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Kodus arm –  
nõuanne meie prohvetilt

Õnnistatud pereelu
„Kui oleme kogenud, mida maailmal on meile pak-

kuda, ning näinud, kui üürike ja tihti paljuski võlts on 
maailm, kasvab meie tänutunne, et meil on võimalus olla 
osa millestki, millele me saame alati kindlad olla – kodu, 
perekond ning lähedaste lojaalsus. Me saame teada, mida 
tähendab, kui meid seovad ühised kohustused, üksteise 
austamine ning ühtekuuluvus. Me saame selgeks, et 
miski ei asenda õnnistatud pereelu ja peresuhteid.“ 1

Jagage oma armastust 
„Kiitke oma last ja kallistage teda! Öelge talle sage-

damini: „Ma armastan sind!“ Tänage teda! Ärge kunagi 
laske lahendamist vajaval probleemil saada tähtsamaks 
inimesest, keda armastate. Sõbrad kolivad mujale, lapsed 
kasvavad suureks, lähedased lahkuvad siitilmast. Lihtne 
on suhtuda meid ümbritsevatesse inimestesse nii, nagu 
oleks nende olemasolu endastmõistetav, kuni päevani, 
mil nad meie elust kaovad. Alles üksi jäädes mõtleme, 
„mis oleks olnud, kui“ või „kui ma vaid“. …

Väärtustage elu, kuni te elate, tundke oma eluteest 
rõõmu ning väljendage oma armastust sõpradele ja 
perele. Ühel päeval pole enam kellelgi homset päeva. 
Ärgem lükakem edasi seda, mis on kõige tähtsam!“ 2

Näidake oma armastust
„Vennad, kohelgem oma naisi väärikalt ja austu-

sega! Nad on meie igavesed kaaslased. Õed, austage 

oma mehi! Nad janunevad kiituse järele. Nad vajavad 
sõbralikku naeratust. Avaldage neile vaimustunult oma 
tõelist armastust. …

Neile, kes on lapsevanemad, ma ütlen: olge armas-
tavad oma laste vastu! Te teate, et te armastate neid, 
kuid kandke hoolt selle eest, et ka nemad seda teaksid. 
Nad on teile väga kallid! Öelge seda neile! Palvetage 
abi saamiseks Taevase Isa poole, kui hoolitsete päevast 
päeva nende vajaduste eest ja lahendate probleeme, 
mida lapsevanemaks olemine paratamatult kaasa toob. 
Nende üleskasvatamiseks läheb teil vaja enamat kui 
iseenda tarkus.“ 3

Väljendage oma armastust
„Lapsevanemad, näidake lastele, et te neid armas-

tate! Palvetage, et nad peaksid vastu maailma kurju-
sele. Palvetage, et nad kasvaksid usus ja tunnistuses. 
Palvetage, et nende elus valitseksid headus ja ligimeste 
teenimine.

Lapsed, näidake oma vanematele, et te neid armas-
tate! Andke neile teada, kui väga te hindate kõike, mida 
nad teie heaks on teinud ja jätkuvalt teevad.“ 4

Kõige tähtsamast
„See, mis on kõige tähtsam, on peaaegu alati seo-

tud meie kaasinimestega. Sageli me eeldame, et nad 
teavad, kui väga me neid armastame. Ometi ei piisa 
sellest, kui nii arvame meie: me peaksime neile seda 
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ütlema. William Shakespeare kirjutas: „Need, kes ei 
näita oma armastust välja, ei armasta.” Me ei kahetse 
tavaliselt kunagi häid sõnu või kiindumuse väljenda-
mist. Pigem tunneme kahetsust siis, kui meie suhetest 
nendega, kes on meile kõige tähtsamad, on sellised 
asjad välja jäänud.” 5

Tooge taevas lähemale
„Olgu meie pered ja kodud täis armastust: armastust 

üksteise vastu, armastust evangeeliumi vastu, armastust 
meie ligimeste ja meie Päästja vastu. Selle tulemusena 
on taevas meile siinilmas veidi lähemal.

Tehkem oma kodud pühamuteks, kuhu meie pere 
liikmed alati tahavad naasta.“ 6

Palve perede eest
„Kuna pered on tänapäeva maailmas rünnaku all ja 

paljusid kaua aega pühana hoitud asju naeruväärista-
takse, siis me palume Sind, meie Isa, et Sa teeksid meid 
tugevaks, et võiksime katsumustes seista kõikumatult 
tões ja õigemeelsuses. Olgu meie kodud rahu, armas-
tuse ja vaimsuse kantsiks.“ 7

Viited
1. A Sanctuary from the World. Worldwide Leadership Training Meeting,  

9. veebr 2008, lk 29.
2. Joy in the Journey. – Brigham Young University Women’s Conference,  

2. mai 2008, http:// ce .byu .edu/ cw/ womensconference/ archive/ 
 transcripts .cfm 

3. Rikkalikult õnnistatud. – www.jeesusekristusekirik.ee, 178. kevadine 
üldkonverents.

4. Peatse kohtumiseni. – www. jeesusekristusekirik.ee, 179. kevadine 
üldkonverents.

5. Rõõmu leidmine teekonnal. – www.jeesusekristusekirik.ee, 178.  
sügisene üldkonverents. 

6. A Sanctuary from the World, lk 30–31. 
7. Wilt Thou Hallow This House. – Church News, 29. mai 2010, lk 5.

SÕNuMi ÕPeTaMiNe

„ajurünnakus tõstatab õpetaja küsimuse või räägib 
olukorrast ning annab õpilastele veidi aega, et nad saak-
sid välja pakkuda omapoolseid ettepanekuid ja mõt-
teid“ (teaching, no Greater Call, 1999, lk 160). Lugedes 
perega sõnumit, paluge neil panna tähele nõuandeid 
või mõtteid, mis neile kõige enam muljet avaldavad. 
seejärel võivad pere liikmed korraldada ajurünnaku, 

kuidas suurendada armastust nende kodus. Paluge perel 
need mõtted järgmisel pereõhtul üle korrata.

NoorTele
ema päästis meid
Patricia auxier

kui olin kuueaastane, vaatasime ükskord koos noo-
rema õega meie vanema õe mängu korvpallivõist-

lustel. isa lahkus ja me otsustasime, et tahame samuti 
koos temaga koju minna. niisiis jooksime välja vihma 
kätte isa otsima. suutmata teda leida, pöördusime ta-
gasi, et minna koju koos emaga. Võimla juurde jõudes 
nägime, et kõik on juba lahkunud.

mäletan, kuidas kössitasime ukseorvas. ma püüdsin 
oma väikest õde vihma eest kaitsta, ise palvetades, et 
keegi meile appi tuleks. siis kuulsime meie punase auto 
ust kinni mürtsatamas ja jooksime kuuldud heli suunas. 
Edasi tuleb kõige eredam mälestust minu lapsepõlvest: 
ema hoiab meid käte vahel, „nagu kana kogub tibusid 
oma tiibade alla“ (3ne 10:4). Ema päästis meid. ma pole 
ennast kunagi kindlamalt tundnud kui sel hetkel.

mõeldes, milline on olnud tema mõju minule, tajun, 
et ema on oma eluga suunanud mind Päästja poole ja 
näidanud, mida tähendab „tõsta käsi, mis on rippu va-
junud, ja tugevda nõrkenud põlvi” (õL 81:5). ta toetus 
oma elus Jeesusele kristusele, kes andis talle rohkem 
jõudu, kui tal endal oli (Lord, i Would Follow thee. – 
Hymns, nr 220).

laPSed
Õnneliku kodu rajamine

President monson annab soovitusi, kuidas rajada õn-
nelikku kodu. Lugege sõnum läbi, et leida midagi, 

mida teie ja teie pere saaksite õnneliku kodu rajami-
seks teha.

iga kord, kui leiate midagi, mida saate teha, pange 
see kirja. Leidke vähemalt viis asja, mis aitavad teil rajada 
õnnelikku kodu. Joonistage pilt oma kodust ja perest.
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abiühingu üldjuhataja Eliza R. 
Snow on õpetanud: „Apostel 

Paulus rääkis vanal ajal pühadest 
naistest. Meie kõigi kohus on olla 
püha naine. Kui oleme pühad 
naised, peavad meil olema kõrged 
eesmärgid. Me tunneme, et meid 
on kutsutud täitma tähtsaid ülesan-
deid. Mitte keegi pole neist vabas-
tatud. Mitte ükski õde pole niivõrd 
teistest eraldatud ja tema mõjusfäär 
nii kitsas, et ta ei suudaks teha 
paljusid asju siin maa peal Jumala 
kuningriigi loomiseks.“ 1

Õed, me ei ole maailmast 
eraldatud ja meie mõjusfäär ei 
ole kitsas. Vastu võttes võimaluse 
tegutseda Abiühingus, saame osa 
sellest, mida prohvet Joseph kirjel-
das kui ühingut, „mis on eraldatud 
kogu maailma kurjusest – mis on 
välja valitud, vooruslik ja püha.“ 2

See ühing aitab meil juhtimise, 
teenimise ja õpetamise võimaluste 
kaudu tugevdada usku ja vaimselt 
kasvada. Teenides omandab meie 
elu uued mõõtmed. Vaimse aren-
guga kasvab meie ühtekuuluvus-
tunne, enesetunnetuse ja enesest 
lugupidamine. Me mõistame, et 
kogu evangeeliumiplaani mõte on 
anda meile võimalus jõuda oma 
võimetes täiuseni.

Pühade naiste ühing
Tutvuge sõnumiga ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimused aitavad 
õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus.

k ü L a s t u s õ P E t u s E  s õ n u m ,  a u G u s t  2 0 1 1

Abiühing aitab valmistuda temp-
liõnnistuste saamiseks, austada 
tehtud lepinguid ja olla ustav Siioni 
aateile. Abiühing aitab meil suuren-
dada usku ja isiklikku õigemeelsust, 
tugevdada perekondi ning üles leida 
ja aidata puudustkannatajaid.

Abiühingu töö on püha. Pühas 
töös osalemine muudab ka meid 
endid pühaks.
Silvia H. Allred, esimene nõuandja 
Abiühingu üldjuhatuses.

Pühakirjakohad: 
2Ms 19:5; Ps 24:3–4; 1Ts 4:7;  

Tt 2:3–4; ÕL 38:24; 46:33; 82:14; 
87:8; Ms 7:18.

Meie ajaloost
Rääkides Nauvoo Naiste Abi-

ühingule, rõhutas prohvet Joseph 
pühadust, selgitades, et kui õed 
muutuvad puhasteks ja pühadeks, 
avaldavad nad maailmale märkimis-
väärset mõju. Prohvet selgitas: „Teie 
mõju suurendab tasadus, armastus ja 
rikkumatus. Sel ühingul … on vägi 
käsutada kuningannasid endi seas. 
… Maa kuningad ja kuningannad 
tulevad Siionisse ja avaldavad aus-
tust.“ Abiühingu õdedele, kes elavad 
lepinguid pidades, ei saa osaks mitte 
üksnes õilsate inimeste tunnustus, 

vaid nagu lubas Joseph õdedele:  
“... kui te elate oma eesõigustele  
vastavalt, ei saa [keegi] takistada  
ingleid olemast teie kaaslased.“ 3

Kui õed osalevad teiste teenimise 
ja päästmise töös, siis nad pühit-
setakse. Lucy Mack Smith, proh-
veti ema, rääkis, mida head võiks 
Abiühing korda saata: „Me peame 
üksteist kalliks pidama, üksteise 
järele vaatama, üksteist lohutama ja 
kandma hoolt selle eest, et me kõik 
võiksime kord olla koos taevas.“ 4

Viited
1. Eliza R. Snow. An Address. – Woman’s  

Exponent, 15. sept 1873, lk 62.
2. Joseph Smith. History of the Church, 4. kd, 

lk 570.
3. Joseph Smith. History of the Church, 4. kd,  

lk 605, 606.
4. Lucy Mack Smith. Relief Society Minute Book, 

Abiühingu protokolliraamat ajavahemikust 
märts 1842 – märts 1844, sissekanne 24. märt-
sist 1842, Church History Library, lk 18–19.
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Mida saan mina teha?
1. kuidas saan ma aidata õde-
del, keda ma külastan, pürgida 
kõrgemete eesmärkide poole?

2. mida teen ma selleks, et minu 
elu oleks väärtuslik, vooruslik ja 
püha?

Ingliskeelse lisateabe  
saamiseks külastage kodulehte 
www .reliefsociety .lds .org.


