Healing Rooms Rukousklinikat

Healing Room Rukousklinikka on


Paikkakunnalla sovittuna aikana auki
oleva paikka, jossa koulutetut rukoilijat
rukoilevat parantumisen puolesta.



Paikka, jossa tavallinen kristitty voi olla
kuuliainen Jeesuksen lähetyskäskylle.



Paikka, johon kuka tahansa voi tulla
rukoiltavaksi.



Paikka, jonka kautta uskoon tulevat
ohjataan seurakuntiin.



Paikka, jossa seurakuntalaiset voivat
harjaantua rukouspalveluun

Healing Room EI ole


Seurakunta
– vaan lähetyskenttä, jossa
seurakuntalaiset harjaantuvat
rukoilemaan parantumisen
puolesta ja kristityt toimivat
yhdessä



Keskustelevan sielunhoidon
paikka
– vaan pääpaino on rukouksessa

Healing Roomin Tehtävä






Healing Roomissa rukoillaan Jeesuksen käskyn mukaisesti
fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja sisäisen eheytymisen
puolesta.
Healing Roomiin voi tulla rukoiltavaksi, jos kaipaa Jumalalta
apua sairauteen, vastoinkäymisiin tai elämänsä ongelmiin.
Healing Room on kenelle tahansa matalan kynnyksen paikka
tulla rukoiltavaksi


Healing Roomissa kaiken kunnian saa yksin Jumala.
Jeesuksen läsnäolo Pyhän Hengen kautta parantaa!



Rukoiltava saattaa kysyä, että kuka hänet paransi ja voimme
vastata: Jeesus! Jeesus voi rakastaa hänet itselleen.



Kolmen hengen rukoilijatiimissä kukaan rukoilija ei voi ottaa
kunniaa itselleen

Healing Roomin Näky


Olla kanava Jumalan parantavan työn ja eheyttävän rakkauden
virtaamiselle sairaiden ylle



Auttaa ihmisiä löytämään Kristus omaksi Vapahtajakseen.



Nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja niin että Jumala saa kaiken kunnian ja
että uskovat eivät seuraa ihmeitä ja merkkejä vaan ihmeet ja merkit
seuraavat uskovia.



Healing Roomissa eri seurakunnista tulevat kristityt toimivat yhdessä.



Healing Room varustaa tavallisia kristittyjä olemaan Jeesuksen
parantavan rakkauden kanavina.

Healing Room on kristittyjen
yhteistä toimintaa


Eri seurakunnista tulevat ihmiset palvelevat yhdessä



Healing Room on paikka jossa Jeesuksen jäähyväisrukous ”jotta he olisivat
yhtä” toteutuu (Joh. 17:11-12):
"Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen
luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet
minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin
heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet
minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan,
paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen.”

Healing Roomissa on tavallisen kristityn
mahdollista toteuttaa Jeesuksen käskyä


Healing Room antaa mahdollisuuden tavalliselle
rivikristitylle toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä
(Mark. 16:15-18):
(I) Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja
julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen
uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se
tuomitaan kadotukseen.
(II) Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä
tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja
henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin
käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se
ei vahingoita heitä.
He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä
paranevat.”

Healing Room maailmalla










Healing Roomit perustettiin 1900 –luvun alussa
Washingtonin osavaltiossa.
Toimivat 1930 –luvun loppuun
Perustettiin uudelleen 1999, kun Jumala kutsui
helluntaiseurakuntaan kuuluvan vanhemmiston
jäsenen Cal Piercen tähän ( kuvassa vas.)
International Association of Healing Rooms
perustettiin 2001 auttamaan syntyviä Healing
Roomeja eri puolella maailmaa.
Yli kymmenen vuoden aikana Healing Room
rukousklinikoita on perustettu yli 3000
kaikkialle maailmaan
Lisätietoa: www.healingrooms.com

Healing Room Suomessa


Ensimmäinen Healing Room
avattiin Espoossa Albergan
kartanossa 24.10.2006



Rukousklinikat ovat avoinna
klo 18.30-20.30



Vuodesta 2006 lähtien rukousklinikoilla on ollut yli 20 000
kävijää.



Suomessa on perustettu yli 30 rukousklinikkaa eri puolelle
maata



Jumala kutsui Suomessa Markku ja Susanne Laitisen tähän
työhön ( kuvassa)

Healing Roomin taustaa







John G. Lake, Afrikassa lähetystyöntekijänä elämänuransa
tehnyt mies perusti eläkkeelle jäätyään Healing Roomit
Spokaneen, Washingtoniin n.1915 opettamalla tavalliset kristityt
rukoilemaan parantumisen puolesta
Vuosina 1915-1920 Spokane julistettiin Yhdysvaltain terveimmäksi
kaupungiksi -> lääkärit menettivät toimeentulonsa
Healing Roomit toimivat noin 1930-luvun lopulle saakka, jonkun aikaa
Laken kuoleman jälkeen
Lakella näky, että Healing Roomit leviäisivät kaikkialle maailmaan ->
ei tapahtunut Laken aikana
1990-luvulla Cal Pierce alkoi tutkia Spokanen kaupungin hengellistä
perintöä
Hän perusti Healing Roomin uudelleen 1999

Healing Roomin taustaa


Vasemmalla Cal Pierce, jonka Jumala
kutsui perustamaan Healing Roomit
uudelleen



Oikealla hänen vaimonsa Michelle
Pierce, jonka näkynä on myös Healing
Room toiminnan synnyttäminen
jokaiseen kansakuntaan ja jokaiseen
kaupunkiin.

Healing Rooms Finland ry -yhdistys
International Association of
Healing Rooms (IAHR)

Paikallinen ohjausryhmä
-eri srk-edustajat + HR vetäjät
-johtotasolla toteutuvaa
seurakuntien yhteistä toimintaa

Paikallinen
Healing Room
- maallikkotasolla
- kristityt toimivat yhdessä

Healing Rooms Finland ry.
(HRF) ry.
Hallitus ja johto

Toimintaa
mukautettu
suomalaiseen
kulttuuriin

-toiminnan sisällön johto
-yhtäläisyys kaikkialla, laatu

Paikallinen
Healing Room

Paikallinen
Healing Room

Tavoitteena on, että yhdistyksen tuottamien tukipalveluden avulla paikallinen klinikka voi aloittaa
toimintansa mahdollisimman helposti

Mitä tapahtuu Healing Roomissa?
Yleisesti rukoilijoiden näkökulmasta (1)






Ennen rukousklinikan avaamista asiakkaille
tehdään alkuvalmistelut: Tilat ja jokainen
huone valmistellaan, huoneissa on
tarvikekorit, joissa mm. voiteluöljyä ja
nenäliinoja
Pidetään rukoilijoiden yhteinen ylistys- ja
rukoushetki, jossa jaetaan myös rohkaisua/
lyhyt opetus klo 17.30-18.30
Klo 18.30 avataan ovet ihmisille tulla
rukoiltavaksi
Rukoushetki tulijan puolesta kestää
keskimäärin 10-20 min

Mitä tapahtuu Healing Roomissa?
Yleisesti rukoilijoiden näkökulmasta (2)


Yksi rukoustiimi koostuu
tiiminjohtajasta ja kahdesta
tiimiläisestä



Tiiminjohtaja toimii
isäntänä/emäntänä: Kertoo
rukoiltavalle, mitä rukoushetkessä
tapahtuu
Jokaisella rukousklinikalla on oma
paikallisjohtaja



Mitä tapahtuu Healing Roomissa?
Yleisesti rukoilijoiden näkökulmasta (3)
Rukoustoiminnan

aikana toimii taustalla
koko ajan erillisessä huoneessa
rukoilijoista muodostetttu esirukoustiimi.
Healing

Roomin sulkeuduttua klo 20.30
pidetään tiimin yhteinen rukoushetki noin
30 minuutin ajan, jossa taakat jätetään
Jeesukselle ja kaikki rukoilijat saavat
mennä rauhassa kotiinsa

Mitä tapahtuu Healing Roomissa?
Rukoiltavan näkökulma (1)






Kun rukoiltava tulee Healing
Roomiin, niin hän kohtaa
ensimmäiseksi vastaanottoa
hoitavan henkilön
Ensimmäisellä kerralla täytetään
lomake, johon kirjoitetaan mm.
rukousaihe. Sen jälkeen siirrytään
odotushuoneeseen
Odotushuoneessa soi hiljanen
ylistys- ja hengellinen musiikki ja
siellä voi hiljentyä Pyhän Hengen
läsnäolossa.

Mitä tapahtuu Healing Roomissa?
Rukoiltavan näkökulma (2)


Tulojärjestyksen mukaisesti kutsutaan
rukoiltavaksi. Lapset ja hyvin
huonkuntoiset pääsevät jonon ohi.



Kolmen hengen tiiminjohtaja hakee
rukoiltavan odotustilasta ja ohjaa
rukoushuoneeseen



Rukoushuoneessa rukoiltava kertoo
rukoilijoille vielä lyhyesti rukousaiheen
ja tämän jälkeen rukoilijat rukoilevat.

Mitä tapahtuu Healing Roomissa?
Rukoiltavan näkökulma (3)


Healing Roomissa rukoillaan seisten,
sillä istumisen on havaittu johtavan
tilannetta sielunhoidolliseen suuntaan



Rukoiltava laittaa silmät kiinni ja lepää
Pyhän Hengen läsnäolossa



Rukoilijat rukoilevat silmät auki

Mitä tapahtuu Healing Roomissa?
Rukoiltavan näkökulma (4)


Tiiminjohtaja kertoo tulijalle Healing Roomin
periaatteet:
- rukoilemme seisten
- luottamuksellista
- kysyy saavatko rukoilijat laittaa käden olkapäälle
tai kipeän paikan päälle
- kysyy, haluaako rukoiltava käytettävän
rukousöljyä
- ei luvata kenellekään parantumista, mutta ohjataan
rukoiltavan katse Kristukseen kertomalla, että
Jeesuksen läsnäolo on se, joka parantaa

Mitä tapahtuu Healing Roomissa?
Rukoiltavan näkökulma (5)


Rukoustilanteen lopussa kerrotaan
rukoitavalle, että hän on tervetullut
tulemaan uudelleen rukoiltavaksi

Healing Room periaatteita


Healing Roomissa kolmen hengen tiimit
rukoilevat parantumisen puolesta.



Jokainen tiimiläinen on oman
seurakuntansa pastoreiden suosittelema ja
valtuuttama, Healing Room –koulutuksen
käynyt ja hänet on haastateltu.



Rukoilijat eivät paranna vaan Jeesus
Pyhän Henkensä kautta. Jeesus sanoi: "
Missä kaksi tai kolme ovat minun
nimessäni koolla, siellä minä olen heidän
keskellään“

Healing Room toimintaperiaatteita










Rukoiltavaa kunnioitetaan ja ollaan hienotunteisia
Pyydetään lupa koskemiseen, öljyllä voiteluun ym.
Rukoillaan annettujen aiheiden puolesta
Voidaan laittaa käsi tai rukoiltavan käsi sairaan alueen päälle
Rukoilijat ja rukoiltava seisovat
Rukoillaan silmät auki
Ei anneta sielunhoitoa/neuvoja
Luottamuksellisuus
Kannustetaan tulemaan uudelleen

Miksi Healing Room on tärkeä
seurakunnalle?
1.
2.

3.
-

-

Perehtynyt yhteen asiaan –erikoisklinikka
Kouluttaa
rukouspalvelijoita ja varustaa seurakuntalaisia
ei vie seurakunnan omia resursseja
Vahvistaa seurakuntia
rohkaisee ja harjaannuttaa palvelemaan oman seurakunnan
rukouspalvelussa
vahvistaa seurakunnan omaa rukouselämää
uskoontulleet seurakuntiin -> seurakunnat kasvavat

Miksi Healing Room on tärkeä
seurakunnalle?
4.
-

5.
-

Vahvistaa kristityn kutsua
mahdollistaa tavalliselle kristitylle paikan jossa palvella
palvelutehtävän myötä kristitty alkaa kasvaa, rukouselämä ja Raamatun
lukeminen lisääntyy
Vahvistaa eri seurakuntien kristittyjen yhteyttä
eri seurakuntien yhteisenä työmuotona vahvistaa seurakuntien keskinäistä
yhteyttä ja Kristuksen seurakunnan toimintaa

Miksi Healing Room on tärkeä
seurakunnille?
6.

Healing Room on matalan kynnyksen paikka tulla rukoiltavaksi. Siellä
käy paljon seurakunnan ulkopuolisia ihmisiä
-> Healing Room on kanava, jonka kautta seurakuntaa vailla olevat ja
uskoon tulleet ihmiset voivat löytää paikkansa seurakunnassa

Healing Roomin ja seurakunnan suhde
•

Healing Room on lähetyskenttä oman maamme sisällä, jonka
tehtävä on parantaa sairaita ja julistaa evankeliumia.

•

Jumala kutsuu jokaista kristittyä toimimaan lähetystyössä
omassa maassaan. Osaa kutsutaan toimimaan Healing Roomissa.

•

Healing Roomin väline evankeliumin eteenpäin viemiselle on
rukous parantumisen puolesta

•

Seurakunta valtuuttaa oman seurakuntalaisensa toteuttamaan
lähetyskäskyä Healing Roomissa

•

Tavoitteena on, että jokainen Healing Roomissa uskoontullut saa
löytää oman hengellisen kodin seurakunnassa

Parantuuko kukaan?


Rukous voi paljon! Aina kun rukoillaan, tapahtuu jotain. Me emme
vain aina tiedä mitä.



Rukoilijat eivät tiedä kuin pienen osan siitä, mitä kaikkea Isä on
tehnyt.



Luota Jumalaan, älä itseesi, katso Kristukseen ja rukoile. Me emme
voi auttaa, mutta tunnemme Hänet, joka voi auttaa. Ihmeet ja merkit
osoittavat, että Jeesus Kristus elää!

Parantumistodistuksia


Haavainen paksusuolentulehdus parani rukouksella
Äiti kertoo Jumalan parantavasta kosketuksesta tyttärensä kohdalla:
- Tyttäreni oli sairastanut kaksi vuotta vaikeaa haavaista paksusuolen
tulehdusta, johon liittyi kipuja, veriripulia, lääkekokeiluja,
sytostaattikokeilu - sekä koulusta poisjäämistä, pelkoja ja kielteinen
kehonkuva. Minä äitinä olin jo syöpäsairaanhoitajan roolissani olin jo
hieman kyynistynyt.
- Ajattelin Jumalaa lähinnä mielenkiintoisena historiallisena hahmona,
joka ei puutu kärsivien ihmisten elämään. Ajattelin, että kärsimys on
meidän osamme täällä. Olin nähnyt sitä paljon.
- Rukouksen jälkeen huomasimme heti pelkojen jääneen pois ja rauhan
tulleen sijaan. Se todella tapahtui heti ja ajattelimme, että muuta emme
edes odota - tässäkin oli jo syytä iloon. Mutta nyt kesän mentyä saan vain
ihmetellä tuoreimpia laboratoriotuloksia: Näin matalia tulehdusarvoja ei
tytöllämme ole koko sairauden aikana mitattu. Vaikka olemme koko ajan
laskeneet lääkitystä, on hänen vointinsa vain kohentunut.

Parantumistodistuksia


- Niska-hartia-päänsärkyni puolesta rukoiltiin aiemmin ja kaikki kivut
lähtivät pois. Olen saanut elämääni ilon takasin ja rohkeuden elää. Elämä
näyttää valoisammalta kuin pitkään, pitkään aikaan!

Parantumistodistuksia


Kun tulin Healing Roomin (HR) ensimmäisen kerran, olin todella ahdistunut,
väsynyt ja masentunut. Takana oli 8 kk sairausloma eikä tulevaisuudessa paljoa
toivon pilkahdusta näkynyt. Koin todella voimakkaasti Pyhän Hengen läsnäolon ja
itkin hirveästi. Rukoilijat olivat lämpimiä, ymmärtäväisiä ja turvallisia. Siinä
tapahtui todella paljon jonkun murtumista. Toisella kerralla itkin vähemmän.
Kolmannella en itkenyt ollenkaan. Koin, että sisälläni oli joku äärettömän kipeä
möykky, johon en uskalla antaa Jeesuksenkaan koskea, mutta rukouksessa tuli
tunne, että nyt kaikki on maailman parhaissa käsissä. Neljännellä kerralla tuli
paljon tiedon sanoja, jotka oli juuri minulle ja jotka vaan oikeastaan Kaikkivaltias
Jumala voi tietää minun sisimmän rikkinäisyydestä, menneisyydestä, avioliitosta
ja tuli myös rohkaisua ja valoa tulevaisuuteen.
Nyt ihmettelen tätä oloa! Hirveä syyllisyyden, ahdistuksen ja pahan olon paine on
poissa. Masennuksen mustan paksun peiton tilalle on tullut ilo, valo ja kirkkaus.
Järkyttävä väsymys on poissa ja koen, että Jumala kantaa tulevaisuuteen, jonka
Hän on jo ennalta valmistanut. Olen kiitollinen Jeesukselle Kristukselle ja Healing
Roomin vastuunkantajille, että tällainen mahdollisuus on avattu myös Suomeen!

Usein kysyttyä (1)






Pitääkö olla kristitty/uskovainen, että voi tulla rukoilemaan muiden puolesta?
– Kyllä pitää. Jokainen toimintaan mukaan haluava käy Healing Room
peruskoulutuksen. Oma seurakunta valtuuttaa ja lähettää hänet palvelemaan
Healing Roomiin. Healing Roomissa hänen pitää käydä läpi paikallisjohtajien
haastattelu ennen pääsyä tiimiin.
Pitääkö olla uskovainen, että saa tulla rukoiltavaksi?
- Ei tarvitse. Healing Room on kaikille avoin matalan kynnyksen paikka hakea
apua Jumalalta elämänsä vastoinkäymisiin, ongelmiin ja sairauksiin.
Mitä maksaa tulla rukoiltavaksi?
- Healing Roomissa käyminen on ilmaista. Toiminta on vapaaehtoisuuteen
pohjautuvaa ja siinä rukoilevat ihmiset, jotka rakastavat Jeesusta Kristusta.
Vapaaehtoiset ovat halunneet antaa aikaansa ja vaivaansa palvellakseen
Häntä ja lähimmäistään Healing Roomissa. Kristityt haluavat jakaa sitä
hyvää, mitä itse ovat saaneet kohdata: "Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi
antakaa" Jeesus Matteuksen evankeliumissa

Usein kysyttyä (2)




Pitääkö jättää lääkkeet pois uskossa?
- Lääkitystäsi ja muita lääkärin määräämiä hoitoja ei tule keskeyttää
ilman lääkärin lupaa. Mene lääkäriin ja jos sairautesi todetaan
parantuneen, lääkäri tai muu ammattihenkilö purkaa lääkityksesi ja
toteaa parantumisen tapahtuneen. Toimi rauhasta käsin äläkä
kiirehdi. Lääketiede ja lääkkeet ovat myös Jumalan lahja.
Miksi minä en parantunut?
- Kaikki eivät parane ja rukoilijat eivät tiedä miksi. Jumalalla on oma
aikataulunsa ja meidän on luotettava siihen, että Hän tietää
paremmin. Joskus rukoiltavan parantuminen tapahtuu saman tien,
joskus seuraavan vuorokauden aikana ja toisinaan hitaasti prosessin
omaisesti. On hyvä, että rukoillaan säännöllisesti esimerkiksi
viikoittain kuukausien ajan. Joskus Jumala näkee tarpeelliseksi, että
rukoiltavan on hyvä ensin eheytyä sisäisesti ja usein tämä tapahtuu
vähitellen. Tähän voi liittyä esim. anteeksiantaminen ihmisille tai
luopuminen tietoisessa synnissä elämisestä.

Usein kysyttyä (3)




Jos en parantunut, voinko tulla uudelleen rukoiltavaksi?
- Voit koska vain tulla uudelleen rukoiltavaksi ja kannustamme siihen. Me
emme tiedä mitä Jeesus haluaa tehdä ja millä aikataululla, mutta voimme
jatkaa rukousta. Parantuminen voi olla myös prosessi, joka etenee
vähitellen ja vaatii paljon rukousta. Raamatussa on myös Jeesuksen
esimerkki siitä, kuinka sokea ei heti täysin parantunut ja Jeesus koski
uudelleen, jonka jälkeen parantuminen tuli täydelliseksi (Markuksen
evankeliumi, Mark.8:22-25).
Miksi käytetään nimeä englanniksi: Healing Room?
(suom.rukousklinikka):
- Healing Room nimi on kuitenkin haluttu säilyttää yhdistyksen nimessä,
koska Healing Room –nimi liittää toiminnan osaksi kansainvälistä
toimintaa.
- Lisäksi Healing Room –nimi kertoo siitä, että todellinen parantuminen
(Healing) tulee Jeesukselta Kristukselta. Haluamme ottaa Healing-termin
takaisin New Age-liikkeeltä sen alkuperäiseen yhteyteen.

Usein kysyttyä (4)


Miten Healing Room eroaa muista rukouspalveluista?
- Moni palvelee: Monissa seurakunnissa rukoillaan sairaiden puolesta,
mutta usein vain muutama ihminen palvelee muita. Healing Room
kouluttaa tavallisia kristittyjä lähtemään liikkeelle ja rukousklinikassa
palvelee useita tiimejä, jotka kukin koostuu kolmesta rukoilijasta. Healing
Room mahdollistaa palvelutyön tavalliselle seurakuntansa valtuuttamalle
kristitylle.
-Sairaiden parantaminen ei ole tarkoitettu vain muutamalle harvalle
kristitylle vaan se on Raamatun mukaan jokaisen kristityn tehtävä. Tosin
rukoilija ei koskaan tiedä kuka paranee, kuka ei. Se ei ole rukoilijan
vallassa - Jeesus parantaa.
- Matala kynnys: Monelle ihmiselle saattaa olla liian korkea kynnys tulla
rukoiltavaksi seurakuntaan, mutta on helpompi tulla Healing Roomiin

Usein kysyttyä (5)


Luvataanko rukoiltavalle jotakin?
- Rukoiltavalle ei luvata parantumista tai muutakaan, sillä se
ei ole rukoilijoiden vallassa
-Rukoilijat toimivat Raamatun Sanan mukaan ja uskovat,että
Sana on totta niin kuin se on kirjoitettu: ”He panevat kätensä
sairaiden päälle, ja nämä paranevat.” Markuksen
evankeliumi 16:18

Miten mukaan Healing Room
työhön?
Askeleita Healing Roomin perustamiseen tai tiimiläiseksi:








Rukoile Jumalan tahtoa omaan elämääsi toteutuvaksi ja kerää ihmiset
yhteen, joilla on sama näky synnyttää Healing Room omalle
paikkakunnallesi. Alkakaa rukoilla Jumalan tahtoa paikkakuntanne
hyväksi.
Lisätietoa internet: www.healingrooms.fi
Tilaa koulutus CD:t ( CD:n kuuntelu ei korvaa koulutukseen
osallistumista) tai infotilaisuudesta CD saadaksesi lisätietoa
Osallistu Healing Room –peruskoulutukseen
Käy tutustumassa toimivassa Healing Roomissa
Hae johtaja- tai tiimiläishaastatteluun

Tule rohkeasti mukaan työhön!
Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän!
www.healingrooms.fi

