
 

 

Missioon 
- Healing Roomsi palvekliinikutes palvetatakse füüsilise ja vaimse tervenemise pärast ning 

sisemise tugevnemise eest vastavalt Jumala Sõnale. 

 

Visioon 
- palvekliinik on kanal Jumala tervendava töö voolamisele üle abivajajate. 

- palvekliinikus teenivad eri konfessioonide kristlased üheskoos. 

- Healing Rooms varustab kristlasi, et olla Jumala tervendava armastuse kanaliks. 

- eesmärk on näha Jumala imelisi tegusid Eestis nii, et Jumal saaks kogu au. 
 

Healing Roomsi palvetöö põhiväärtused 

Visioon Jumala kuningriigist 

Healing Rooms väärtustab piibellikku visiooni Jumala kuningriigist, kus Kristus on 

kõigeülene valitseja (1Kr 1:12–13). Healing Rooms on ülemaailmse kristliku koguduse üks 

töömeetodeid. Me oleme rõõmsad kõigi kristlike koguduste ja organisatsioonide hea käekäigu 

ja arengu üle erinevatel tööaladel kõikjal maailmas (Mk 16:15–18). 

 

Kogudustevaheline koostöö  

Healing Rooms annab oma panuse kogudustevahelise koostöö ehitamiseks. Jeesus Kristus on 

koguduse pea ja kogudus on Tema ihu. Palvetame Jeesuse eeskujul: „Isa, et nad oleksid üks!“ 

Käsi ei riidle jalaga (1Kr 12:14). Kogudustel ja kristlastel tuleb Jeesuse antud ülesande 

õnnestumiseks käia omavahelises armastuses ning andestamises. Palvekliinik on koht palve ja 

koostöö, mitte teoloogiliste vaidluste jaoks, mis on ajaloos kristlaste üksmeelt rikkunud ja 

Jumala töö edenemist takistanud. Healing Roomsi palvegruppide liikmed mõistavad ka 

isiklikku vastutust üksmeele ehitajate ja hoidjatena. Üksmeel ei seisne iga teoloogilise 

küsimuse osas sama meelt olemises, vaid koostöö tegemises armastuses. 

 

Konfidentsiaalsus 

Healing Roomsi palvekliinikute tegevus – palved ja vestlused – on konfidentsiaalsed. Igal 

teenimistöös osalejal on vaikimiskohustus (nagu koguduse töötegijatel hingehoidlike vestluste 

puhul). Selliselt on palvekliinik turvaline koht, kuhu tulla oma palvevajadustega: Jumala ja 

palvegrupi liikmete ette. 



 

Kohaliku koguduse tähendus  

Palvekliinikus eeldame igalt palvegrupi liikmelt osalemist kohalikus koguduses. Me räägime 

sellest ka palvegrupi liikmeks vastuvõtmise vestlusel, julgustades inimest teenima ka 

kodukoguduses. Kui palvegrupi liikmeks saada soovija annab teada, et ta ei osale ühegi 

koguduse osaduses, julgustame teda otsima koguduse osadust enne palvekliiniku tööga 

liitumist. Palvekliinikus teenimiseks on vajalik kodukoguduse pastori soovituskiri. Healing 

Rooms ei ole kogudus. 

 

Piibellikkus 

Healing Rooms Estonia MTÜ töö eesmärk on olla hea, turvaline ja usaldatav, 

kogudustevahelise koostöö vorm. MTÜ tegevus on läbipaistev ja töö piibellikkust jälgib 

erinevatest pastoritest koosnev Healing Rooms Estonia MTÜ juhatus. Healing Roomsi 

tegevus varustab kristlasi teenimistööks ja julgustab neid elama Jumala Sõna alusel ning 

palvetama koostöös teiste kristlastega abivajajate tervenemise pärast. 

 

Eesti Healing Rooms on üks osa rahvusvahelisest palvetööst  
 

Healing Rooms Estonia MTÜ loodi 2011. a juulis. Healing Rooms Estonia MTÜ on Eesti 

palvekliinikutele katus-organisatsioon, mis võimaldab Jumala kutsele tuginedes 

palvekliinikute sündimist Eesti eri piirkondadesse ja osutab selleks tugiteenuseid.  

 

Palvekliinikutes palvetavad koolitatud kristlased inimeste sisemise ja välise tervenemise ning 

tugevnemise eest.  

 

Meie pürgimus on, et Healing Roomsi eestpalvetööd alustatakse ja palvekliinikud rajatakse 

koostöös kohalike kogudustega. Healing Roomsi koolituste eesmärgiks on julgustada ja 

varustada osalejaid praktiliseks teenimiseks palvekliinikutes. 

 
Healing Rooms Estonia MTÜ järgib oma töös rahvusvahelise organisatsiooni International 

Association of Healing Rooms (IAHR) põhimõtteid. IAHR-i visioon on, et palvekliinikuid 

luuakse igale maale ja igasse linna. Healing Rooms Estonia MTÜ toetab seda globaalset 

visiooni ning tahab panustada selle ellukutsumisse Eestis. Palvekliinikute ingliskeelne nimi 

Healing Rooms näitab, et oleme üks osa rahvusvahelisest evangeelsest palvetööst. 

 

Miks on Healing Roomsi palvetöö oluline kogudusele? 
 

* Healing Rooms koolitab ja varustab koguduse liikmeid: ei võta koguduse omi ressursse. 

* Tugevdab kogudusi: 

 - julgustab ja õpetab teenima oma koguduse palveteenistuses 

 - tugevdab koguduste palveelu 

 - usule tulnud inimesed juhatatakse kogudustesse:  kogudused kasvavad 

* Võimaldab igale kristlasele koha, kus teenida. 

* Healing Rooms on kanal, mille kaudu ilma koguduseta usule tulnud inimesed leida saavad 

oma koha koguduses. 

 



 

Kuidas Healing Rooms saab toetada kogudust?  

 
- Healing Rooms julgustab koguduseliikmeid teenima oma koguduse eestpalvetöös. Selle 

kaudu tugevneb koguduse palveelu.  

- Healing Rooms koolitab tavalisi kristlasi eestpalvetajaiks.  

- Koolitamine ei võta koguduselt ressursse.  

- Healing Roomsi palveteenistus tugevdab kristlaste kutset ja pakub neile koha, millega ja kus 

teenida.  

- Eri koguduste ühise tööna Healing Rooms tugevdab kristlaste vahelist ühtsust. 

 

Healing Roomsi palvekliiniku funktsioon 
 

Palvekliinikute töö pole projektipõhine üritus, vaid misjonipõllu üks osa. Siin teenivad eri 

konfessioonide koguduste liikmed eestpalveis ligimesi vastavalt Jeesuse korraldusele (Mt 

10:8; Lk 10:9). Selliselt on Healing Rooms koht, kus läheb täide Jeesuse ülempreesterlik 

palve „et nad oleksid üks“ (Jh 17:11). Healing Rooms on pikaajaline tõhus vahend, mille 

kaudu on lihtne jõuda nendeni, kes siiani pole olnud huvitatud kogudusest ega Jumalast. 
 

Tahame innustada kõiki Healing Roomsi palvegruppides olevaid usklikke teenima ka oma 

kogudustes ning usume, et selle kaudu on Healing Roomsi teenimistöö õnnistuseks Kristuse 

ihule kogu Eestis.  

 

Palvekliinikud Eestis on avatud 

 
Tallinnas Kopli 8 esmaspäeviti ja  

Koskla 18 kolmapäeviti, 

Tartus Õpetaja 5 esmaspäeviti, 

Kuressaares Tallinna 29 esmaspäeviti, 

Pärnus Munga 2 esmaspäeviti, 

Rakveres Koidula 15 teisipäeviti. 

 

Lahtiolekuaeg on ühine: kl 18.30–20.30  

(v.a Kopli 8, kl 19.00–20.30) 

 

Sissepääs on tasuta ja eelneva registreerimiseta. Palvetame Sinu tervenemise ja argimurede 

eest! Oled teretulnud! 

 

Vaata lisaks:  www.healingrooms.ee  

Kirjuta meile:  info@healingrooms.ee 

 
 


