Läheisyys Jumalan kanssa, tie vapauteen
Gary Hixson, Kathleen Hixson, Raili Louekoski
EHEYTYMISEN JA VAPAUTUMISEN KESÄSEMINAARI
Oulussa pe-la 7.-8.7.2017
Suurella osalla tämän päivän kristityistä on vaikeuksia kasvaa uskossaan ja elää voittoisaa, Pyhän
Hengen täyttämää ja hedelmää kantavaa elämää. Erilaiset riippuvuudet, ahdistus, masennus, pelot
ja epäusko ovat monille arkipäivää. Seurakunnissa kohdataan jatkuvasti ihmisiä, jotka eivät tunnu
pääsevän eteenpäin hengellisessä elämässään. Useammin kuin ymmärretään, vaikeuksiin liittyy
henkivaltasiteitä, jotka ovat tulleet elämään omien syntien, muiden meitä kohtaan tekemien syntien
tai perinnöllisesti esivanhempien syntien kautta. Näiden siteiden tunnistaminen ja katkaiseminen
yhdessä sisäisen parantumisen prosessin kanssa on välttämätöntä, jotta voimme kokea sitä
vapautta, jonka Jeesus on kaikille seuraajilleen Sanassaan luvannut.
Gary ja Kathleen Hixsonilla on pitkäaikainen kokemus kaikkialta maailmasta eheytymistyöstä, jossa
tärkeänä osana on henkivaltasiteiden katkaiseminen uskovien elämässä. He opettavat tästä
aiheesta kattavasti pitkäaikaisen, menestyksellisen palvelutyön antamalla auktoriteetilla.
Koulutuksen järjestää Deep Healing International Deep Healing Finlandin kanssa. Englanninkielinen
opetus tulkataan suomeksi.
Koulutuksen tarkoituksena on ensisijaisesti varustaa sekä nykyisiä että tulevia seurakuntien
pienryhmien vetäjiä, sielunhoitotyötä tekeviä ja hengellisiä johtajia. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden
tunnistaa mahdollisia henkivaltasiteitä omassa elämässä. Perjantain ja lauantain koulutuksessa ei
ole rukouspalvelua, vaan niistä sovitaan erikseen (ks. alla).
Koulutuksen opetuksessa keskeisellä sijalla ovat:
• Parantuminen tunne-elämän vammoista ja vahingollisista käyttäytymismalleista sekä niihin
liittyvien henkivaltasiteiden katkaiseminen
• Oikea identiteetti ja maailmankuva, jonka kautta ymmärrämme paremmin Pyhän Hengen
toimintaa ja voimme kokea rikkaampaa ja läheisempää yhteyttä Pyhään Henkeen
Niille koulutusviikonloppuun osallistuville, jotka haluavat lähemmin tutustua vapauttamistoimintaan
käytännössä, on mahdollisuus ilmoittautua yksilölliseen tapaamisiin joko saamaan rukouspalvelua
tai tarkkailijaksi su 9.7.- ke 12.7.2017. Henkilökohtaiseen sielunhoitoon ilmoittautuvien tulee
varautua siihen, että sielunhoitotapaamisessa on mukana tarkkailijoita. Sielunhoitoon hoidettavaksi
ja tarkkailijaksi hyväksytyille ilmoitetaan hyväksynnästä erikseen.
Rohkaisemme sinua hankkimaan 1-2 esirukoilijaa, jotka voivat rukoilla puolestasi koulutuksen ja
mahdollisen henkilökohtaisen sielunhoidon ajan sekä tukihenkilön, joka voi koulutuksen jälkeen
tarvittaessa käsitellä mahdollisesti esille nousevia asioita kanssasi.
KURSSIN OPETTAJAT
Gary Hixson on amerikkalainen presbyteeripastori, joka on tehnyt lähetystyötä yli 60 maassa
Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa, Väli-Amerikassa ja USAssa opettaen ja varustaen pastoreita,
lähetystyöntekijöitä, seurakuntien johtajia ja tavallisia kristittyjä. Gary Hixson on Christ for the City
International-järjestön Espanjan ja Välimeren alueen aluejohtaja. Hän on suorittanut teologisen
tutkinnon Fullerin seminaarissa Pasadenassa, Kaliforniassa. Hixsonit asuvat Espanjassa El Faro –
eheytymiskeskuksessa, jossa he ovat toistakymmentä vuotta ottaneet vastaan sielunhoitoasiakkaita
ja jossa heidän kotiseurakuntansa myös kokoontuu. Garya ovat suositelleet mm. Charles Kraft
(School of World Missions, Fuller Seminary) ja Wolfgang Simson. Gary palvelee yhdessä vaimonsa
Kathleenin kanssa. Heillä on kolme lasta.

Raili Louekoski on ollut mukana aktiivisesti Gary ja Kathleen Hixsonin palvelutyössä 10 vuoden
ajan, heidän pitäessään Suomessa seminaareja ja rukoillessaan ihmisten puolesta. Hän on
koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Raili on palvellut eheytymistä ja vapautumista etsiviä
ihmisiä Oulussa ja muualla Suomessa hyvin tuloksin. Hän on myös opettanut jonkin verran
Hixsonien kanssa ja muualla aiheesta.
Tulkkina seminaarissa toimii Maija Harper.
OSALLISTUMISOHJEET, KESÄSEMINAARI OULUSSA 7.-8.7.2017
Aikataulu
Paikka
Osallistumismaksu

pe 7.7. klo 10-19 (ilmoittautuminen alkaa klo 9)
la 8.7. klo 10-19
Oulun Lähetysseurakunta, Hallituskatu 36, 90100 OULU
40,- EUR
Maksetaan Deep Healing Finland ry:n tilille:
FI19 1652 3000 0166 86 Viitteellä 1313
Osallistujamäärä on rajallinen, tilaa on 100 hengelle. Määräajassa
suoritettu osallistumismaksu varmistaa osallistumisesi. Kurssimaksu
kattaa opetuksen ja kurssimateriaalin.
Lastenhoitoa ei ole järjestetty.
Koulutuksessa kerätään kolehti Hixsoneille.

Ilmoittautuminen

Majoitus
Lisätietoja

Ilmoittautumiset tehdään sähköpostilla osoitteeseen
raili.louekoski@gmail.com
Ilmoittautumisaika viimeistään 3.7.2017
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 10 euron lisämaksusta
ilmoittautumisajan jälkeen, mikäli tilaa riittää. Ilmoittautumisen
vahvistamista varten osallistujien tulee esittää tosite suoritetusta
maksusta koulutuksen alkaessa. Jos ilmoittautuminen peruutetaan
maksamisen jälkeen, ilmoittautumismaksu palautetaan 10 euron
toimistomaksulla vähennettynä.
Kukin osallistuja järjestää itse majoittumisen sekä ruokailut.
raili.louekoski@gmail.com 040-5331664

OSALLISTUMISOHJEET, RUKOUSPALVELU
Aika
Paikka

su 9.7.- ke 12.7.
Samassa paikassa kuin seminaari

Osallistumismaksu

Vapaaehtoinen rahalahja paikan päällä erillisessä kirjekuoressa
kolehtikoppaan.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus: seijam.hyhko@gmail.com
Lisätietoja Seija Hyhkö puh.050-3574017

Hakeminen

