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11. päev—Tunnistaja ja teenija 

 
Soovituslik formaat teiseks hingamispäevaks 

 
See lõpuhingamispäev peaks olema ajaks, mil rõõmustada kõige selle pärast, mida Jumal on 

nende kümne päeva jooksul sinu ja su koguduse heaks teinud. Kujunda see päev selliseks, et see tähistaks 

Jumala headust ja vägevust. Mõtle sellele, kuidas oled möödunud kümne päeva jooksul kogenud Püha 

Vaimu erilist väljavalamist. See hingamispäev on võimalus rõõmustada Tema tegudes, mida Ta teeb 

praegu ja veel tulevikuski. 
 

Piibitekst: „Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, ja minu sulane, kelle ma olen valinud, et te 

teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina olen see: enne mind ei ole olnud ühtegi jumalat ega tule 

ühtegi pärast mind.” Js 43:10 

 
Iga koguduse vajadused on ainulaadsed, nii et palun tehke koostööd kohaliku koguduse juhtidega, 

et oma kogudusele sobiv plaan välja töötada. Siin on mõned soovitused selle kohta, mida selle 

hingamispäeva teenistusel teha: 
● Õpetuslik osa Js 43:10 ainetel: see võiks olla jutlus või mõtisklus või võiks seda salmi kasutada 

selleks, et siduda omavahel kokku lugusid sellest, kuidas Jumal on 10-päevase palveaja kestel 

tegutsenud. 

● Tunnistused: Võtke kavva terve hulk tunnistusi palvevastustest. Neil, kes on 10-päevasest 

palveajast osa võtnud, peaks olema terve hulk lugusid, mida kogudusega jagada. Tuletage 

inimestele meelde, et need  tunnistused oleksid lühikesed, et võimalikult paljud võiksid oma 

lugu jagada. On hea, kui mõned tunnistused oleksid varem ette valmistatud, lisaks neile on 

inimestel vaba võimalus oma tunnistusi  kohapeal jagada. 

● Palveaeg: Kutsu kogu kogudus ühisele palvele. Võid kogudust palves juhtida sarnase 

mitmeosalise palve kaudu, mida oled möödunud nädala jooksul kasutanud. Võite koos konkreetse 

piiblisalmi üle  palvetada. Seda võib teha väikestes gruppides või ka kõik koos. Teine võimalus 

on kasutada mitmeid eri tüüpi palveid kogu teenistuse vältel – palvetada Pühakirja salme, 

väikestes gruppides, individuaalselt, kogu kogudusega, vaikselt jne.  

● Laulmine: See on päev, mil rõõmustada Jumala tegudes, ja muusika on suurepärane viis, kuidas 

seda rõõmu väljendada. Kui mingi laul on teie grupi jaoks kujunenud motolauluks, siis laulge 

seda terve kogudusega. 

● Tulevikuplaanid: Kui Jumal on kümnepäevase palve ajal teid juhtinud mingi konkreetse 

teenistustöö või evangeeliumitöö suunas, siis andke sellest koguduseperele teada ja kutsuge neid 

endaga ühinema.   

● Noored/lapsed: Sobilik oleks palvest rääkiv lastejutt. Ja kui teie palvekoosolekutel on käinud 

mõned lapsed või noored, laske ka neil oma tunnistusi jagada ja/või palveaega juhtida. 

● Paindlikkus: Olge oma plaanide tegemisel paindlikud, nii et saaksite järgida Püha Vaimu 

juhtimist kogu teenistuse jooksul.    
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