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Healing Room

rukoilijat Jumalan rakkauden kanavana

I

hmistä kehotetaan tulemaan uudelleen ja uudelleen rukoiltavaksi, kunnes Jumala vastaa rukoukseen. Ja ihmeitä ja merkkejä
tapahtuu. Ne osoittavat, että Jeesus Kristus elää!
Vastauksen saanut ja parantunut ihminen alkaa kuin luonnostaan kysellä: kuka on Hän, joka minut paransi? Ja rukoilija voi
vastata: Jeesus Kristus. Seuraavassa luomme katsauksen Healing
Room -rukouspalvelun keskeisiin periaatteisiin.
1. Meidän on tultava uskovaisiksi!
Meidän on uskottava koko evankeliumi. Uskottava sekin, että Jeesuksen Kristuksen toiminta, jonka luemme tapahtuneen 2000

vuotta sitten, jatkuu yhä tänä päivänä. Seurakunnassa julistamme kyllä synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä. Mutta julistammeko halvaantuneelle, että nouse ylös sängystäsi ja kävele!
Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 9. luvussa: ”Mutta jotta te
tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä
anteeksi” - hän puhui nyt halvaantuneelle - ”nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi”. Ja näin tapahtui. Tiedätkö, Matteuksen evankeliumi 21:22 sanoo: Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte,
sen te saatte. Tämän takana ovat ajatukset siitä, että ”Kristus minussa, kirkkauden toivo” ja Efesolaiskirjeen sanoin (1:19) ”miten
mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa.
Se on sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista!” Ensimmäinen asia on, että meidän on uskottava ihmeitä tekevään Jumalaan,

Rukoushuoneen periaatteet ovat
yksinkertaiset: luota Jumalaan, älä
itseesi. Katso Kristukseen ja rukoile.
Me itse emme ketään voi auttaa,
mutta tunnemme Hänet, joka voi.

Jeesus Kristus ei viihdyttänyt ihmisiä erilaisilla
ohjelmilla kirkoissa. Hän saarnasi evankeliumia, opetti
seuraajiaan ja paransi sairaita. Meidänkin on palattava
evankeliumiin, tehtävä mitä Jeesus Kristus teki.
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”Julistammeko halvaantuneelle, että nouse ylös sängystäsi ja kävele!”
jolle kaikki on mahdollista. Hän todella haluaa tänä päivänä tehdä
kauttamme niitä tekoja, joita Hänen Poikansa teki.
2. Meidän on katsottava Kristukseen ja Hänen mahdollisuuksiinsa, ei omiimme!
On monia seikkoja, jotka estävät meitä rukoilemasta sairaiden
puolesta. Saatamme ajatella, että rukouksen kautta parantuminen
ei ole enää tätä päivää varten. Tai osittain uskomme, että Jeesus
voi kyllä parantaa, mutta epäusko ja epäily pidättelevät. Tiedätkö,
epäusko lähes hukutti Pietarin (Matt 14). Jeesuksen kävellessä veden päällä Hän sanoi Pietarille: ”Tule”. Niin kauan kun Pietari katsoi Jeesukseen, hän pysyi veden pinnalla. Mutta sitten katse alkoi
harhailla olosuhteisiin. Nähdessään myrskyävän meren hän ymmärsi oman avuttomuutensa ja pienuutensa - Pietari alkoi vajota.
Näin käy helposti meillekin. Jos sairaan puolesta rukoillessamme
katsomme omiin mahdollisuuksiimme, tilanne on epätoivoinen.
Edessä on myrskyävä meri, jonka syleilyyn hukumme väistämättä.
Kuinka pieni rukoilija voisi auttaa? Ei mitenkään, mutta rukoilijapa tietää tien Hänen luokseen, joka voi. Se on Jeesus Kristus! Esirukoilijan tehtävä on kiinnittää katse Kristukseen ja toimia Hänen
rakkautensa kanavana. Rukoilijan on luotettava Jumalan mahdollisuuksiin ja tunnettava Hänet, joka sanoo: ”Minun ajatukseni teitä kohtaan ovat rauhan ajatukset, eivät turmion ajatukset.”
3. Jumalan läsnäolo on välttämätön
Kyse ei suinkaan ole uskolla parantamisesta, joka riippuu suorituksestamme. Meidän on nähtävä oma kyvyttömyytemme ja täydellinen riippuvuutemme Hänestä. Siksi avainasemassa on Herran läsnäolo rukoustilanteessa Pyhän Hengen kautta. Tämän vuoksi voidaankin sanoa, että ”parantaminen on helppoa”. Kysehän ei ole
meidän tekemisistämme, vaan Herramme tahdosta ja toiminnasta.
4. Särkyneisyys
”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty
henki ja arka tunto minun Sanani edessä” (Jes 66:2). Kaikki omat
suunnitelmamme, lihastamme nousevat ajatukset - ylpeys ja itsekkyys - niiden on kuoltava. Meidän on tyhjennyttävä itsestämme,
jotta Herra voisi täyttää meidät Pyhällä Hengellään, ja antaa elämän veden virrata kauttamme. ”Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää”
(Ps 51:19).
5. Nöyryys
Pietari kehotti meitä pukeutumaan nöyryyteen, sillä Herra on ylpeitä vastaan (1 Piet 5:5-6). Herra on kokoamassa kansaansa, joka koostuu tavallisista kristityistä. Hän täyttää heidät Hengellään
ja ihmeitä alkaa tapahtua. Herra ei etsi kyvykkäitä ja lahjakkaita
ihmisiä, vaan nöyriä ja särkyneitä, jotka rakastavat Jeesusta yli kaiken, etsivät Jumalan tahtoa ja vieläpä tekevät sen.
Noin 13 vuotta sitten Paul Cain profetoi Healing Roomista: ”Herra nostaa nimettömän ja kasvottoman sukupolven, jonka

kautta tapahtuu voimallisia tekoja ja ihmeitä. Ihmiset kyselevät:
kuka tuon teki? Ketään ei kuitenkaan voida nimetä, vaan voidaan
vain osoittaa Jeesukseen. Hän saa kunnian.”
6. On lisättävä rukouselämäämme ja tunnettava Raamattu
Rukousta ei ole vain pyyntöjen ja omien ajatustemme kertominen
Herralle. Usein kompastumme siihen, että kerromme pyyntömme
ja aamen. Mutta kävikö niin, että Herra ei ehtinyt sanoa meille mitään? Olisiko Hänellä voinut olla meille puhuttavaa, mutta emme
ehtineet sitä kuuntelemaan? Meidän on opeteltava kuuntelemaan
Häntä, olemaan hiljaa rukouksessa ja annettava Hänelle mahdollisuus puhua. Sen edellytyksenä on säännöllinen rukouselämä Hengessä. Se mahdollistaa Herran tahdon mukaisen toiminnan ja rakentaa sisintämme (Juud 21). Myös Efesolaiskirjeen 6. luvussa
meitä kehotetaan pukemaan yllemme sotavarustus ja rukoilemaan
Pyhässä Hengessä.
7. Keskinäinen yhteys kristittyjen välillä
Healing Room on tarkoitettu koko Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle riippumatta mistä kirkosta olet kotoisin. Rukoilijana voi
olla eri kristillisistä seurakunnista tulevia. Tärkeää on tunnustaa
Jeesus Kristus henkilökohtaiseksi Vapahtajaksi, olla Pyhällä Hengellä täyttynyt sekä henkisesti että hengellisesti kypsä ja aikuinen.
Jeesuksen jäähyväisrukouksessa (Joh 17) painottui erityisesti yhteyden merkitys: ”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden (opetuslasten) edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä,
olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että
maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.” Healing Room
haluaa toteuttaa juuri tätä Jeesuksen käskyä.
8. Rakkaudessa toimiminen
Kun palvelemme rukoustilanteessa rakkaudessa, heijastamme Taivaallisen Isämme ajatuksia ja sydäntä rukoiltavaa kohtaan. Rukoilija saattaa nähdä edessään katkeruuden myrkyttämän, anteeksiantamattoman ihmisen, jota inhimillisesti ottaen on vaikea rakastaa.
Mutta Pyhän Hengen silmin nähtynä hän on Jumalan rakastama
ihminen, Luojan kuvaksi tehty. Rukoilijan tehtävä ei ole kertoa
”totuutta” - ainoastaan heijastaa Isämme rakkautta. Pelkkä totuus
kovettaa ja sulkee salvat entistä tiukemmin kiinni. Mutta rakkauden kohteena oleva ihminen alkaa murtua, vastustus taittua, kovuus, anteeksiantamattomuus ja katkeruus sulaa. Vähitellen Jumalan rakkaus muuttaa häntä niin, että tuosta kylmästä ihmisestä on
tullut Uusi ihminen.
Lisätietoa: www.healingroomssmv.com
Mikäli olet kiinnostunut aiheesta, voit lähettää
sähköpostia artikkelin kirjoittajille osoitteeseen
healingroom1@hotmail.com.
Ei esirukouspyyntöjä. Healing Room -toiminta
alkaa Suomessa myöhemmin.
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