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Üheteistkümnes päev: 
Rõõmustades Jumalalt tulnud tulemuste üle

Selle palvenädala viimane hingamispäev peaks olema aeg, mil rõõmustatakse kõige selle hea üle, mida 
Jumal on teinud sulle ja su kogudusele nende kümne palvepäeva jooksul. Kavanda oma päev selliselt, 
et saaksid ülistada Jumala headust ja vägevust. Võta arvesse oma kogemusi Püha Vaimu väljavalamisest 
nende päevade jooksul. See hingamispäev on võimalus rõõmustada selle üle, mida Ta on teinud, teeb prae-
gu ja teeb tulevikus.
„Kristus rõõmustas sellepärast, et Ta võis teha oma järelkäijate jaoks rohkem, kui nad oskasid paluda või 
ette kujutada. Ta rääkis kindlusetundega, teades, et Kõigevägevam oli nii kavandanud juba enne maailma 
rajamist. Ta teadis, et tõde, mida saadab Püha Vaimu vägi, võidab võitluse kurjusega. Ta teadis, et Tema 
verega niisutatud lipp lehvib võidukalt Tema järelkäijate kohal. Ta teadis, et Teda usaldavate järelkäijate elu 
on nii nagu Temagi elu lakkamatute võitude seeria, mida, tõsi küll, siin ei mõisteta, kuid mida mõistetakse 
kord igavikus.“ („Ajastute igatsus“, lk 394)

Päeva tekst/lugemiskoht
„Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe, kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid talle: 
„Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid!” Aga tema ütles neile: „Kui 
te palvetate, siis ütelge: Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile 
päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! 
Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!”
Ja Jeesus ütles neile: „Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: 
„Sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pa-
kkuda!”, kas saaks ta toast vastata: „Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma 
ei saa üles tõusta sulle andma!”? Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta 
teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud, ja annab talle, 
niipalju kui tal vaja.
Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja 
saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, an-
naks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, 
oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” 
(Luuka 11:1-13)

Ettepanekud jumalateenistuseks
Iga koguduse vajadused on unikaalsed, tehke kindlasti tööd kohalike kogudusevanematega, et ettepanekud 
sobiksid teie kogudusega. Allolevalt toome ära mõned ettepanekud laupäevaseks jumalateenistuseks:
Luuka 11 peatüki kasutamine: See võib olla jutluse osa või saab tekstilõike kasutada, põimides neid läbi 
lugudega selle kohta, kuidas Jumal on kümne palvepäeva jooksul korda saatnud imelisi tegusid.
Tunnistused: Leidke küllaldane aeg tunnistuste ja vastatud palvete jagamise jaoks. Neil, kes osalesid palve-
päevadel, peaks olema palju lugusid, mida saab kogudusega jagada. Jagamisel oleks oluline rõhutada konk-
reetsust ja lihtsust nii, et jagada saaksid paljud erinevad inimesed. Osad tunnistused võiksid olla eelnevalt 
planeeritud ja läbi mõeldud ning võiks lisada aega ka spontaansete tunnistuste jaoks. 
Ühine palveaeg: Kutsuge üles tervet kogudust ühinema ühises palves. See võib olla sarnane palvestiil, 
nagu on kümne päeva jooksul tehtud. See võib olla palve väikestes gruppides, kus kõik saavad võima-
luse palveks. Kolmas võimalus oleks jumalateenistuse ajal rakendada erinevaid palvestiile: palvetamine 
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väikestes gruppides, individuaalpalve, koguduse ühine palvehetk, vaikne palve jne. 
Laulmine: See on ülistamise päev ja muusika on suurepärane võimalus ülistamiseks. Kui on mõni laul, mis 
on teie grupile eriti meeldinud või on muutunud isegi teemalauluks, siis jagage seda terve kogudusega.
Tulevikuplaanid: Kui Jumal on juhtinud sind mingi teenistuse või oma panuse andmise suunas nende 
palvepäevade jooksul, siis anna kindlasti sellest märku ka oma kogudusele ja kutsu neid ühinema.
Lapsed/noored: Lastejutt palve olulisusest oleks sellel jumalateenistusel väga kohane. Samuti, kui teie pal-
venädala kogunemistel on osalenud mõni noor või laps, siis julgustage neid jagama oma kogemusi. 
Paindlikkus: Olge paindlikud oma plaanides, nii et te saaksite anda võimaluse ka Püha Vaimu tööle 
teenistuse ajal.


