Jumalan rakkaus saa virrata
rukoiltavaan rukoiltaessa
Pyhän Hengen johdossa ja
tuoda parantumista hengen,
sielun ja ruumiin alueelle.
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Suomen ensimmäinen Healing Room -rukousklinikka
avasi ovensa Suomessa vuosi sitten. Ja Jumala on
Kuva Kaarina Havia

tehnyt monien kohdalla ihmeitä: kipu on hellittänyt ja
terveys palautunut.

H

ealing Room (suom. parantumishuone) on Kristus-keskeinen rukousklinikka, jollaisia on viimeisen vuoden
aikana perustettu Suomessa Espooseen, Helsinkiin, Vääksyyn ja Tampereelle. Kansainvälisen Healing Roomin näky on, että
Jeesuksen nimessä parantumista voitaisiin julistaa maailman jokaisessa maassa ja kaupungissa.
Healing Roomin rantautuminen Suomeen on varmasti ollut
jo pitkään Jumalan suunnitelmissa, mutta tuleville johtajille se tuli täydellisenä yllätyksenä. – Vierailumme Kaliforniaan piti jäädä
mukavaksi lomamatkaksi, mutta tutustuminen paikalliseen Healing Roomiin muutti kaiken, johtajapari Susanne ja Markku Laitinen kertovat.
Keväällä 2006 tuli yhteen pieni ryhmä, joka alkoi säännöllisesti rukoilla Healing Roomin syntymisen puolesta. – Tämän kokemuksen jälkeen uskomme todella, että Jumala johtaa niitä, jotka
kulkevat rukoillen. Syyskuussa 2006 ensimmäiseen koulutukseen
saapui lähes sata ihmistä.
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Toimintaa johtavat Suomessa Markku ja Susanne Laitinen.

Rukousklinikalle palvelemaan haluavat haastateltiin huolella ja
24.10.2006 ovensa avasi Suomen ensimmäinen Healing Room rukousklinikka Albergan kartanossa, Espoossa. – Espoon rukousklinikka on ollut auki tiistai-iltaisin ja huhtikuusta alkaen myös
torstai-iltaisin. Kesäkuun toisen viikon jälkeen Healing Room jäi
kesätauolle ja siihen mennessä klinikka oli palvellut yli 1200 asiakasta.

Astma parani
Myös Sari ja Mikael saivat maistiaisia Jumalan parantavasta läsnäolosta Espoon rukousklinikan arjen keskellä, kun kolme Jeesuksen
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seuraajaa ojensivat kätensä Opettajansa sanan mukaisesti: ”... he panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä
paranevat!” (Mark 16:18).
Kun Mikael tuli rukousklinikalle, hänen huomionsa kiinnittyi erityiseen rauhaan, joka odotushuoneessa vallitsi. Taustalla soi hiljainen musiikki.
– Täytin kaikki vaadittavat lomakkeet ja kirjoitin
rukousaiheeni niihin. Sitten jäin vain odottamaan.
Pian minut haettiin rukoiltavaksi ja rukoilijat esittelivät itsensä. Rukousaiheen kertomisen jälkeen minulta
kysyttiin, saavatko he laittaa kätensä rukoillessaan olkapäälleni ja haluanko, että minut voidellaan öljyllä.
Rukouspalvelijat rukoilivat Mikaelin astman puolesta. Yksi rukoilijoista kehotti miestä laittamaan kätensä keuhkojensa päälle ja rukoilija laittoi oman
kätensä Mikaelin käden päälle. Rinnassa tuntui siltä, kuin siellä olisi ollut kuuma möhkäle, jota seurasi laajentumisen tunne. – Tuon rukouksen jälkeen
en ole tarvinnut astmalääkkeitä keskivaikeaksi diagnosoituun astmaan, johon olin säännöllisesti käyttänyt kahta lääkettä. Hengenahdistusta ei ole enää
esiintynyt.

Kolme rukoilijaa ojentavat kätensä Markuksen evankeliumin (luku 16)
kehoituksen mukaan Healing Roomissa.

Jumala antoi puhtauden
Myös Sari tuli rukoiltavaksi klinikalle. Hänen kipunsa ulottuu seitsemän vuoden taakse, jolloin nuorella
naisella todettiin herpes. Sairaus on uusinut siitä lähtien kivuliaana joka kuukausi ja vaatinut kalliin lääkekuurin pitkine estolääkekuureineen kurissa pysyäkseen.
– Paitsi sukuelinalueen rakkulat ja kivut, sairaus
synnytti myös likatahran sieluun. Koin itseni tahratuksi, likaiseksi ja häväistyksi.

”Rukouksen jälkeen en ole
tarvinnut astmalääkkeitä
keskivaikeaksi
diagnosoituun astmaan.”
Parisuhde purkautui, mutta sairaus ja sielun kipu jäivät. Kun
Sari tuli rukoiltavaksi rukousklinikalle, oireita oli ollut jo kahden
päivän ajan. Sari ei ollut aloittanut lääkekuuria normaaliin tapaan,
vaan tuli klinikalle rukoiltavaksi.
Rukouksessa ei tapahtunut mitään erityistä, vaikka Jumalan
läsnäolo kosketti kyyneliin asti. Muutaman päivän kuluessa oireet
alkoivat vähetä päivä päivältä. Neljän päivän kuluttua oireet olivat
täysin poissa. Nyt rukouksesta on kulunut yli viisi kuukautta.

– Uskon, että Herra on parantanut minut täydellisesti. Parasta kaikessa kuitenkin on, että fyysisen parantumisen lisäksi myös
sieluni tahraisuus pyyhkiytyi täydellisesti pois. Koen olevani täysin
puhdas, Sari iloitsee.
Oheisten todistusten nimet muutettu.
Healing Room viettää 1-vuotisjuhlaa Helsingissä 19.10.07 klo 19
Laajasalon kirkossa osoitteessa Reposalmentie 13. Juhlaan on syytä,
sillä juhlan kohde on Elävä Jeesus Kristus, jolle yksin kuuluu kunnia!
Lisätietoa www.healingrooms.fi.

Healing Roomin toiminnasta

Vuonna 2007 Healing Room -koulutuksia järjestetään Espoossa,
Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Salossa ja Oronmyllyllä. Lisäksi info-tilaisuuksia tullaan järjestämään muillakin paikkakunnilla.
Tammikuun alussa käynnisti toimintansa Vääksyssä Suomen
toinen Healing Room. Alkusyksystä käynnistyivät Tampereella ja
Helsingissä rukousklinikat. Monille paikkakunnille on syntynyt rukousryhmiä, jotka rukoilevat ovien avautumista Healing Roomin
toiminnalle. – Uskon, että Herra on avannut ovet parantumiselle,
ja saamme jatkossakin elää ihmeiden keskellä, Susanne Laitinen
iloitsee.
Keväällä 2006 perustettiin yhdistys Healing Rooms Finland ry.
Toiminta on seurakuntien yhteistä: yhdistyksen hallitukseen kuuluu
edustajia eri kristillisistä yhteisöistä ja kristityt rukoilevat yhdessä
ilman raja-aitoja. Näin saa Jeesuksen rukous: ”Että he yhtä olisivat” (Joh 17:21) toteutua.
Tarja Laitinen on ollut toiminnassa mukana alusta asti. – On
ollut antoisaa rukoilla yhdessä erilaisten uskovien kanssa. Se on
auttanut minua myös omassa kasvussani, sillä on tilanteita, jossa
toisen tapa rukoilla on niin erilainen, että se ihan ärsyttää, hän toteaa hymyillen. – Toisaalta kanavana ollessaan rukoilija saa itsekin
ravintoa ja parantuu.
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