Healing Room -rukousklinikka avasi
ovensa Espoossa
PT Juntumaa

– Jeesus on ollut läsnä!
– Rohkaiseva kokemus, suorastaan yllättävä.
Rukouspalvelutiimiläisten
iloiset jälkikommentit kertoivat odotusten toteutuneen ensimmäisen Suomessa avatun
Healing Room -rukousklinikan ensimmäisessä illassa lokakuun lopulla.
Esiin tuli myös joitakin toimivuuden hiomiseen liittyviä
yksityiskohtia, mutta kokonaisuutena voitiin todeta, että
pitkän ja järjestelmällisen rukouksen lisäksi myös käytäntöön oli paneuduttu huolella.
Ennen illan palvelun alkamista toimintaa koordinoivat
Markku ja Susanne Laitinen
kävivät vielä läpi olennaiset
asiat niin illan kokonaisuudesta kuin rukouspalvelutilanteestakin. He korostivat
malttia, rauhallisuutta, arvostavaa asennetta ja luottamuksellisuutta.
Yhteinen arvopohja
Asiakkaat täyttivät seurantalomakettaan vuoroaan odottaessaan ylistysmusiikin soidessa taustalla. Heidän joukossaan oli Espoon vapaaseurakunnan pastori Kenno
Leier. Hän totesi, että seurakunnissa syntyy luonnostaan
melko vähän rukouspalvelutilanteita.
– Kuitenkin se on seurakunnan perusarvo, Leier perustelee, miksi seurakunta päätti
tarjota tilat Healing Room -rukousklinikan käyttöön.
– Seurakunnille tarjotaan

Seinällä oleva teksti Jeesuksen läsnäolo muistuttaa sekä rukoiltavaa
että palvelijatiimiä, mistä parantumisessa on pohjimmiltaan kyse.

monenlaista, eikä kaikkeen
voi lähteä, mutta tästä emme
voineet jäädä pois! Meillä on
paljon yhteistä ja yhteinen näkemys palvelemisesta Pyhän
Hengen lahjoilla, Leier jatkaa.
Hän myöntää, että alussa
oli ilmassa hiukan pelkoakin,
koska palvelu ei tapahdu suoraan minkään seurakunnan
alaisuudessa. Asetelma saattaa kuitenkin olla mahdollisuus seurakunnattomille.
– Ehkä ”vastaanotolle” on
matalampi kynnys kuin kirkkoon, ja kuitenkin he pääsevät
Jumalan rakkauden ilmapiiriin, Leier arvioi.
Hän näkee positiivisena
myös sen, että seurakuntalaiset saavat Healing Roomissa
koulutusta ja kokemusta rukouspalveluun.
– Uskon, että tämä palvelee
seurakuntaa. Olemme saaneet

jo nyt siunausta. Parantumisesta on puhuttu enemmän ja
rukousta on enemmän.
Hedelmä nähdään ajallaan
Illan palautekeskustelussa
tuli vahvasti esiin samanaikaisesti toisaalla tapahtuvan
esirukouksen merkitys. Myös
esirukoushuoneessa,
jossa
päivysti jatkuvasti 5–10 henkeä, vallitsi miltei käsin kosketeltavan voimakas Jumalan
läsnäolo.
Mitä noin kolmenkymmenen illassa rukouspalvelua
saaneen henkilön elämässä tapahtui tai tapahtuu, se tultaneen näkemään ja kuulemaan
aikanaan. Mutta se, oliko Jeesus läsnä Healing Room -klinikan palvelussa, jäi tuskin
epäselväksi kenellekään mukana olleelle.

