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Otsus olla tänulik

Meie Taevaisa käsib meil olla tänulik kõiges 
(vt 1. tessalooniklastele 5:18) ja Ta tahab, et 
tänaksime Teda saadud õnnistuste eest (ÕL 

46:32). Me teame, et kõikide Tema käskude eesmärgiks 
on teha meid õnnelikuks, ja me teame ka, et käskude 
rikkumine toob kannatusi.

Seega, et olla õnnelik ja vältida kannatusi, peab meil 
olema tänulik süda. Me oleme oma elus näinud, et tänu
likkus ja õnn on omavahel seotud. Me kõik tahaksime 
tunda tänulikkust, kuid elu katsumustes ei ole kerge 
olla pidevalt tänulik. Elus võivad meid tabada haigused, 
pettumused või armastatud inimese kaotus. Kurbuses 
on raske märgata olemasolevaid õnnistusi või hinnata 
seda, mida Jumalal on meile varuks tulevikus.

Õnnistuste loetlemine ei ole lihtne, sest meil on kal
duvus pidada häid asju enesestmõistetavaks. Kui meil 
ühel päeval ei ole enam katust pea kohal, söömiseks 
toitu, kui ei ole enam sõprade või pere südamesoojust, 
siis mõistame, kui tänulikud oleksime pidanud olema 
siis, kui need meil olemas olid.

Ennekõike on raske olla piisavalt tänulik meile antud 
kõige suuremate andide eest, nagu Jeesuse Kristuse, 
meie Lunastaja sünd, Tema Lepitus, ülestõusmise 
lubadus, võimalus tunda rõõmu igavesest elust koos 
oma peredega, evangeeliumi ja preesterluse ning selle 

võtmete taastamine. Ainult Püha Vaimu abiga võime 
hakata tundma, milline tähendus on nendel õnnistus
tel meile ja kõigile, kes meile kallid. Ainult siis võime 
loota, et oleme tänulikud kõiges ega riiva Jumalat 
tänamatusega.

 Peame palves paluma, et Jumal aitaks meil Püha 
Vaimu abiga näha meie õnnistusi selgelt ka kesk kanna
tusi. Tema saab meile anda Vaimu väge, et tunneksime 
ära õnnistused, mida muidu võtaksime enesestmõis
tetavatena, ja oleksime nende eest tänulikud. Mind on 
aidanud kõige rohkem see, kui olen küsinud Jumalalt 
palves: „Palun juhata mind kellegi juurde, keda saaksin 
Sinu jaoks aidata.“ Aidates Jumalal õnnistada teisi, olen 
ma näinud selgemalt omaenda õnnistusi.

Minu palvele vastati kord, kui üks abielupaar, keda 
ma ei tundnud, kutsus mind kaasa haiglasse. Seal oli 
üks tibatilluke beebi, kes mahtunuks mulle peo peale. 
Ainult paarinädalase elu jooksul oli ta elanud üle mitu 
operatsiooni. Arstid olid öelnud vanematele, et selle väi
kese Jumala lapse südame ja kopsude tööshoidmiseks 
on vaja teha veel üks keerulisem operatsioon.

Vanemate palvel andsin ma beebile preesterluse 
õnnistuse. Selle õnnistusega kaasnes lubadus, et tema 
elu pikendatakse. Kuigi mina andsin õnnistuse, õnnistati 
mind tänulikuma südamega.
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Isa abiga võime me kõik otsustada olla tänulikumad. 
Me saame paluda, et Ta aitaks meil selgemalt näha 
meie õnnistusi mis tahes olukorras. Sel päeval hindasin 
ma rohkem kui kunagi varem seda imet, et mu süda ja 
kopsud töötavad. Tänasin koduteel oma laste õnnistuste 
ning selle eest, et nägin selgemalt, et need olid Jumala 
ja neid ümbritsevate heade inimeste lahkusest sündinud 
imeteod.

Ennekõike olin tänulik lepituse eest, mis toimis 
nende murelike vanemate ja minu elus. Ma olin näinud 
lootust ja Kristuse puhast armastust säramas nende 
näoilmes, isegi nende kohutava katsumuse ajal. Ma 
sain tunnistuse, mida võite tunda ka teie, kui palute, et 
Jumal ilmutaks teile, et lepitus saab anda teile lootust ja 
armastust.

Me saame kõik otsustada öelda palves tänusõnad ja 
paluda Jumalalt juhatust, et teenida inimesi Tema eest 
– eriti sel aastaajal, mil tähistame Päästja sündi Jumal 
Isa andis oma Poja, Jeesus Kristus andis meile lepi
tuse, suurima kõikidest andidest ja kõigest andmisest 
(vt ÕL 14:7).

Palves öeldud tänusõnad aitavad meil näha nende 
ja kõikide muude õnnistuste tohutut hulka ja nii saame 
tänulikuma südame.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Kui me oma kogemusi ja õnnistusi üles kirjutame, 
siis on neid lihtsam meeles pidada ja hiljem leiame 
märkmed hõlpsalt üles. Võite paluda neil, keda te õpe-
tate, kirjutada üles, mille eest nemad on tänulikud, et 
neil oleks lihtsam juba saadud õnnistusi meeles pidada, 
oma praeguseid õnnistusi märgata ning tulevasi õnnis-
tusi oodata.

Võite julgustada neid, keda õpetate, järgima pre-
sident Eyringi eeskuju ja paluma, et Taevaisa juhataks 
neid kellegi juurde, keda nad saaksid aidata või teenida.

NOORTELE
Võtke vastu tänulikkuse väljakutse
John Hilton III ja Anthony Sweat

Ärgem ainult rääkigem oma õnnistuste loetlemisest 
– tehkem seda! Kirjuta nimekiri 100 asjast, mille 

eest sa oled tänulik. Kui seda näib olevat liiga palju, siis 
proovi järgmist:

 1. Kirjuta üles kümme füüsilist võimet, mille eest sa 
oled tänulik.

 2. Kirjuta üles kümme eset, mille eest sa oled tänulik.
 3. Kirjuta üles kümne elava inimese nimed, kelle eest 

sa oled tänulik.
 4. Kirjuta üles kümne siitilmast lahkunud inimese 

nimed, kelle eest sa oled tänulik.
 5. Kirjuta üles kümme loodusnähtust, mille eest sa 

oled tänulik.
 6. Kirjuta üles kümme asja tänasest päevast, mille eest 

sa oled tänulik.
 7. Kirjuta üles kümme kohta maa peal, mille eest sa 

oled tänulik.
 8. Kirjuta üles kümme kaasaegset leiutist, mille eest sa 

oled tänulik.
 9. Kirjuta üles kümme rooga, mille eest sa oled 

tänulik.
 10. Kirjuta üles kümme evangeeliumiga seotud asja, 

mille eest sa oled tänulik.

Kui teeme sellise nimekirja, siis avastame, et sada 
asja on vaid murdosa sellest, mis Jumal meile on 

andnud.
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Issand, Tema Kirik, perekond ja 
ühiskond vajavad õigemeelsete 

naiste mõjutusi. Vanem M. Russell 
Ballard Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumist õpetas koguni, et „igal 
selle Kiriku õel, kes on teinud 
Issandaga lepingud, on jumalik voli 
aidata kaasa hingede päästmisele, 
juhtida maailma naisi, tugevdada 
Siioni kodusid ja ehitada Jumala 
kuningriiki.“ 1

Mõned õed võivad kahelda, kas 
nad suudavad selliseid kõrgelen
nulisi eesmärke saavutada. Kuid 
Eliza R. Snow (1804–1887), teine 
Abiühingu üldjuhataja, selgitas: 
„Pole ühtegi õde, kes oleks nii eral
datud ja kelle valdkond nii kitsas, 
vaid igaüks saab teha väga palju 
Jumala kuningriigi ehitamisel maa 
peale.“ 2 Õde Snow õpetas samuti, et 
Abiühing korraldati „iga hea ja ülla 
töö tegemiseks.“ 3

Abiühingu töös osalemine 
laiendab meie mõjuvälja, andes 
igale õele võimaluse kasvatada 
usku, tugevdada perekondi ja 
kodusid ning teenida nii kodus 
kui maailmas. Õnneks ei pea 
meie pingutused üksikisikutena ja 
Abiühingutena olema suurejoone
lised ja laiaulatuslikud, kuid need 
peavad olema läbimõeldud ja järje
pidevad. Õigemeelsed tegevused, 
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Laialdane tegevusväli
Tutvuge sõnumiga ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimused aitavad  
õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus.

nagu igapäevane isiklik ja pere
palve, igapäevane pühakirjade 
uurimine ja järjepidevalt Kiriku 
kutsetes endast parima andmine, 
aitavad tugevdada usku ja ehitada 
Jumala kuningriiki.

Õdedele, kes kahtlevad, kas need 
näiliselt väiksed panused midagi 
muudavad, kinnitab vanem Ballard: 
„Iga õde, kes seisab tõe ja õigemeel
suse eest, vähendab kurja mõju. Iga 
õde, kes tugevdab ja kaitseb oma 
perekonda, teeb Jumala tööd. Iga 
õde, kes pühendub Jumalale, saab 
majakaks, mida teised järgivad, ja 
istutab õigemeelseid seemneid, 
mille vilju korjavad ka tulevased 
põlvkonnad.“4

Meie ajaloost
Eliza R. Snow, kes teenis sek

retärina vastloodud Abiühingus 
Nauvoos, sai President Brigham 
Youngilt (1801–1877) kutse reisida 
Kiriku kogudustesse, et aidata seal 
piiskoppidel Abiühing luua.

Õde Snow õpetas: “Kui keegi 
Iisraeli tütardest või emadest tunneb 
end vähegi piiratult oma praegus
tes oludes, siis leiavad nad nüüd 
sobiva valdkonna iga väe ja oskuse 
jaoks ning võivad kiirata headust, 
millega neid on nii rohkelt varusta
tud. … President Young pani aluse 

laiaulatuslikule tegevusvaldkonnale, 
mis võimaldab tegutseda ja kasulik 
olla.“ 5
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Mida mina saan teha?
1. Kuidas saan aidata oma külas-
tusõdedel tunda, et nad suuda-
vad olla õigemeelseks mõjujõuks 
ja sellest lähtuvalt tegutseda?

2. Kuidas saan kasutada oma 
ainulaadseid andeid ja oskusi 
teiste õnnistamiseks?

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