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Vaimsest 
ettevalmistusest

nõuandeid meie Prohvetilt
Usu vundament

Kui meil pole usu sügavat vundamenti ja kindlat tun-
nistust tõest, siis võib olla keeruline vastu seista raskuste 
karmidele tormidele ning jäistele tuultele, mida me kõik 
paratamatult kogeme.

„Surelik elu on prooviaeg, aeg, mil saame näidata, et 
oleme väärilised Taevase Isa juurde tagasi pöörduma. Et 
prooviaeg läbi teha, peame väljakutsetele ja raskustele 
vastu astuma. Need võivad meid murda ja meie hinge 
pealispind võib praguneda ning puruneda – seda siis, 
kui meie usu vundament, meie tunnistus tõest pole 
meisse sügavalt juurdunud.” 1 

Õppige minevikust
Oma parimat mina otsides juhivad meie mõtlemist 

mõned küsimused: Kas ma olen see, kes ma olla tahan? 
Kas ma olen täna Päästjaga lähedasem, kui ma olin eile? 
Kas ma olen homme veelgi lähedasem? Kas mul jagub 
julgust paremaks muutuda? …

Aastad on tulnud ja läinud, kuid tunnistuse järele 
evangeeliumist on ikka ülim vajadus. Liikudes tule-
viku suunas, ei tohi me jätta arvestamata mineviku 
õppetundidega.” 2 

Sinu isiklik Liahoona
Sinu patriarhaalne õnnistus on mõeldud sinu ja ainult 

sinu jaoks. See võib olla lühike või pikk, lihtne või sü-
gavamõtteline. Pikkus ja keelekasutus pole patriarhaalse 
õnnistuse juures olulised. Vaim on see, kes annab edasi 
sõnade õige mõtte. Sinu õnnistus pole mõeldud selleks, 
et see korralikult kokku murda ja kuhugi ära panna. See 
pole mõeldud raamimiseks ega avaldamiseks. Pigem on 
vaja seda lugeda. Seda tuleb armastada. Seda tuleb järgida. 
Patriarhaalne õnnistus juhib su läbi kõige pimedama öö. 
Ta juhatab sind läbi elu hädaohtude. Patriarhaalne õnnis-
tus on sinu jaoks isiklik Liahoona, maakaart ja teejuht. …

Meil võib vaja minna palju kannatust, kui me valva-
me, ootame ja töötame selle nimel, et tõotatud õnnistus 
täituks. 3 

Tulge Tema juurde
Pidage meeles, et te pole oma teel üksi. … Kui käite 

oma eluteed, minge alati valguse poole, siis jäävad elu 
varjud teie selja taha …

Kui olen pöördunud inspiratsiooni saamiseks püha-
kirjade poole, siis on üks sõna ikka ja jälle mu tähele-
panu köitnud. See sõna on „tulge”. Issand ütles: „Tulge 
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minu juurde.” Ta ütles: „Tulge ja õppige minust.” Ta 
ütles veel: „Tule ja järgi mind.” Mulle meeldib sõna 
„tulge”. Ma palun, et me tuleksime Issanda juurde. 4
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ÕPeTaMine SeLLe SÕnUMi PÕhjaL

raamatus „Teaching, No Greater Call” on kirjas: „Koge-
nud õpetaja ei mõtle … „mida ma täna õpetan”, vaid 

pigem „kuidas aitan ma õpilastel avastada seda, mida nad 
peavad teadma?” (1999, lk 61). Et aidata inimestel sellest 
artiklist midagi õppida, võiksite neile pakkuda paberit ja 
pliiatsit ning anda neile aega lugeda president monsoni 
sõnu ja panna kirja tõdesid, mida nad leiavad sealt vaimse 
ettevalmistuse kohta. väiksemad lapsed võiksid joonistada 
pilte sellest, mida nad õppisid. võiksite neil lasta jagada 
seda, mida nad on kirjutanud või joonistanud. 

noorTeLe

Sinu patriarhaalne õnnistus

President monson kirjeldab patriarhaalset õnnistust 
kui „isiklikku Liahoonat, maakaarti ja teejuhti.“ 

niisiis mis õnnistus see on ja kuidas saab see aidata 
sind elus juhatada?

Mis on patriarhaalne õnnistus?
sinu õnnistusel on kaks peamist eesmärki. kõige-

pealt annab see sulle teada sinu päritolu ehk millisesse 
suguharusse sa iisraeli kojas kuulud. teiseks sisaldab see 
informatsiooni, mis sind abistavalt juhatab. tõenäoliselt 
sisaldab õnnistus ka tõotusi, manitsusi ja hoiatusi.

Kui vana peaksin olema, et endale õnnistust 
saada?

kindlaksmääratud vanusepiiri pole, kuid sa peaksid 
olema piisavalt vana, et mõista selle õnnistuse pühadust. 
Paljud liikmed hakkavad õnnistuse saamisele mõtlema 
varases murdeeas.

Mida pean tegema, et õnnistust saada?
kõigepealt räägi oma piiskopi või koguduse juhata-

jaga. kui sa oled selleks valmis ja vääriline, saad soovitu-
se. seejärel võid oma piirkonna patriarhiga kohtumise 
kokku leppida.

Mida ma oma õnnistusega teen?
Hoia seda kindlas kohas ja loe sageli. Pea meeles, 

et sinu õnnistus on püha ja isiklik. sa võid seda jagada 
lähemate perekonnaliikmetega, kuid mitte avalikult 
suuremale ringile. samuti pea silmas, et kõik su patriar-
haalses õnnistuses mainitud õnnistused sõltuvad sinu 
ustavusest ja issanda määratud ajast.

LaSTeLe
Kindel vundament

President thomas s. monson on öelnud, et me pea-
me rajama „kindla tunnistuse tõest.” Üks parimaid 

viise selleks on pühakirjade lugemine. otsi välja alltoo-
dud salmid. Pane kirja üks mõte, mida sa igast salmist 
võid õppida, mis aitab su tunnistusel kasvada.

mormon 7:5
10. usuartikkel
moroni 10:5
õL 11:12
moroni 7:41
 õL 1:37
Efeslastele 6:11
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raha arukas kasutamine  
ja võlgadest hoidumine

Õpetage neid 
pühakirjasalme ja 
tsitaate või vajadusel 
mõnda teist põhimõtet, 

mis on õnnistuseks õdedele, keda 
te külastate. Tunnistage õpetusest! 
Paluge, et õed, keda te õpetate, 
räägiksid, mida nad on õppinud 
ja milliseid tundeid see neis on 
tekitanud.

Raha kasutamine
„Ettenägelik eluviis … tähendab 

meie ressursside [säilitamist], raha-
asjade arukat planeerimist, piisavat 
tervise eest hoolitsemist ja vastavat 
ettevalmistust hariduse omanda-
miseks ning karjääri arendami-
seks, piisavat tähelepanu kodusele 
tootmisele ja säilitamisele, aga ka 
optimistliku meelelaadi arendamist. 
… Kui elame arukalt ja ettenäge-
likult, siis on meil sama turvaline 
nagu Jumala peopesal.” 1

President Spencer W. Kimball (1895–1985).

„Milliseid oskusi me vajame, et 
iseseisvaks saada? … Kiriku algus-
päevil palus Brigham Young õdedel 
õppida oma peres haigusi vältima, 
valmistama kodus kõike enda jaoks 
vajalikku ja õppida arvepidamist, 
rahaasjade korrashoidmist ning teisi 
praktilisi oskusi. Need põhimõtted 
kehtivad ka tänapäeval. Haridus on 
endiselt eluliselt tähtis …

Küsisin mitmetelt piiskoppidelt, 
milliseid iseseisvust soodustavaid 

oskusi nende koguduste õed kõige 
enam vajavad, ja nemad vastasid, et 
eelarve koostamist. Naised peavad 
mõistma, millised tagajärjed on 
võlgu ostmisel ja üle oma võimete 
elamisel. Teine oskus, mida piis kopid 
mainisid, oli toiduvalmistamine.  
Kodus valmistatud ja söödud 
toit maksab reeglina vähem, on 
tervislikum ja aitab peresuhteid 
tugevdada.” 2

Julie B. Beck, Abiühingu üldjuhataja.

Võlgadest hoidumine
 „Soovitan rahalise vabaduse saa-

vutamiseks viit tähtsat põhimõtet. …
Esiteks, makske kümnist. …
Teiseks, kulutage vähem, kui te 

teenite. …
Kolmandaks, õppige säästma. …
Neljandaks, täitke oma rahalisi 

kohustusi. …
 Viiendaks, õpetage lapsi teie ees-

kuju järgima.” 3

Vanem Joseph B. Wirthlin (1917–2008) 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

„Kui satume võlgadesse, anname 
ära osa oma kallist, hindamatust 
omandist ja seame end ise orjuses-
se. Me kulutame aega, energiat ja 
vahendeid, et laenu tagasi maksta 
– ressursse, mida oleksime saanud 
kasutada iseendi, meie perekonda-
de ja teiste inimeste hüvanguks. …

Praegu oma võlgade tagasi-
maksmine ja tulevikus võlgadesse 
sattumisest hoidumine nõuab meilt 

usku Päästjasse – mitte ainult pare-
mini  tegutsemist, vaid ka paremaks 
saamist. On vaja suurt usku, et 
öelda need lihtsad sõnad: „Me ei saa 
seda endale lubada.” On vaja suurt 
usku, et olla kindel, et elu muutub 
paremaks, kui ohverdame oma 
tahtmised enda ja teiste vajaduste 
täitmiseks.” 4

Vanem Robert D. Hales Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist.
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SooVituSi 
KülaStuSõpetajatele
Pidage kaaslasega nõu, kuidas 
seda sõnumit mõistlikult iga 
õe olukorraga kohandada. 
milliseid iseseisvust soodusta-
vaid oskusi saate teie temaga 
jagada?

isiklik ettevalmistus
malakia 3:10
matteuse 6:19–21
Luuka 12:15
 õL 38:30; 88:119
vaata lisainfot brošüürist 

„Valmistage ette kõik vajalik: 
Perekonna rahaasjad” (04007 
124).


