
Healing Rooms Palvekliinikud



Healing Room Palvekliinik on

� Ümbruskonnas soovitud ajal lahti olev koht, 
kus koolitatud palvetajad palvetavad 
paranemise eest.

� Koht, kus tavaline kristlane võib olla kuulekas � Koht, kus tavaline kristlane võib olla kuulekas 
Jeesuse misjonikäsule.

� Koht, kuhu võib tulla kes tahes, et tema eest 
palvetataks.

� Koht, mille kaudu juhatatakse usule tulnud 
inimesed kogudustesse.

� Koht, kus koguduseliikmed saavad õppida 
palveteenistust. 



Healing Room EI ole
� Kogudus

– vaid misjonipõld, kus 
koguduseliikmed õpivadkoguduseliikmed õpivad
paranemise eest palvetama,
ja kus kristlased tegutsevad 
koos

� Vestleva hingehoiu koht
– vaid põhirõhk on palvel



Healing Roomi Funktsioon

� Healing Roomis palvetatakse vastavalt Jeesuse käsule
füüsiliste ja psüühiliste haiguste ja sisemise tugevnemise eest.

� Healing Roomi võib tulla palvele, kui igatseda Jumalalt abi
haiguse, õnnetuste või eluprobleemide vastu.haiguse, õnnetuste või eluprobleemide vastu.

� Healing Room on kergesti ligipääsetav koht kellele tahes, et 
tulla palvele

� Healing Roomis saab kogu au ainult Jumal.  Jeesuse lähedalolu
Püha Vaimu kaudu parandab!

� Palvele tulnud inimene võib küsida, kes teda parandas ja meie 
võime vastata: Jeesus! Jeesus saab teda ennast armastada.

� Kolme isikuga palvetiimis ei saa ükski palvetaja au iseendale 
võtta. 



Healing Roomi Nägemus

� Olla kanaliks Jumala tervendava töö ja parandava armastuse
voolamisele üle haigetevoolamisele üle haigete

� Aidata inimestel leida Kristus kui oma Vabastaja.

� Näha Jumala imelisi tegusid nii, et Jumal saab kogu au, ja et uskujad ei 
järgi imesid ja tunnustähti, vaid imed ja tunnustähed järgivad uskujaid. 

� Healing Roomis tegutsevad koos erinevate koguduste kristlased. 

� Healing Room varustab tavalisi kristlasi olema kanaliteks Jeesuse
parandavale armastusele



Healing Room on kristlaste
ühine töö

� Eri koguduste kristlased teenivad koos.

� Healing Room on koht, kus läheb täide Jeesuse ülempreesterlik palve ”et nad � Healing Room on koht, kus läheb täide Jeesuse ülempreesterlik palve ”et nad 
oleksid üks” (Jh. 17:11-12):

"Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina
tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid
mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie! Kui ma olin koos nendega, siis ma 
hoidsin neid sinu nimes,mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei 
hukkunud neist peale hukatuse poja, et Kiri läheks täide.”



Healing Roomis on tavalisel kristlasel

võimalik täita Jeesuse käsku

� Healing Room annab tavalisele reakristlasele võimaluse
täita Jeesuse misjonikäsku (Mk. 16:15-18):

(I) Ja Jeesus ütles neile: "Minge kõike maailma, kuulutage(I) Ja Jeesus ütles neile: "Minge kõike maailma, kuulutage
evangeeliumi kogu loodule!
Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes
ei usu, mõistetakse hukka. 

(II) Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu 
nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,
tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad
jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid;
haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks." 



Healing Room maailmas

� Healing Roomid rajati 20. sajandi algul
Washingtoni osariigis.

� Tegutsesid 1930. aastate lõpuni
� Rajati uuesti 1999, kui Jumal kutsus selleks � Rajati uuesti 1999, kui Jumal kutsus selleks 

nelipühikoguduse vanematekogu liikme Cal 
Pierceni (pildil vasakul)

� International Association of Healing Rooms 
rajati 2001, et aidata luua Healing Roome 
kõikjal maailmas. IAHRi juhib Elaine Perkins 
(pildil paremal)

� Kümne aasta jooksul on rajatud üle 1000 
Healing Roomi palvekliiniku kõikjale maailma

� Lisainfo: www.healingrooms.com



Healing Room Soomes
� Esimene Healing Room 

avati Espoos Alberga 
mõisas 24.10.2006

� Palvekliinikud on avatud
kl 18.30-20.30

� Aastatel 2007-2008 on pelgalt Espoo palvekliinikus olnud üle 
2500 külastaja

� Kolme aasta jooksul on kõikjal Soomes rajatud 20 
palvekliinikut

� Kolme aasta jooksul on koolitatud umbes 1500 inimest

� Soomes kutsus Jumal sellele tööle Markku ja Susanne 
Laitineni (pildil)



Healing Roomi taust

� John G. Lake, Aafrikas misjonitöötajana elutöö teinud mees rajas 
pensionile jäädes Healing Roomid Spokane`i, Washingtoni u. aastal 
1915, õpetades tavalisi kristlasi paranemise eest palvetama

Aastatel 1915-1920 kuulutati Spokane Ühendriikide kõige tervemaks � Aastatel 1915-1920 kuulutati Spokane Ühendriikide kõige tervemaks 
linnaks -> arstid kaotasid oma elatise

� Healing Roomid tegutsesid umbes 1930ndate lõpuni, mõnda aega peale 
Lake`i surma

� Lake`i nägemus, et Healing Roomid leviksid kõikjale maailma -> ei 
toimunud Lake`i ajal. 

� 1990ndatel hakkas Cal Pierce uurima Spokane`i  linna vaimulikku
pärandit

� Ta rajas Healing Roomi uuesti aastal 1999  



Healing Roomi taust

� Vasakul Cal Pierce, keda Jumal 
kutsus Healing Roome uuesti rajamakutsus Healing Roome uuesti rajama

� Paremal Elaine Perkins, kelle 
nägemuseks on luua Healing Roomi
töö igasse riiki ja igasse linna



Healing Rooms Finland MTÜ

International Association of
Healing Rooms (IAHR)

Healing Rooms Finland MTÜ
Valitsus ja juhatus

-hoolitseb seadusejärgsete toimingute eest
Töö on 
kohandataud -hoolitseb seadusejärgsete toimingute eest

-töö sisuline juhtimine
-ühetaolisus kõikjal, kvaliteet
-ühing osutab tugiteenuseid

kohalikule kliinikule

Kohalik Healing Room
-asjaarmastajatasemel kristlased eri 
kogudustest tegutsevad koos
-piirkonna kogudused tegutsevad
koos

Kohalik
Healing Room 2

Kohalik
Healing Room 3

kohandataud 
soome 
kultuuriga

Eesmärgiks on, et ühingu osutatavate tugiteenuste abil saab kohalik kliinik oma tööd võimaliklt 
kergelt alustada



Mis toimub Healing Roomis?

� Enne palvekliiniku avamist tehakse klientide 
jaoks ettevalmistusi: Valmistatakse ette 

Üldist palvetajate vaatenurgast (1)

jaoks ettevalmistusi: Valmistatakse ette 
ruumid ja iga tuba, tubades on korvid 
tarvikutega, kus on muuhulgas võidmisõli ja 
taskurätikuid.

� Peetakse ühine palvetajate ülistus- ja 
palvehetk, kus jagatakse ka 
julgustust/lühikest õpetust kl 17.30-18.30

� Kl 18.30 avatakse uksed palvele tulevatele 
inimestele

� Palvehetk saabuja eest kestab keskeltläbi 10-
20 min 



Mis toimub Healing Roomis?

� Üks palvetiim koosneb tiimijuhist ja 
kahest tiimiliikmest

Üldist palvetajate vaatenurgast (2)

kahest tiimiliikmest

� Tiimijuht tegutseb
peremehe/perenaisena: Räägib
palvele tulnud inimesele, mis
palvehetkel toimub

� Igal palvekliinikul on oma kohalik 
juht



Üldist palvetajate vaatenurgast(3)

Mis toimub Healing Roomis?

�Palvetöö ajal tegutseb tagaplaanil kogu
aja eraldi olevas toas palvetajatest aja eraldi olevas toas palvetajatest 
moodustatud eestpalvetiim

�Peale Healing Roomi sulgemist kl 20.30 
peetakse umbes 30-minutine tiimi ühine
palvehetk, kus jäetakse koormad Jeesusele
ja kõik palvetajad saavad rahus koju 
minna.



Mis toimub Healing Roomis?

� Kui inimene tuleb Healing Roomi
palvele, kohtab ta kõigepealt
vastuvõtu eest isikut

Palvele tulnute vaatenurgast (1) 

vastuvõtu eest isikut

� Esimesel korral täidetakse ankeet, 
kuhu kirjutatakse muuhulgas 
palveteema. Seejärel minnakse 
ooteruumi

� Ooteruumis mängib vaikne ülistus-
ja vaimulik muusika ja seal saab
jääda vaikseks Püha Vaimu ligiolus.



Mis toimub Healing Roomis?

� Saabumisjärjekorra alusel kutsutakse
palvele. Lapsed ja väga kehvas 

Palvele tulnute vaatenurgast(2)

palvele. Lapsed ja väga kehvas 
olukorras inimesed saavad sisse ilma 
järjekorrata.

� Kolme isiku tiimijuht toob palvele 
tulnud inimese ooteruumist ja juhatab 
palvetuppa

� Palvetoas räägib inimene
palvetajatele veel lühidalt palveteema ja 
seejärel palvetajad palvetavad. 



Mis toimub Healing Roomis?

� Healing Roomis palvetatakse seistes, 
sest on leitud, et istumine juhib 

Palvele tulnute vaatenurgast(3)

sest on leitud, et istumine juhib 
olukorda hingehoidliku suunas

� Palvele tulnu paneb silmad kinni ja 
puhkab Püha Vaimu ligiolus

� Palvetajad palvetavad lahtiste 
silmadega



Mis toimub Healing Roomis?

� Tiimijuht selgitab saabujale Healing Roomi 
põhimõtteid:  

Palvele tulnute vaatenurgast(4)

põhimõtteid:  

� - palvetame seistes

- usalduslik

- küsib, kas palvetajad võivad panna käe õlale või 
haige koha peale

- küsib, kas inimene soovib, et kasutataks palveõli

- kellelegi ei lubata paranemist, ent inimese pilk
juhitakse Kristusele, rääkides, et Jeesuse ligiolu on 
see, mis parandab



Mis toimub Healing Roomis?

� Palveseisundi lõpus räägitakse 
inimesele, et ta on teretulnud uuesti 

Palvele tulnute vaatenurgast(5)

inimesele, et ta on teretulnud uuesti 
palvele tulema



Healing Room põhimõtted

� Healing Roomis palvetavad paranemise 
eest 3-liikmelised tiimid.

Iga tiimiliige on oma koguduse pastorite � Iga tiimiliige on oma koguduse pastorite 
soovitatud ja volitatud, Healing Room-
koolituse läbinud ja teda on 
intervjueeritud.

� Ei paranda mitte palvetajad, vaid Jeesus 
Püha Vaimu kaudu. Jeesus ütles: " Sest 
kus kaks või kolm on minu nimel koos, 
seal olen mina nende keskel." 



Healing Room tööpõhimõtted

� Austatakse inimest, kes tuleb palvele ja ollakse delikaatsed

� Küsitakse luba puudutamiseks, õliga võidmiseks vm� Küsitakse luba puudutamiseks, õliga võidmiseks vm

� Palvetatakse antud teemade eest

� Võidakse panna käsi või inimese käsi haige piirkonna peale

� Palvetajad ja palvele tulnud inimene seisavad

� Palvetatakse lahtiste silmadega

� Ei anta hingehoidu/nõu

� Konfidentsiaalsus

� Julgustatakse uuesti tulema



Miks on Healing Room tähtis
kogudusele?

1. Orienteeritud ühele asjale – erikliinika

2. Koolitab2. Koolitab

- palveteenijaid ja varustab koguduseliikmeid

- ei võta koguduse omi ressursse

3. Tugevdab kogudusi

- julgustab ja õpetab teenima oma koguduse palveteenistuses

- tugevdab koguduse oma palveelu

- usule tulnud inimesed kogudustesse -> kogudused kasvavad



Miks on Healing Room tähtis 
kogudusele?

4. Tugevdab kristlase kutsumust

- Võimaldab tavalisele kristlasele koha, kus teenida- Võimaldab tavalisele kristlasele koha, kus teenida

- Täna teenimistööle hakkab kristlane kasvama, palveelu ja Piibli lugemine 
suurenevad

5. Tugevdab eri koguduste kristlaste ühtsust

- tugevdab eri koguduste ühise tööviisina kogudustevahelist ühtsust ja
Kristuse koguduse tööd.



Miks on Healing Room tähtis
kogudustele?

6. Healing Room on kergesti ligipääsetav koht, et tulla palvele. Seal käib 
palju inimesi väljastpoolt kogudust
-> Healing Room on kanal, mille kaudu saavad ilma koguduseta olevad-> Healing Room on kanal, mille kaudu saavad ilma koguduseta olevad
ja usule tulnud inimesed leida oma koha koguduses.



Healing Roomi ja koguduse suhe
� Healing Room on misjonipõld meie enda maal, mille 

ülesandeks on parandada haigeid ja kuulutada 
evangeeliumi. 

� Jumal kutsub iga kristlast tegutsema misjonitöös omal � Jumal kutsub iga kristlast tegutsema misjonitöös omal 
maal. Osa kutsutakse töötama Healing Roomi. 

� Healing Roomi evangeeliumi levitamise vahend on 
palvetamine tervenemise eest

� Kogudus volitab oma liiget Healing Roomis misjonikäsku 
täitma

� Eesmärgiks on, et igaüks, kes on Healing Roomis usule 
tulnud, võib leida endale koguduses vaimuliku kodu .



Kas keegi paraneb?
� Palve suudab palju! Alati, kui palvetame, toimub midagi. Me lihtsalt 

ei tea alati, mis see on.

� Palvetajad teavad vaid väikest osa sellest, mida kõike Isa on teinud. 

� Looda Jumala, mitte enda peale, vaata Kristuse poole ja palveta. Meie 
ei saa aidata, kuid tunneme Teda, kes saab. Imed ja tunnustähed 
näitavad, et Jeesus Kristus elab!



Paranemistunnistused
� Haavandiline jämesoolepõletik paranes palvega

Ema räägib Jumala parandavast puudutusest tema tütrele:
- Mu tütar oli põdenud kaks aastat rasket haavandilist jämesoolepõletikku, millele 
lisandusid valu, verine kõhulahtisus, ravimikatsetused, tsütostaatikumikatsetused
- ning koolist puudumine, hirm ja halb kehaehitus. Mina emana olin juba 
vähihaigehooldaja rollis muutunud veidi küüniliseks.vähihaigehooldaja rollis muutunud veidi küüniliseks.
- Mõtlesin Jumalast eelkõige kui huvitavast ajaloolisest tegelasest, kes ei kuulu 
kannatavate inimeste maailma. Mõtlesin, et kannatus on meie osa siin. Olin seda 
palju näinud.
- Peale palvet märkasime kohe, et hirmud on kadunud ja asemele on tulnud rahu. 
See toimus tõesti kohe ja me mõtlesime, et ei ootagi midagi muud – siingi oli juba 
põhjust rõõmuks. Ent nüüd, peale suve möödumist, võin vaid imestada
värskeimate laboratooriumitulemuste üle: Nii madalaid põletikunäitusid pole meie 
tütrel kogu haiguse jooksul mõõdetud. Olgugi et oleme kogu aja ravi vähendanud, 
on tema enesetunne ainult paranenud.



Paranemistunnistused

� - Turja-, kaela-, peavalu eest palvetati varem ja kõik valud läksid ära. Olen 
saanud oma elurõõmu tagasi ja julgen elada. Elu näib üle pika, pika aja 

helgemana!helgemana!



Paranemistunnistused

� Kui tulin esimest korda Healing Roomi (HR), olin tõeliselt ängistunud, väsinud ja 
masendunud. Selja taga oli 8-kuune haiguspuhkus ning ka tulevikus polnud erilist 
lootuskiirt näha. Kogesin eriti võimsalt Püha Vaimu ligiolu ja nutsin väga palju. 
Palvetajad olid soojad, mõistvad ja turvalised. Seal toimus tõeliselt palju kellegi 
murdumist. Teisel korral nutsin vähem. Kolmandal ei nutnud üldse. Kogesin, et 
minu sees oli mingi ääretult valus muhk, mida ma ei usalda lasta Jeesusel minu sees oli mingi ääretult valus muhk, mida ma ei usalda lasta Jeesusel 
puudutada, kuid palves oli tunne, et nüüd on kõik maailma parimates kätes. 
Neljandal korral tuli palju teadmisesõnu, mis olid just minule ja mida õigupoolest 
vaid Kõikvõimas Jumal minu sisemisest katkisusest, minevikust, abielust saab 
teada ja tuli ka julgustust ning valgust tulevikku. 

Nüüd imestan selle olukorra üle! Kohutavat süü, ängistuse ja paha tunde rõhumist 
ei ole. Masenduse musta paksu teki asemele tuli rõõm, valgus ja kirkus. Isegi 
väsimus on kadunud ja ma kogen, et Jumal kannab tulevikku, mille Tema juba 
enne on valmistanud. Olen tänulik Jeesusele Kristusele ja Healing Roomi
vastutajatele, et selline võimalus on avatud ka Soomes!



Tihti küsitud (1)
� Kas peab olema kristlane/usklik, et saaks tulla teiste eest palvetama? 

– Peab küll. Igaüks, kes tahab kaasa töötada, osaleb Healing Roomi
põhikoolitusel. Tema kogudus volitab ja lähetab teda teenima Healing Roomi. 
Healing Roomis peab ta enne tiimi pääsemist läbi tegema kohalike juhtide 
intervjuu

� Kas peab olema usklik, et tulla palvele?� Kas peab olema usklik, et tulla palvele?

- Ei pea. Healing Room on kõigile avatud koht, et saada Jumalalt abi oma elu 
õnnetuste, probleemide ja haiguste vastu.

� Mida palvele tulemine maksab?

- Healing Roomis käimine on tasuta. Töö põhineb vabatahtlikkusel ja seal 
palvetavad inimesed, kes armastavad Jeesus Kristust. Vabatahtlikud on 
tahtnud anda oma aega ja näha vaeva, et Healing Roomis Teda ja ligimesi 
teenida. Kristlased tahavad jagada seda head, millega nad ise on kokku 
puutunud: “Muidu olete saanud, muidu andke," ütles Jeesus Matteuse 
evangeeliumis.



Tihti küsitud(2)
� Kas usus peab ravimid ära jätma?

- Sinu ravimeid ja muud arsti määratud ravi ei pea ilma arsti loata 
pooleli jätma. Mine arsti juurde ja kui su haigus tunnistatakse 
paranenuks, tühistab arst või muu ametiisik su ravi ja tunnistab, et 
paranemine on toimunud. Tegutse rahust lähtudes ja ära kiirusta. 
Meditsiin ja ravimid on samuti Jumala antud kingitus. Meditsiin ja ravimid on samuti Jumala antud kingitus. 

� Miks ma ei paranenud?
- Kõik ei parane ja palvetajad ei tea, miks. Jumalal on oma 
ajagraafik ja meie peame usaldama, et Tema teab paremini. Vahel 
toimub inimese paranemine otsekohe, mõnikord järgmisel korral ja 
teinekord aeglaselt protsessi käigus. On hea, kui palvetada 
korrapäraselt, näiteks kuude jooksul igal nädalal. Mõnikord peab 
Jumal vajalikuks, et palvele tulnud inimesel on hea kõigepealt 
sisemiselt paraneda ja tihti toimub see vähehaaval. Siia võib 
lisanduda nt andeksandmine inimesele või loobumine teadlikus patus 
elamisest



Tihti küsitud(3)
� Kas võin tulla uuesti palvele, kui ma ei paranenud?

- Võid tulla palvele, millal iganes ja me julgustame seda. Me ei tea, mida 
Jeesus tahab teha ja millises ajagraafikus, kuid me võime jätkata 
palvetamist. Paranemine võib olla ka protsess, mis edeneb tasapisi ja 
nõuab palju palvet. Piiblis on ka Jeesuse näide sellest, kuidas pime kohe 
täielikult ei paranenud ja Jeesus puudutas uuesti, mille järel paraneminetäielikult ei paranenud ja Jeesus puudutas uuesti, mille järel paranemine
sai täielikuks (Markuse evangeelium,Mk 8:22-25). 

� Miks kasutatakse ingliskeelset nime: Healing Room?  (eesti k tervendav 
tuba):
- Healing Room nime on tahetud siiski MTÜ nimes säilitada, sest nimi 
Healing Room ühendab töö osaks ka rahvusvahelise töö. 
- Peale selle räägib nimi Healing Room sellest, et tõeline paranemine 
(Healing) tuleb Jeesuselt Kristuselt. Me tahame võtta termini Healing 5ew 
Age liikumiselt selle algupärasesse konteksti tagasi. 



Tihti küsitud(4)
� Kuidas erineb Healing Room teistest palveteenistustest?

-Mitmed teenivad: Paljudes kogudustes palvetatakse haigete eest, kuid 
tihti teenivad vaid üksikud inimesed. Healing Room koolitab tavalisi 
kristlasi hakkama tegutsema ja palvekliinikus tegutseb mitmeid tiime, 
millest igaüks koosneb kolmest palvetajast. Healing Room võimaldab millest igaüks koosneb kolmest palvetajast. Healing Room võimaldab 
teenimistööd tavalisele koguduse volitatud kristlasele. 
-Haigete parandamine ei ole mõeldud ainult üksikutele kristlastele, vaid 
Piibli järgi on see iga kristlase ülesanne. Palvetaja ei tea, tõsi küll, 
kunagi, kes paraneb, kes mitte. See ei ole palvetaja võimuses - Jeesus 
parandab

- Kergesti ligipääsetav:Mitmelt inimeselt võib kogudusse palvele tulemine 
liialt palju nõuda, kuid Healing Roomi on kergem tulla.



Tihti küsitud(5)
� Kas palvele tulnud inimesele lubatakse midagi?

- Inimesele ei lubata paranemist ega ka midagi muud, sest see - Inimesele ei lubata paranemist ega ka midagi muud, sest see 
ei ole palvetajate võimuses.

-Palvetajad tegutsevad Piibli Sõna järgi ja usuvad, et Sõna 
on tõsi nii, nagu see on kirjutatud: ”haiged, kellele nad 
panevad käed peale, saavad terveks.” Markuse evangeelium
16:18 



Kuidas lüüa kaasa Healing Roomi
tööga?

Sammud Healing Roomi rajamiseks või tiimis osalemiseks
� Palveta, et Jumala tahe sünniks sinu elus ja kogu kokku inimesed, kellel 

on sama nägemus luua Healing Room oma ümbruskonnale. Hakake 
palvetama Jumala tahtmist teie piirkonna heakspalvetama Jumala tahtmist teie piirkonna heaks

� Lisainfot internetis: www.healingrooms.fi

� Telli koolituse CD ( CD kuulamine ei asenda koolitusel osalemist)või 

CD infotunnist, et saada lisainfot

� Osale Healing Roomi põhikoolitusel

� Tutvu tegutseva Healing Roomiga

� Esita avaldus juhi või tiimiliikme interjvuule tulemiseks



Tule ka julgelt tööle!

Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe!

www.healingrooms.fi


