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Õhuta neid  
palvetama

Lapsepõlves õpetasid mu vanemad oma eesku-
juga mind palvetama. Alguses kujutasin endale 
Taevaisa ette kui kedagi, kes on kaugel eemal. 

Vanemaks saades on minu arusaamine palvest muutu-
nud. Taevaisa on nüüd mu kujutluses kui keegi, kes on 
lähedal, säravvalges ja tunneb mind täiuslikult. 

See muudatus tuli siis, kui sain kindla tunnistuse, et 
Joseph Smithi jutustus oma kogemusest 1820. aastal 
New Yorgi osariigis Manchesteris on tõde:

„Nägin otse oma pea kohal valguse sammast, mis oli 
eredam päikesevalgusest ja laskus tasapisi, kuni langes 
minu peale. 

Vaevalt oli see ilmunud, kui ma tundsin end vabas-
tatuna mind ahelais hoidnud vaenlase käest. Kui valgus 
minu peal oli, nägin ma enda kohal õhus seismas kahte 
Isikut, kelle sära ja hiilgust on võimatu kirjeldada. Üks 
nendest pöördus minu poole, kutsudes mind nimepidi, 
ja osutas teisele ning ütles: „See on minu armas Poeg. 
Kuula Teda!”” ( JSA 1:16–17)

Taevaisa oli tol kaunil kevadpäeval metsasalus. Ta 
kutsus Josephit nimepidi. Ta tutvustas maailma ülestõus-
nud Päästjat kui oma „armsat Poega”. Kus iganes ja mil 
iganes te ka palvetate, tunnistus selle imelise kogemuse 
tõelisuse kohta õnnistab teid.

Isa, kelle poole me palvetame, on imeline Jumal, kes 

lõi maailmad oma armastatud Poja kaudu. Ta kuuleb 
meie palveid, nagu Ta kuulis Josephi palvet – sama  
selgelt, nagu lausutaks neid Tema juuresolekul. Ta ar-
mastab meid piisavalt, et anda oma Poeg meie Päästjaks. 
Selle kingiga tegi Ta meile võimalikuks saada surematus 
ja igavene elu. Ja läbi palve Tema Poja nimel annab Ta 
meile võimaluse pidada Temaga ühendust selles elus nii 
sageli, nagu me seda soovime.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku preester-
luse hoidjatele on usaldatud püha ülesanne „külastada 
iga liikme kodu ja õhutada neid palvetama häälega 
ja salajas …” (ÕL 20:47, rõhutus lisatud). 

Palvetamisele õhutamiseks on palju võimalusi. Me 
võime tunnistada, et Jumal on käskinud meil alati 
palvetada, võime tuua näiteid pühakirjadest ja oma 
kogemustest, kuidas oleme saanud õnnistusi vastuseks 
meie tänu-, küsimis- või otsimispalvele. Näiteks tunnis-
tan, et ma tean, et Taevane Isa vastab meie palvetele. 
Olen saanud juhatust ja lohutust sõnadest, mis on mulle 
mõttesse tulnud, ja ma tean läbi Vaimu, et need sõnad 
olid Jumalalt.

Seda koges prohvet Joseph Smith ja nii võid ka sina. 
Südamest tulnud palvele vastati talle järgnevalt:

„Mu poeg, rahu sinu hingele; sinu vaev ja sinu kanna-
tused on vaid viivuks;
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ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal 
sind kõrgele” (ÕL 121:7-8). 

See oli ilmutus armastavalt Isalt suures ahastuses 
olevale ustavale pojale. Iga Jumala laps saab läbi palve 
Temaga rääkida. Miski pole mind õhutanud rohkem 
palvetama kui armastuse ja valguse tunded, mis olen 
saanud vastuseks alandlikele palvetele.

Me saame tunnistuse mis tahes Jumala käsu kohta 
siis, kui sellest käsust kinni peame (vt Jh 7:17). Sama 
kehtib käsu kohta, mille järgi peame palvetama nii 
häälega kui salajas. Teie õpetaja ja sõbrana luban, et 
Jumal vastab teie palvetele ja Püha Vaimu väega võite 
ise teada, et need vastused on Temalt. 

SÕNUMI ÕPETAMINE

•  Piltidel on õppetunni peamise mõtte edasiandmisel tähtis 
roll („Teaching, No Greater Call”, 1999, lk 176). Näita pilti 
Joseph Smithi esimesest nägemusest. Arutlege Joseph 
Smithi palvekogemuse üle. Kuidas muutuksid teie palved 
tähendusrikkamaks, kui kujutlete Taevaisa enda lähedal, 
nagu teeb president Eyring? 

•  Vastavalt president Eyringi soovitustele kaaluge oma 
tunnistuse jagamist palve kohta, kirjeldades õnnistusi, 
mida olete tänu palvetamisele saanud, või jagage palvega 
seotud pühakirjakohti.

NOORTELE
Minu usupalve
Priscilla Farias de Lima

18-aastaselt töötasin mööblipoes müüjana. Minu 
töögraafik oli väga pingeline. Töötasin esmaspäe-

vast laupäevani kella kaheksast hommikul kümneni õh-
tul. Olin pettunud, sest see ei võimaldanud mul osaleda 
instituudis ega teistel Kiriku üritustel.

Hakkasin palvetama suure usuga Taevaisa poole, 
et Ta aitaks mul leida töö, kus ei peaks töötama lau-
päeviti, nii et saaksin minna instituuti ja teistele Kiriku 
üritustele.

Ühel päeval aitasin tööl ühte meest. Hakkasime 
rääkima ja ta ütles, et töötab suures pangas. Ma küsisin, 
kuidas saaksin sinna tööle kandideerida. Ta andis mulle 
oma nime ja telefoninumbri, et ma helistaksin nende 
personaliosakonda ja ütleksin, et tunnen teda. Käisin 
pangas ja tegin ära kõik vajalikud katsed. Sooritasin 
need edukalt ja edaspidi oli minu tööaeg kuus tundi 
päevas esmaspäevast reedeni ning teenisin kolm korda 
varasemast rohkem. 

Ma tean, et Issand juhib meid, kui oleme valmis ase-
tama Tema esikohale. Ta juhib mind tänagi. Ma tean, et 
palve põhimõte on tõene.
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„Teie olete kodukolde kaits-
jad,” ütles prohvet Gordon B. 

Hinkley (1910–2008), kui ta tut-
vustas sõnumit „Perekond: Läkitus 
maailmale” 1995. aastal Abiühingu 
üldkoosolekul. „Teie olete laste 
kandjad. Teie olete need, kes neid 
toidavad ja istutavad nende süda-
messe tulevased eluharjumused. 
Ükski teine töö ei ole nii lähedal 
jumalikkusele kui Jumala poegade 
ja tütarde eest hoolitsemine.” 1

Peaaegu 17 aastat on see läkitus 
kindlustanud, et meie kõige täht-
sam vastutus oleks perekondade 
ja kodude tugevdamine – meie 
hetkeolust sõltumata. Barbara 
Thompson, kes on praegu Abi-
ühingu üldjuhatuses teine nõu-
andja, oli Salt Lake’i templis, kui 
prohvet Hinckley selle läkituse 
esimest korda ette luges. „See oli 
suurepärane koosolek,” meenutab 
ta. „Tundsin selle sõnumi tähtsust. 
Leidsin end mõtlemas, et tegu on 
suurepärase juhisega lapsevane-
matele. See on lapsevanematele ka 
suur vastutus. Hetkeks mõtlesin, et 
mind see nii väga ei puuduta, sest 
ma ei olnud abielus ja mul ei olnud 
lapsi. Kuid peaaegu sama kiiresti 
taipasin, et see puudutab mind 
siiski. Ma olen pereliige. Ma olen 
tütar, õde, tädi, nõbu ja lapselaps. 

K Ü L A S T U S Õ P E T U S E  S Õ N U M ,  V E E B R U A R  2 0 1 2

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

Mul on vastutus kui ka sellega 
kaasnevad õnnistused, sest ma olen 
pereliige. Isegi kui oleksin ainus 
elusolev liige oma perekonnas, 
olen ka Jumala perekonna liige ja 
mul on kohustus aidata tugevdada 
teisi perekondi.”

Õnneks ei ole meid katsumustes 
üksi jäetud. „Suurim abi,” ütles õde 
Thompson, „mis meil perekondade 
tugevdamises on, tuleb Kristuse 
õpetuste tundmisest ja järgimisest, 
kui usaldame Teda, teades, et Ta 
aitab meid.” 2

Meie ajaloost
„Kui õde Bathsheba W. Smith 

teenis Abiühingu neljanda üldju-
hina (1901–1910), nägi ta pere-
kondade tugevdamise vajadust 
ja korraldas Abiühingu õdedele 
emade koolitamise tunde. Nendes 
õppetundides anti nõu abielukü-
simustes, enese eest hoolitsemises 
raseduse ajal ja lapsekasvatuses. 
Need õppetunnid toetasid presi-
dent Joseph F. Smithi õpetusi selle 
kohta, kuidas Abiühing aitab naisi 
nende kodustes rollides.

Kus iganes on teadmatus või 
puudub mõistmine perekonna ja 
perekondlike kohustuste osas, kus 
ei teata kohustustest, mis peaksid 
olema ja õigusega on mehe ja naise 

vahel ning vanemate ja laste vahel, 
on käepärast see organisatsioon. 
Loomuliku anni ja inspiratsiooniga, 
mis sellele organisatsioonile omane, 
on nad valmistunud ja valmis 
andma juhiseid nende tähtsate ko-
hustuste kohta.” 3
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Mida mina saan teha?
1. Kuidas saan mina aidata 
nendel õdedel, kelle üle valvan, 
tugevdada oma perekonda?

2. Kuidas saan mina olla õige-
meelseks mõjutuseks oma 
perekonnas?

Loe lisaks internetilehelt  
reliefsociety.lds.org. 
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Usk, pere, trööst
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