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Healing Room toteuttaa Jeesuksen käskyä:

Parantakaa sairaita ja
julistakaa evankeliumia

Eräs esimerkki Pyhän Hengen
voimasta on Healing Room (parantumishuone)
-niminen toiminta, joka on yksi muoto
perinteisestä rukouspalvelusta.

K

uultiinko rukoukseni, vaikka sairas ei parantunutkaan? Eikö se ollut Jumalan tahto? Kun ihmeitä ei tapahdu, emmekä näe Jumalan voimallisia
tekoja, puheet ihmeitä tekevästä Jumalasta alkavat tuntua lähinnä kaukaisilta
haaveilta tai loppuun kuluneilta historian kertomuksilta.
Washingtonin Spokanessa ja Kalifornian Santa Mariassa toimii yhteiskristillinen Healing Room -rukouspalvelu. Sen taustat ulottuvat 1900-luvun alkupuolelle, kun Afrikassa yli 600 kirkkoa istuttanut lähetystyötekijä John G. Lake jäi eläkkeelle. Hän ryhtyi opettamaan tavallisille kristityille, kuinka toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä ”julistaa evankeliumia ja parantaa sairaita”.
Lake oli Afrikassa ollessaan nähnyt monia ihmeitä. Sairaat parantuivat ja
evankeliumi levisi. Ensimmäisen parantumishuoneen hän avasi Spokaneen,
Howard Streetille. Seurauksena oli valtavasti parantumisia; sairaalat tyhjenivät ja Spokane julistettiin Amerikan terveimmäksi kaupungiksi. Lake ei suinkaan ollut paikallisten lääkärien suosiossa, sillä heidän toimeentulonsa heikkeni merkittävästi.
Afrikan apostoliksi kutsutulla Lakella oli näky, että parantumishuoneita
tulisi olemaan kaikkialla maailmassa. Hän jatkoi toimintaa kuolemaansa asti vuoteen 1935. Hän ei kuitenkaan saanut nähdä näyn toteutumista. Näky oli
kuin siemen, jonka oli kuoltava.

Samassa osoitteessa
Näyn heräämistä täytyi odottaa melkein 70 vuotta. Alkuvuodesta 1999 Cal
Pierce Washingtonin Spokanessa sai vaimonsa Michellen kanssa ajatuksen.
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Healing Room toimii joko seurakunnan yhteydessä tai muussa neutraalimmassa tilassa. Rukoilijat kokoontuvat tuntia ennen rukoushuoneen avautumista rukoilemaan, ylistämään ja viettämään aikaa Jumalan läsnäolossa.
Healing Roomilla on aukioloajat, jonka puitteissa rukousta hakeva tulee
”vastaanottohoitajan” luokse. Ensi kertaa tullessaan hän täyttää kyselylomakkeen, joka sisältää perustiedot rukoiltavasta. Lomakkeeseen merkitään myös prosessin eteneminen.
Rukoilijat työskentelevät kolmen hengen tiimeissä. He ovat seurakunnan suosittelemia, luotettavia henkilöitä, jotka ovat käyneet Healing Room
-koulutuksen. Rukoustilanne kestää noin 20 minuuttia. Rukoiltavaa kehotetaan tulemaan rukoiltavaksi niin kauan, kunnes rukoukseen on tullut vastaus.
Healing Roomissa rukoillaan kaikkien halukkaiden puolesta uskontokuntaan katsomatta. Moni buddhalainen, juutalainen tai postmoderni
nykyihminen on kohdannut Jumalan Pyhän Hengen parantavan voiman.
Parannuttuaan moni on kysynyt: Kuka minut paransi? Tahdon tutustua
Häneen! Ihmeet ja merkit osoittavat, että Jeesus elää. Seurakunta on kasvanut eri puolilla maailmaa Healing Room -toiminnan seurauksena.

Monien vaiheiden kautta Healing Room avattiin heinäkuussa 1999 täsmälleen
samassa huoneistossa, missä Lake oli vuosikymmeniä sitten toiminut.
Seitsemän vuoden aikana toiminnassa on nähty valtavasti Jumalan ihmeitä. Työ on levinnyt eri mantereille Laken alkuperäisen näyn mukaisesti. Sokeat
saavat näkönsä ja kuurot kuulevat. Kalifornian Santa Mariassa erityisesti syöpään sairastuneet ovat saaneet avun.
Toimintaan on koulutettu tuhansia rukouspalvelijoita lähes kaikista kristillisistä seurakunnista. Healing Room on levinnyt eri puolille maailmaa. Euroopassa mm. Englantiin, Saksaan, Ranskaan, Hollantiin ja Norjaan. Jeesuksen
meille antama palvelutehtävä, sairaiden parantaminen ja evankeliumin julistaminen, yhdistää maailman laajuista seurakuntaa, Kristuksen ruumista.
Lisätietoa www.healingroomssmv.com
Mikäli olet kiinnostunut aiheesta, voit lähettää sähköpostia artikkelin kirjoittajille healingroom1@hotmail.com. Ei esirukouspyyntöjä.
Seuraavassa numerossa kerrotaan Healing Room -toiminnan periaatteista rukouspalvelussa.

