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SALINE
PROSESS

Utruster helsepersonell til å påvirke
sitt arbeidssted for Kristus ved å
være lys og salt. Dette er en prosess
som disippelgjør, trener og veileder
helsepersonell til å nærme seg
pasientens åndelige tilstand på en
dyktig og trygg måte. Ved å oppnå
ferdigheter i å bruke praktiske
hjelpemiddel, blir personale
utrustet til å dele Jesu kjærlighet på
en personlig måte tilpasset
pasientens behov. Aktive læringsmetoder som rollespill og diskusjon
blir brukt til å utforske fem
spørsmål:
• Hvorfor er tro viktig i
helsevesenet?
• Hvilke muligheter og
hindringer finnes for å kunne
fullføre Guds kall?
• Hva kan jeg gjøre?
• Hvilke andre verktøy kan
hjelpe meg å pløye og så ?
• Hvordan kommer jeg videre?

Kurset er utviklet av IHS (International Health Services) som svar
på et kall om å utvikle og å dyktiggjøre kristne helsearbeidere verden
over til å være et vitne for sine
pasienter. IHS-global samarbeider
om dette med flere kristne helseorganisasjoner, deriblandt HCFI, som
KFH er del av.

I HS G L O B A L

Et kurs for deg som ønsker å
formidle Jesu kjærlighet med
respekt og varsomhet

Hver uke går flere mennesker gjennom
sykehusdørene enn gjennom kirkedørene...
Francis Grim

www.IHSglobal.org
www.kfhelse.no
Misjonsbefalinen fullført i vår tid
Gud virker med Sin plan, vil du være del av
Hans plan?

Saline betyr saltoppløsning
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

Utruster kristent helsepersonell til å formidle Kristi kjærlighet
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Saline betyr som sagt saltoppløsning.
Jesus sier at vi som tror på Han er
jordens salt. Vi vet at det er kun 0,9%
saltoppløsning som kan tilføres i våre
blodårer, 3-5% er dødelig. Vår
innflytelse som kristne må være som
0,9% salt. Dosen med åndelig føde til
våre pasienter må tilpasses, ikke for
mye, ikke for lite. Saline Prosess kan
være med og lære oss hvordan.

«Både pasienter og kollegaer på
v årt sykehus trenger å bli kjent
med Jesus. Mange har ikke
engang hørt om Ham. Jeg håper
at Saline Prosess blir spredd ov er
hele v år region til alt troende
helsepersonell. Denne underv isningen har v ært et så mektig
redskap i v år daglige praksis. Og
v i har fått erfare at noen av v åre
pasienter har kommet til tro!»
Vitnesbyrd fra Kina.

SALINE PROSESS...
Pasientene trenger å bli møtt på
sine åndelige behov for å bli hele.
Det beste som kan skje, er at de får
møte en helsearbeider som ber.
Gud kaller kristne helsearbeidere til
å bli del av Hans arbeid i pasientens
liv, ved at de:
Dyrker frem troen ved sitt kjærlige
nærvær

Helsepersonell er priviligerte – de
kan dele Guds kjærlighet med et
ydmykt hjerte og med respekt for
pasienten. Det er grunnen til at
Saline Prosess, utviklet av IHSGlobal, presenterer verktøy som
kan brukes i det daglige livet, slik
at en med varsomhet, respekt og
tillatelse kan være et vitne på
arbeidsplassen. Når helsepersonell blir utrustet på denne
måten, får pasientene mulighet til
å se Jesus samtidig som de får god
og omsorgsfull medisinsk hjelp.

•

Sår sannhetsfrø med visdom
fra sitt eget trosliv

•

Deler evangeliet i rett tid, bedømmer om det er innhøstningstid

•

Hjelper nye kristne å komme
inn I en modningsprosess, slik
at de igjen kan være vitner.
Altså en multipliseringsprosess
i forvandlede liv for evigheten

