
8.päev- Kristuse peegeldus perekonnas
"Armsad, armastagem üksteist,sest armastus on Jumalast

ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat."

Ülistus (ligikaudu 10 minutit)
• Alusta palvet ülistades Jumalat selle eest, mis Ta on , Tema iseloomu- ta on armuline ja palju 

muud..
• Ülista Jumalat, sest Ta on maiste inimperekondade Isa
• Ülista Jumalat, sesy Ta soov on, et inimperekond peegeldaks Tema ilu ja iseloomu.

Patutunnistus ning võidu pühitsemine patu üle (ligikaudu 5 minutit)
• Palu Jumalal endale näidata, milliseid patte Temale üles tunnistada. Pühitse Tema võitu 

nende pattude üle.
• Palu andestust nende hetkede eest, kui ei ole oma perekonnas Jumalat peegeldanud.
• Palu andestust nende olukordade eest, mil sa ei ole austanud ja lugu pidanud oma vanematest

ja õdedest-vendadest.
• Täna Jumalat, et Ta andestab sulle 1 Johannese 1:9 kohaselt.

Anumine ja eestpalve
• Palu Jumalal täitsa sinu süda Püha Vaimuga nind teha sinust oma perele elav näide.
• Palu Jumalalt, et iga sinu pereliige võiks saada tõmmatud Kristusele lähemale.
• Palu, et Jumal kaitseks adventperekondi  sh perekondi sinu koguduses,saatana rünnakute 

eest. Palu tervenemist sinna, kus seda on vaja.
• Palu, et kirikute juhid (su kohalik pastor, konverentsi, uniooni, divisjoni ja 

generaalkonverentsi juhid) ning nende perekonnad peegeldaksid maailmale Kristust.
• Palu imelist hingede lõikust Suure võitluse jagamise projekti kaudu, misiganes formaadis seda

ka ei tehtaks.
• Palu, et vanemad peegeldaksid oma lastele Kristust ning kasvataksid neid Taevase 

Kuningriigi tarbeks.
• Palu, et Jumal annaks täit arusaamist Kristuse meetodist (kõikehõlmav tervisemisjon), milles 

osaleks kõik koguduse liikmed teiste vajaduste eest hoolt kandes ning Kristuse teenimistööd 
järgides.

• Palveta iga  SPA mehe naise ja lapse ühiste evengeelsete tegevuste  ja  tunnistamise eest üle 
kogu maailma. Palu, et me oleksime Püha Vaimu poolt tiivustatud kui anname oma elud Tema
juhtimise alla.

• Anu Jumalat SPA perekondade nimel, et nad võiksid olla mudelid sellest, kuidas Kristus võib 
tuua rahu ja armastust kodudesse, kõrvaldades iga kuritarvituse ja stressi läbi Kristuse 
pühitseva väe ja õigluse. Et perekonnad võiksid osutada Kristuse peatsele tulekule ja lõplikule 
ühinemisele igavese perekonnaga Taevas.

• Misjon linnades- Palveta Euro-aasia divisjonu ja linnade eest, kus käib töö: Moskva, Kiiev, 
Donetsk, Krakov, Kišinjov ( Chišinau) Minsk, Sankt Peterburg, Novosibirsk, Krasnojarsk, 
Kabarovksi, Rostov Doni ääres,Tblisi, Jerevan, Almata. Palveta tuhandete  misjonitegevuste 
ja lõikuse eest, mis praegu aset leiavad.

• Palveta nende seitsme või enama inimese eest sinu nimekirjas, et nad mõistaksid oma 
vajadust ning avaksid oma südamed Pühale Vaimule.

• Palveta misiganes isiklike vajaduste pärast, mis sul on

Tänu toomine (ligikaudu 10 minutit)
• Täna Jumalat, et Tema teeb sinu pereliikmete südamete kallal tööd.
• Täna Jumalat, et Ta on valmis puhastama sind ja sinu peret ning elama teie keskel.
• Täna Jumalat, et Jeesus jättis meile eeskuju, kuidas austada oma vanemaid ning armastada 

oma õdesid-vendi.



Kristuse peegeldus perekonnas

"Armsad, armastagem üksteist,sest armastus on Jumalast
ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat."  1 Johannese 4:7

Kristuse usk juhib meid tegema kõikvõimalikku head nii kõrgetele kui madalatele, rikastele kui 
vaestele, õnnelikele kui rusututele. Kuid esmajärjekorras viib see  lahkusele meie enda perekonnas. 
See avaldub viisakates tegudes ning armastuses isa ja ema, abikaasade ja lapse vastu.Me peame 
vaatama Jeesusele, et saada tema Vaimu, et elada Tema headuse ja armastuse valgel ning 
peegeldada Tema aupaistet teistele. ( My Life Today, lk 200)

"Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest" Jakoobuse 4:7

 Kui annad end täielikult Jeesusele, loob Ta sinu sees tugeva janu Jumala sõpruse järele ning sa 
hakkad sügavalt igatsema Jeesuse headuse ja armastuse peegeldamist oma iseloomu läbi oma 
perekonnale ja nendele, kes veel ei tunne Jumala armastust. Kasvatades kannatlikkust,vagurust, 
taluvust, näidates üles austust ning osutades kuulekust oma isale ja emale nii, nagu see on sobiv 
Issandas, annad sa oma igapäevase eluga tunnistust sellest, et Tõel on vägi pühitseda iseloomu. 
( Manuscript Releases, vol 4, lk 194)

Kui mees ja naine ei ole oma südameid Jumalale allutanud, on väga raske raskustega perekonnas 
toime tulla, isegi kui nad proovivad leida õiglast ja õigustatud lahendust igapäevastes kohustustes 
( The Adventist Home, lk 119).

"Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed " Johannese 7:38

Kui Jumala tahet täidetakse, siis mees ja naine austavad teineteist ning kultiveerivad armastust ning 
kindlust. Kõik, mis võiks rikkuda pere rahu ja ühtsust, tuleks kindlalt maha suruda ning lahkust ja 
armastust tuleks kalliks pidada.  See, kes ise avaldab õrnuse vaimu, kannatlikkust ja armastust, 
avastab, et seda sama vaimu peegeldataske talle ka vastu. Kui valitseb Jumala Vaim, ei saa abielus 
rääkida sobimatusest. Kui Kristus tõepoolest on hinges, Tema lootus ja au, siis on selles kodus ühtsus 
ja armastus. Kristus, kes elab naise südames, on siis  ühisarusaamal Kristusega, kes elab mehe 
südames. Nad püüdlevad siis koos aseme poole, mida Kristus on läinud valmistame neile, kes Teda 
armastavad (The Adventist Home, lk 120).

Meil peab olema Jumala Vaim, vastasel juhul ei saa meie kodus iialgi olla harmooniat. Kui naisel on 
Kristuse Vaim, on ta sõnadega ettevaatlik, ta kontrollib oma vaimu, ta on alandlik, samas ei tunne ta 
end orjastatuna; mees ei ole siis meelevaldne ega nõudli. Ei ole võimalik kodust kiindumust liiga  
innukalt kalliks pidada, sest kodu, kui Issand Vaim seal elab, on Taeva võrdkuju... Kui üks eksib, siis 
teine  osutab Kristuse sarnast kannatlikkust, mitte ei tõmbu külmalt eemale. ( The Adventist Home, lk 
118).

Kui sul on üllad sihid ja eesmärgid jõuda kõrgemale tasemele, siis kodune elu on parim võimalik 
distsiplineerija. Kui sa eksid kodus, siis eksid sa igas eesmärgis ja ettevõtmises. Alusta kodust oma 
iseloomu täiustanist selliseks, et selle kiidab heaks Jumal, see teeb sinust kodus õnnistuse;  kui siis oled
kodust eemal, ei luhtu su katsed olla õnnistuseks teistele, kellega kokku puutud. Kodus praktiseeritud 
usk peegeldub kaugele kodusest ringist. ( The Youth Instructor, 21. aprill, 1886, osa7)

Mõtiskluseks:

1. Kuidas saaksid juhtida oma eeskujuga perekonda ellu, mis on rohke Kristuses?

2. Kas oled alati olnud hea pereliige? Kas peaksid teatud asju parandama? Kas 
peaksid oma perekonda hakkama tähtsustame enam kui teisi asju?
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