Healing Room Böneklinik

Healing Room Böneklinik är


En plats med fasta öppettider, där
utbildade förebedjare ber för helande.



En plats, där en vanlig kristen kan
förverkliga Jesus missionsbefallning.



En plats där vem som helst kan få
förbön.



En plats, där man vägleder de nyfrälsta
till församlingsgemenskap.



En plats, där troende kan utöva sin
bönetjänst.

Healing Room är INTE


En församling
– utan ett missionsfält, där
församlingsmedlemmarna kan
öva sig i bön för helande och där
kristna kan samarbeta.



En plats för själavårdssamtal –
men bönen är det viktigaste.

Healing Rooms uppgift


I Healing Room ber man i enlighet med Jesu befallning för
fysiska och psykiska sjukdomar samt för inre helande.



Healing Room är en plats dit man kan komma om man vill ha
hjälp från Gud för sina sjukdomar eller andra motgångar i sitt liv.



Healing Rooms är en plats med låg tröskel dit vem som helst kan
komma för att få förbön.


I Healing Rooms tillhör all ära endast Gud.Jesus helar genom den
helige Ande.



Den som får förbön, kanske frågar:”Vem var det som helade
mig?” och vi svarar: Jesus! Jesus kan älska människan till sig.



I en grupp på tre förebedjare kan inte någon enskild ta äran åt sig.

Healing Rooms Vision


Att fungera som en kanal för Guds helande och läkande kärleksström
över de sjuka.



Att hjälpa människor att finna Jesus som sin personliga Frälsare.



Att se Guds underbara verk så att Gud får all ära och att kristna - istället
för att följa under och tecken - följs av under och tecken.



I Healing Room fungerar kristna från olika församlingar tillsammans.



Healing Room utrustar vanliga kristna till kanaler för Jesus kärlek.

Healing Room är kristnas
gemensamma verksamhet


Medlemmar från olika församlingar betjänar tillsammans.



Healing Rooms är en plats där Jesu avskedsbön ”för att de skall vara ett”
förverkligas:
”Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till
dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de
skall vara ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du
har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen
utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas.” Joh. 17:11-12

I Healing Room har en vanlig kristen
möjlighet att förverkliga Jesus befallning


Healing Room ger en kristen utan uppgift
möjlighet att uppfylla Jesus missionsbefallning
(Mark. 16:15-18):
(I) Och Han sade till dem:”Gå ut i hela världen och
predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror
och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror
skall bli fördömd.
(II) Tecken skall följa dem som tror detta: ”I mitt
namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med
nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de
dricker något dödligt gift skall det inte skada dem.
De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli
friska.”

Healing Room ute i världen









Healing Room grundades i början av 1900 -talet i
delstaten Washington, och pågick till slutet av
1930 -talet.
Grundades på nytt 1999, när Gud kallade Cal
Pierce till det här arbetet (se bilden) han var med i
äldstekåren i en pingstförsamling.
International Assosiation of Healing Rooms
grundades 2001 för att hjälpa nya Healing Rooms
i olika delar av världen.
På tio år har över 3000 bönekliniker startats över
hela världen.
Mera information: www.healingrooms.com

Healing Room i Finland


Första Healing Room öppnades på Alberga-gård i Esbo
24.10.2006



Böneklinikerna är öppna kl. 18.30-20.30.



Från året 2006, det har funnits över 20 000 besökare
på böneklinikerna.




I Finland man har grundat över 30 bönekliniker på olika
fälter av landet.



Gud kallade Markku och Susanne Laitinen i Finland till det
här arbetet. (i bilden)

Healing Rooms Bakgrund









John G. Lake, en man som gjorde sitt livsverk i Afrika som missionär;
startade Healing Rooms i Spokane, Washington ca.1915, efter att han
gick i pension. Han lärde vanliga kristna att be för helande.
Under åren 1915-1920 förklarades Spokane som den friskaste staden i
Förenta Staterna -> läkarna förlorade en stor del av sina inkomster.
Healing Rooms var verksam till slutet av 1930-talet, någon tid efter
Lakes´död.
Lakes´ vision, att Healing Rooms skulle nå ut över hela världen →
besannades inte under Lakes´tid.
På 1990-talet började Cal Pierce utforska staden Spokanes andliga arv.
Han grundade Healing Rooms på nytt 1999.

Healing Rooms Bakgrund


Till vänster Cal Pierce som Gud
kallade för att grunda Healing Rooms
på nytt.



Till höger hans fru som bär visionen
att föda Healing Rooms´ verksamhet
i varje nation och varje stad.

Healing Rooms Finland rf - förening
International Association of
Healing Rooms (IAHR)

Lokal styringsgrupp
- olika församlingsföreträdare +
HR-ledare
- gemensam församlingaktion,
som förverkligas på lederskapsnivån

Lokal
Healing Room
- på lekmannanivå

Healing Rooms Finland rf.
Styrelse och ledning
-ledningen av verksamhetens
innehåll
- likhet överallt, kvalitet

Lokal
Healing Room

Verksamheten
är anpassad
till den finska
kulturen

Lokal
Healing Room

- kristen arbetar tillsammans
Målet är att den lokala kliniken kan starta sin verksamhet så enkelt som möjligt med hjälp av
Föreningens stödåtgärder.

Vad händer i Healing Room?
Allmänt ur förebedjarens synvinkel (1)








Innan bönekliniken öppnas för besökarna
görs en genomgång: Utrymmen och varje
rum ställs i ordning, med smörjelseolja,
näsdukar mm. i materialkorgar
.
En gemensam stund av förbön och lovsång
hålls för förebedjarna, med uppmuntran / kort
undervisning kl. 17.30-18.30
Kl 18.30 öppnas dörrarna för människor som
vill ha förbön
Bönestunden för den som får förbön är i
genomsnitt 10-20 min

Vad händer i Healing Room?
Allmänt ur förebedjarens synvinkel (2)


Ett böneteam består av en
teamledare och två teamdeltagare



Teamledaren fungerar som värd /
värdinna: Berättar för den som har
kommit för att få förbön, vad som
händer under bönetjänsten
Varje böneklinik har en ledande
föreståndare



Vad händer i Healing Room?
Allmänt ur förebedjarens synvinkel (3)
Medan bönetjänsten pågår är ett
förebedjarteam hela tiden verksam i
bakgrunden, i ett separat rum


Efter Healing Room stängning kl. 20.30
håller man en gemensam bönestund för
teamet under cirka 30 minuter, då bördorna
lämnas till Jesus och alla förebedjare är
fria att gå hem


Vad händer i Healing Room?
Den behövandes synvinkel (1)


Vid Healing Rooms besök möts
besökaren alltid av en person som
tar emot henne/ honom.



Vid första besöket fylls formuläret
som omfattar bl.a. böneämnet. Efter
det hänvisas man till väntrummet.



I väntrummet spelas dämpad andlig
musik och lovsånger och där kan
man stilla sig i Helige Andes
närvaro.

Vad händer i Healing Room?
Den behövandes synvinkel (2)


Man kallas in till förbön i tur och ordning.
Barn och de som är svaga har förtur.



Teamledaren, i tre personers gruppen,
hämtar den behövande från väntrummet
och visar vägen till bönerummet



I bönerummet berättar besökaren ännu
kortfattat om sitt böneämne och därefter
ber förebedjarna

Vad händer i Healing Room?
Behövandes synvinkel (3)


I Healing Room ber man stående,
eftersom man har märkt att sittande
ställning leder i själavårdande riktning.



Den som får förbön blundar och vilar i
den Helige Andes närvaro.



Förebedjaren ber med ögonen öppna.

Vad händer i Healing Room?
Behövandes synvinkel (4)
Teamledaren berättar för besökaren om
principerna i Healing Room:
- att vi ber stående
- att vi har tystnadsplikt
- att vi frågar om förebedjarna får lägga händerna på
axlarna eller på det sjuka stället
- att vi frågar, om den behövande vill att böneoljan
används
- att vi utlovar inte helande, men hjälper den
behövande att rikta blicken på Jesus som helar med
sin närvaro

Vad händer i Healing Room?
Behövandes synvinkel (5)


Efter avslutad förbön säger man till
besökaren, att hon / han är alltid
välkommen för ett återbesök, för att få
förbön.

Healing Rooms principer


I Healing Room ber man i tre personers-team
för helande



Varje teamdeltagare har rekommendation och
fullmakt från egna församlingspastorer



Förebedjaren helar inte, utan det är Jesus
genom den Helige Ande. Jesus sade:”Ty där
två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag
mitt ibland dem”.

Principerna i Healing Rooms
verksamhet










Man är finkänslig och respekterar den som kommit till förbön
Man ber om lov för beröring, att smörja med olja mm.
Man ber för inlämnade böneämnen
Man kan lägga sin eller besökarens hand på det sjuka stället
Förebedjaren och besökaren står upp
Man ber med ögonen öppna
Man ger inte själavård / råd
Tystnadsplikt
Uppmuntrar besökaren att komma igen

Värför är Healing Room viktig för
församlingen?
1.
2.

-

3.
-

Den har fördjupat sig i en sak – en specialklinik
Healing Room utbildar:
förebedjare och utrustar församlingsmedlemmar
fråntar inte församlingens egna resurser
Förstärker församlingar
uppmuntrar och tränar i att betjäna i den egna församlingen
förstärker församlingens interna böneliv
nyfrälsta till församlingar -> församlingarna växer

Varför är Healing Room viktig för
församlingen?
4.
-

Förstärker den kristnas kallelse
ger den kristna en plats att betjäna
under tjänstgöring börjar den kristna växa, bönelivet och bibelstudierna
ökar

5.

Förstärker kontakten mellan kristna från olika församlingar

-

som en gemensam arbetsform förstärker kontakten mellan olika
församlingar och Kristi församlings verksamhet

Varför är Healing Room viktig för
församlingar?
6.

Healing Room är en plats med låg tröskel, att komma till och få förbön.
Många av besökarna är inte församlingsmedlemmar
→ Healing Room är en kanal för den som inte har en egen församling
och för de nyfrälsta, att hitta sin plats i församlingen.

Relationen mellan Healing Room
och församlingen
•

Healing Room är ett missionsfält i vårt eget land, och dess uppgift är att hela
sjuka och förkunna evangeliet.

•

Gud kallar varje kristen att missionera sitt eget land. En del är kallade att
fungera i Healing Room.

•

Healing Rooms verktyg är att evangelisera med förbön för sjuka.

•

Församlingen ger fullmakt åt medlemmarna att förverkliga
missionsbefallningen i Healing Room.

•

Målet är, att alla som blivit frälsta i Healing Room hittar sig ett andligt hem i
församlingen.

Blir någon helad?


Bön förmår mycket! När man ber, händer det alltid någonting.
Vi vet bara inte vad.



Förebedjaren känner endast till en liten del av allt som Fadern har
gjort.



Lita på Gud, inte på dig själv. Se på Kristus och be. Vi kan inte
hjälpa, men vi känner honom som kan. Tecken och under bevisar att
Jesus Kristus lever!

Vittnesbörd om helande


Blödande tjocktarmsinflammation helades under bön
Modern berättar att dottern blivit helad av Guds beröring
- Dottern hade under två års tid lidit av svår blödande inflammation i
tjocktarmen, vilket innebar smärta, blodig diarré, läkemedels- och
sytostatikaprövning – skolfrånvaro, rädsla och negativ kroppsuppfattning.
- Jag såg Gud närmast som en historiskt intressant varelse som inte
befattar sig med lidande människors liv. Jag tänkte att det här lidandet var
vår del.
- Efter förbönen märkte vi omedelbart att rädslan var borta och friden hade
kommit istället. Det hände verkligen genast och och vi förväntade oss
ingenting annat – det var glädjande nog. Men nu efter sommaren
förundras jag över de senaste laboratorieresultaten: Så här låga
inflammationsvärden har inte vår dotter haft under hela sjukdomstiden.
Trots att vi fortsätter minska på medicineringen, mår hon bättre.

Vittnesbörd om helande


Jag fick förbön för värk i nacken, axlarna och huvudet, och
smärtorna försvann. Jag har fått glädjen och modet tillbaka i
mitt liv. Livet ser ljusare ut än på länge.

Vittnesbörd om helande


Första gången när jag kom till Healing Room (HR), hade jag ångest, var trött och
deprimerad. Hade 8 månaders sjukskrivning bakom mig med ytterst lite hopp om
framtiden. Jag upplevde verkligen starkt den helige Andes närvaro och grät
mycket.Förebedjarna var varma, trygga och förstående. Någonting kännbart
förkrossades. Andra gången grät jag inte lika mycket. Tredje gången grät jag inte
alls. Jag upplevde en oändligt smärtsam klump inombords som inte ens Jesus fick
röra vid, men under bönen kände jag att nu ligger allt i världens bästa händer.
Fjärde gången kom kunskapens ord, riktade till mig, saker som egentligen bara
Allsmäktig Gud kände till, min inre splittring, trasiga bakgrund, äktenskapet - och
jag fick också uppmuntran om ljusare framtid.
Nu är jag helt förundrad över hur bra jag mår! Den hemska tyngden av ångest,
skuld och illamående är borta. Glädje, ljus och klarhet har kommit istället för
depressionens tunga täcke. Den förskräckliga tröttheten är borta och jag känner att
Gud bär mig in i framtiden som han har förberett. Jag är tacksam till Jesus Kristus
och de ansvariga i Healing Room för att den här möjligheten har öppnats även i
Finland!

Återkommande frågor (1)






Måste man vara kristen / troende, för att få komma och be för andra?
– Ja, det måste man. Alla som vill delta i verksamheten genomgår Healing
Rooms´ grundkurs. Den egna församlingen ger fullmakt åt henne / honom
och sänder ut till Healing Room. I Healing Room blir hon / han intervjuad av
de lokala ledaren för att bli medlem i teamet.
Måste man vara troende för att få förbön?
- Det behöver man inte vara. Healing Room är en öppen plats, med låg
tröskel för alla, att söka Guds hjälp i livets motgångar, problem och
sjukdomar.
Vad kostar förbönen?
- Det är gratis att besöka Healing Room. Verksamheten bygger på
volontärinsats, de som ber älskar Jesus. Frivilliga har velat ge av sin tid att
tjäna Honom och betjäna sina medmänniskor i Healing Room. Kristna vill
dela med sig av det goda som de själva har fått:”Det ni har fått som gåva, ge
det som gåva" Jesus i Matt. 10:8..

Återkommande frågor (2)




Måste man lämna medicinerna - i tro?
- Man skall inte avbryta medicinering eller de vårdåtgärdar som
läkaren har ordinerat. Besök läkaren och om denne konstaterar att
sjukdomen blivit botad, trappas medicineringen därefter ner av
läkaren eller av någon annan sakkunnig, och du blir friskförklarad.
Påskynda inte, gå med frid i hjärtat. Vetenskap och mediciner är
också gåvor från Gud.
Varför blev inte jag helad?
- Alla blir inte helade och förebedjaren vet inte varför. Gud har sin
egen tidtabell och den måste vi lita på, Han vet bäst. Ibland
sker helandet genast, ibland under nästa dygn och ibland
genom en långsam process. Det är bra med regelbunden
förbön, till exempel en gång i veckan under en månad.
Ibland helar Gud först den inre människan så som han anser
det vara nödvändigt, steg för steg. Det kan tex. handla om
att förlåta andra eller att avstå från en medveten synd.

Återkommande frågor (3)




Om jag inte blev helad, kan jag komma till förbön på nytt?
- Ja, det kan du göra och vi uppmuntrar dig till det. Vi vet inte hur Jesus vill
gå tillväga och i vilken takt, men vi kan fortsätta med bönen. Helandet kan
ske som en process, steg för steg, vilket kräver mycket bön. I Bibeln finns
också ett exempel på en blind man som inte genast blev helt botad men
Jesus rörde vid honom på nytt och då blev helandet slutfört (Markus
evangelium, Mark. 8:22-25).
Varför används det engelska namnet: Healing Room? (på svenska,
böneklinik):
- Namnet Healing Room finns kvar som föreningens namn, eftersom man
vill fortsätta att vara en del av den internationella verksamheten.
- Förutom att Healing Room –namnet beskriver det verkliga helandet
(Healing), vilket kommer från Jesus Kristus, vill vi ta tillbaka termen
Healing från New Age-rörelsen till dess ursprungliga sammanhang.

Återkommande frågor (4)


På vilket sätt skiljer sig Healing Room från andra förbönstjänster?
- Många betjänar: I många församlingar ber man för sjuka men oftast är
det bara några som betjänar de behövande. Healing Room skolar vanliga
kristna till förbönstjänst i böneklinik, där flera team med tre förebedjare
fungerar samtidigt. Healing Room gör det möjligt för en församlingsmedlem, med fullmakt från sin församling, att börja sin tjänst.
- Att bota sjuka är inte menat enbart för vissa kristna utan det är, enligt
Bibeln, varje kristnas uppgift. Förebedjaren vet visserligen inte vem som
blir helad, och vem som inte blir det. Det står inte i förebedjarens makt –
det är Jesus som helar.
- Den låga tröskeln: För många kan tröskeln vara för hög att komma till
en församling för förbön, det är lättare att komma till Healing Room.

Återkommande frågor (5)


Lovar man någonting åt den som får förbön?
- Man lovar varken helande eller någonting annat åt någon eftersom det
inte står i förebedjarens makt att göra det.
- Förebedjaren fungerar i enlighet med Bibelns Ord och tror på det
skrivna Ordet som sanning:”De skall lägga händerna på sjuka, och de
skall bli friska.” Markus evangelium 16:18

Hur kommer man med
i Healing Rooms arbete?
Stegen till Healing Rooms grundande och till att bli
team -medlem:








Be om att få veta Guds vilja i ditt eget liv och kalla samman folk som
har samma vision att föda Healing Room på din egen ort. Börja med
att be att Guds vilja skall ske hos er.
Mera information på internet: www.healingrooms.fi
Beställ undervisnings CD:n (att lyssna på CD:n ersätter inte deltagandet
i skolningen) eller skaffa CD:n vid informationstillfällen.
Delta i Healing Rooms – grundkurs.
Gör studiebesök på en verksam Healing Rooms böneklinik
Sök dig till ledar- eller team-medlems intervju.

Kom modigt med i arbetet!
Skörden är stor, men arbetarna är få!
www.healingrooms.fi

