
Healing Room - Bornholm 
- Er et tilbud om healing af/forbøn for alle slags sygdomme og lidelser. Vi tror 
på overnaturlig helbredelse og på at Jesus kommunikerer med os i dag ved 
Helligånden. Dette stiller vi gratis til rådighed på udvalgte fredage i tidsrummet 
17.00-19.00 i Nexø Frikirkes lokaler på Købmagergade 27C, 3730 Nexø.  

Nedenfor har vi svaret på en række af de mest almindelige spørgsmål, folk 
stiller os. 

Kontakt os på tlf: 2027 0036 for at høre om næste Healing Room fredag og for at 
booke tid til din healingsession. Vi glæder os til at se dig. 

 
Behøver jeg at være en kristen eller en troende for at komme og blive bedt for? 

Nej, det behøver du ikke. Alle kan komme. Jesus spurgte ikke, hvilken type eller mængde af tro en 
person havde, når han mødte folk på sin vej. Hans kærlighed satte ikke grænser. Du kan komme, 
som du er, og blive bedt for. 

Hvad koster det at blive bedt for i Healing Room? 

Det er gratis at få forbøn i et Healing Room. Vores arbejde er baseret på frivilligt arbejde. De 
frivillige ønsker at bruge deres fritid til at tjene Ham og deres medmennesker i Healing Room. 
Kristne ønsker generelt at dele det gode, de har fået: "I har fået det for intet, giv det for intet," som 
Jesus siger i Matthæusevangeliet (Matt. 10, 8). 

        

Hvad med de personlige ting, jeg fortæller i Healing Room? 

De frivillige er underlagt generel tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om økonomiske 
og personlige forhold uden dit samtykke. 

Hvem er healeren bag Healing Room? 

Helbredelse i Healing Room er baseret på Jesu Kristi ord i Markusevangeliet 16:18: "De skal lægge 
hænderne på syge, så de bliver raske." Jesu Kristi nærvær ved Helligånden helbreder de syge. 

 

De bad for mig i Healing Room. Skal jeg holde op med at tage min medicin? 

Medicin eller andre behandlinger ordineret af en læge bør ikke afbrydes uden en tilladelse fra 
lægen. Hvis du mener, du kan undvære din medicin, så gå til din læge. Hvis lægen finder, at du er 
helbredt, er det lægen, der skal annullere din medicin. Husk, at lægevidenskab og medicin også er 
en gave fra Gud. 

 

Hvad med andre alternative behandlingsmetoder? 



Vi skelner mellem ”New Age” behandlingsmetoder og ”Supplerende” behandlingsmetoder. 
Supplerende behandlingsmetoder supplerer den traditionelle medicinske videnskab med fx fysisk 
massage, kosttilskud, motion, m.v. New Age behandlingsmetoder er dem, man plejer at referere til 
som ”Alternative” metoder. 

New Age metoder drager på en forståelse af universet som en helhed og af universel energi eller 
energier, hvor Gud (eller ”gud” eller ”guder”’) er den, man oplever. Metoderne trækker på denne 
energi, men der er ingen tro på den personlige, individuelt signifikante, historiske Jesus Kristus fra 
Nazaret, som vi er afhængige af. I New Age er denne Kristus universel og inden for hver af os, og 
det kræver ikke en personlig relation til noget– en person – udenfor den enkelte. Derved er 
nødvendigheden af Hans herredømme over os ikke anerkendt indenfor New Age. 

Nexø Frikirkes – og dermed Healing Rooms – eneste fundament er Jesus Kristus, kirkens herre. 
Han er kernen i enhver kristen handling og ethvert kristent budskab. 

 

Hvorfor er jeg ikke blevet helbredt? 

Ikke alle bliver helbredt, og vi, som beder, ved ofte ikke hvorfor. Gud har sine egne tidsplaner, og 
vi skal stole på, at han ved bedst. Nogle gange kommer helbredelsen øjeblikkeligt, nogle gange sker 
det inden for de næste 24 timer, nogle gange kryber helingsprocessen langsomt fremad, og personen 
kan nogle gange komme til forbøn jævnligt, i flere måneder. Sommetider vil man først opleve 
mental eller følelsesmæssig helbredelse, og dette er ofte en langsom proces, som fortsætter lidt efter 
lidt. Dette kan omfatte f.eks. at nå til en beslutning om at tilgive andre og/eller holde op med en 
bevidst destruktiv livsstil med fx misbrug eller anden destruktiv adfærd. 

 

Hvis jeg ikke bliver helbredt, kan jeg så komme igen og blive bedt for? 

Du kan når som helst komme igen og blive bedt for, og vi opfordrer dig endda til at gøre det. Vi ved 
ikke, hvad Jesus ønsker at gøre, og hvad Hans planer er, men vi kan altid fortsætte med at bede. 
Helbredelse kan som nævnt være en proces, der forløber langsomt, og kræver masser af bøn. I 
Bibelen er der et eksempel på en blind mand, der ikke bliver helt helbredt den første gang, men 
anden gang blev helbredelsen fuldkommen (Mark. 8,22-25). 

 

Kan mine egne fejl og dårlig livsstil forhindre, at jeg bliver helbredt? 

Nogen vil mene, at en syg person kan blokere for helbredelse med sine egne fejl, hvis 
vedkommende fx lever et meget umoralsk eller usundt liv, men ingen af os er fejlfrie. (”For alle har 
syndet og mistet herligheden fra Gud” – Romerbrevet 3,23). Til trods for vores fejl, helbreder han 
os pga. sin nåde og kærlighed. Guds vilje er, at vi lever et kærligt og rent liv, at vi tager hånd om 
vores fysiske legeme gennem sund mad og motion samt af vores sjæl bl.a. gennem at behandle 
andre mennesker med kærlighed. Jesus sagde om kvinden, der var ved at blive stenet pga. sin 
umoralske livsstil: "Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende..." Og til 
hende sagde han: "Gå, og synd fra nu af ikke mere." (Johannes Evangeliet 8,7-11) . 

Jesus afviser intet menneske, der kommer til ham med behov, men han inviterer os til at ændre på 
destruktive mønstre i vores liv, så hans helbredelse ikke blot bliver en gentagen 
symptombehandling. Og vigtigst af alt; Han tilbyder os mere end blot helbredelse – han tilbyder os 
sig selv som vores Herre og Frelser, hvilket iflg. Bibelen er et større mirakel end den fysiske 
helbredelse. 



 

Kan min manglende tro forhindre mig i at blive helbredt? 

Manglende tro hos den person, der kommer for at modtage forbøn, forhindrer ikke personen i at 
blive helbredt. Den, der kommer for at blive bedt for, er fri til at tro eller ikke at tro, men Jesus kan 
alligevel helbrede ham/hende. 

I Bibelen er der en historie om en mand, der blev bragt foran Jesus. Manden selv havde knap tro (de 
andre bragte ham til Jesus): "Da blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han 
helbredte den stumme, så han både kunne tale og se." (Mattæus Evangeliet, 12,22). 

At tro er dog naturligvis ikke en hindring for helbredelse – nærmere et gavnligt vækstbetingelse for 
helbredelse: 

Da han var kommet hjem, kom de blinde hen til ham, og Jesus spurgte dem, "Tror I, at jeg kan 
gøre det?" De svarede: "Ja, Herre!" Da rørte han ved deres øjne og sagde, "Det skal ske jer, 
som I tror." Og deres øjne åbnedes. (Mattæus 9, 28-30) 

I al fald vil den person, der kommer for at blive bedt for, have brug for, at Healing Room 
medarbejderne har tro – i det mindste lige nøjagtigt som et sennepsfrø, som Jesus siger i 
Matthæusevangeliet (Mattæus 17,19-21). Hvis du har tro nok til at tage fat i os, og vi har tro nok til 
at bede for dig og så er der tro nok til stede. 

 

Hvordan adskiller Healing Room sig fra andre forbøns tjenester? 

Vi har ikke patent på kristen helbredelse. Det har Jesus. Da behovet for helbredende bøn i Danmark 
er enormt, er alle former for forbøns arbejdere nødvendigt. Nogle rejser på tværs af Danmark og har 
korte besøg mange forskellige steder. Healing Room derimod er lokalt forankret. Vi tilbyder kortere 
sessioner med fokus på fysisk helbredelse og velsignelse af mennesker. Healing Room Bornholm 
ligger I Nexø og har regelmæssige åbningstider, hvilket betyder, at vi kan følge dig og dit 
helbredelses forløb over længere tid. I Healing Room arbejder vi altid i teams, og vores tjeneste 
baseres på relationen til Nexø Frikirke, hvis lederskab og tilsyn, vi er underlagt. 
Dette er en tryghed for dig som modtager af forbønnen i Healing Room. 

 

Helbreder Gud kun i Healing Room? 

Gud kan helbrede, hvor han ønsker: i hjemmet, på gaden, på arbejdet, i kirken, i et Healing Room 
osv. Forbøn kan ske overalt, "for hvor to eller tre mødes i mit navn, dér er jeg med 
dem."(Matthæusevangeliet 18, 20). Helbredelse er ikke under vores kontrol. Kun Jesus kan 
helbrede, men det vigtigste er, at vi beder. Healing Room er et sted blandt mange, hvor forbedere og 
den, der har behov for forbøn, kan mødes på bestemte tidspunkter på et bestemt sted. Der er ingen 
begrænsninger for, hvem der kan komme i et Healing Room. Du behøver ikke at tilhøre et bestemt 
trossamfund, fællesskab eller kirke. Du kan komme, som du er; du kan komme til at modtage og 
mærke Jesu nærvær gennem Helligånden. 

 

Hvorfor skal I hedde Healing Room? Er healing ikke noget med New Age? Og 
hvorfor skal det være engelsk?  



Navnet er en del af en international tjeneste med et internationalt navn, hvis formål ganske enkelt 
er, at skabe ”rum” for ”helbredelse”. Desuden beskriver navnet "Healing Room", at den sande 
helbredelse kommer fra Jesus Kristus. Vi ønsker at erobre ordet "healing" tilbage fra New Age-
bevægelsen og forbinde det med sit oprindelige udgangspunkt.	  


