
1

Märka, pea meeles ja täna

Jumal palub meil Teda tänada kõiksugu õnnistuste 
eest, mis me Tema käest saame. Lihtne on muutu-
da tänupalvetes mehhaaniliseks ning korrata ikka 

ja jälle samu sõnu ilma tõelise kavatsuseta Jumalat kogu 
südamest tänada. Me peaksime tänama Vaimus (ÕL 
46:32), et tunneksime tõelist tänulikkust selle eest, mis 
Jumal meile on andnud.

Kuidas saaksime meeles pidada kas või osa sellest, 
mida Jumal meie heaks on teinud? Apostel Johannes 
pani kirja Päästja õpetuse selle kohta, kui tähtis on 
meelespidamise and, mis tuleb Püha Vaimu anni kaudu: 
„Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, 
tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida 
mina teile olen öelnud” ( Jh 14:26).

Püha Vaim tuletab meelde, mida Jumal on meile õpe-
tanud. Jumal õpetab meid ka õnnistuste kaudu. Ja kui 
me otsustame rakendada usku, siis tuletab Püha Vaim 
meile meelde Jumala headust.

Te võite seda täna palvetades järele proovida. Te või-
te järgida käsku „Sa pead tänama Issandat, oma Jumalat, 
kõigis asjus” (ÕL 59:7).

President Ezra Taft Benson (1899–1994) märkis, et 
me saame seda teha palvetades. Ta sõnas: „Prohvet 
Joseph ütles kord, et üks suurim patt, mis viimse aja pü-
hadel lasub, on tänamatus. Ma oletan, et enamik meist 
pole seda kuigi suureks patuks pidanud. Me kaldume 

palvetades ja Issandat anudes paluma ikka rohkem ja 
rohkem õnnistusi. Kuid mõnikord tunnetan ma vajadust 
pühendada rohkem palveid, et tänada õnnistuste eest, 
mis meil juba on. Meile on nii palju antud.” 1

Ka teile võib selline kogemus Püha Vaimu anni 
kaudu praegu osaks saada. Te võite isiklikku palvet 
alustades esmalt tänada. Te võiksite loetleda oma 
õnnistusi ja seejärel korraks peatuda. Kui te rakendate 
usku, siis tulevad teile Püha Vaimu anni kaudu meelde 
veel teisedki õnnistused. Kui te hakkate iga õnnistuse 
eest tänama, siis võib teie palve tavapärasest pikemaks 
muutuda. Õnnistused tulevad teile taas meelde ning te 
tunnete tänu.

Te võite sedasama järele proovida ka päevikut pi-
dades. Püha Vaim on inimestel seda tehes olnud abiks 
juba aegade algusest saati. Teile meenub, et Moosese 
raamatus öeldakse: „Ja peeti meelespidamise raamatut, 
kuhu tehti ülestähendusi Aadama keeles, sest et kõigile, 
kes hüüdsid Jumala poole, anti kirjutada inspiratsiooni 
vaimus” (Ms 6:5).

President Spencer W. Kimball (1895–1985) kirjeldas 
inspireeritud kirjutamise protsessi: „Need, kes peavad 
meelespidamise raamatut, peavad ka suurema tõenäo-
susega oma igapäevases elus meeles Issandat. Päeviku 
pidamine on üks viis, kuidas õnnistusi loetleda ning 
jätta ülevaade nendest õnnistustest ka järelpõlvele.” 2
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Kirjutama asudes küsige endalt: „Kuidas Jumal mind 
ja mulle kalleid inimesi täna õnnistas?” Kui te teete seda 
piisavalt tihti ja usuga, siis avastate, et saadud õnnis-
tused jäävad teile meelde. Mõnikord turgatavad teile 
meelde õnnistused, mida te päeva jooksul tähele ei pan-
nud, kuid milles te tunnete siis ära Jumala käe, mis teie 
elus töötas.

Ma palvetan, et me võiksime pidevalt usku rakenda-
da, et märgata seda, mida meie Taevane Isa ja Päästja 
meie heaks on teinud ja mida nad jätkuvalt teevad, et 
valmistada teed tagasi koju nende juurde. Ma palvetan, 
et võiksime seda meeles pidada ja selle eest tänada.
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SÕNUMI ÕPETAMINE

President Eyring kutsub oma sõnumis meid üles 
pidama palvetades meeles Taevase Isa headust. Aruta 
nendega, keda sa õpetad, kuidas tänumeelne palveta-
mine võib meil aidata märgata Jumala kätt meie elus. 
Te võite nendega, keda te õpetate, koos palvetada ning 
teha sellele, kes palvetab, ettepanek ainult tänada.

Te võite ka uurida tänulikkuse tähtsuse kohta, luge-
des lisaks president Eyringi mainitud salmidele ka järg-
misi pühakirjasalme: Laulud 100; Moosia 2:19–22; Alma 
26:8; 34:38; Õpetus ja Lepingud 59:21; 78:19; 136:28.

NOORED
Uurige oma elu

President Eyring tsiteerib president Spencer W. 
Kimballi (1895–1985), kes ütles: „Päeviku pidamine 

on üks viis, kuidas õnnistusi loetleda ning jätta üle-
vaade nendest õnnistustest ka järelpõlvele.” President 
Thomas S. Monson tunnistas 2012. aasta sügisesel 
üldkonverentsil päevikute pidamisest. Ta kõneles enda 
kogemustest ning lisas: „Päevik, mida ma kõigi nende 
aastate jooksul pidanud olen, on olnud mulle abiks 

konkreetsete näidete leidmisel, mis poleks mulle muidu 
tõenäoliselt meenunud.” Ta soovitas: „Uurige oma elu, 
otsides konkreetselt suuri ja väikesi õnnistusi, millest 
olete osa saanud” (182. sügisene üldkonverents. Tho-
mas S. Monson. Kaaluge õnnistusi. − www.jeesusekristu-
sekirik.ee). Püüdke järgida nende prohvetite nõuannet 
ning seadke endale eesmärk pidada päevikut.

LAPSED
Palju viise, kuidas öelda aitäh

„Kui möödunud päev, üle maailma
palvetavad lapsed, et tänada.
Taevase Isaga siis räägivad nad.”

(Children All Over the World (Lapsed palvetavad  

üle maailma), Children’s Songbook, lk 16.)

Kasutage kaarti, et teha kindlaks, millistes riikides 
neid keeli kõneldakse. Mõnda neist keeltest räägitakse 
rohkem kui ühes riigis!

1. gracias (hispaania)

2. malo (tonga)

3. thank you (inglise)

4. shukriyaa (hindi)

5. spassiiba (vene)

6. arigatō (jaapani)

7. obrigado (portugali)

8. asante (suahiili)

9. merci (prantsuse)
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Sotsiaalabi
Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimused 
aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus. Loe lisaks 
internetist reliefsociety.lds.org. Usk, pere, trööst

Kiriku sotsiaalabi eesmärk on 
aidata liikmetel enesega toime 

tulla, hoolitseda vaeste ja puuduse-
kannatajate eest ning teenida. Sot-
siaalabi on Abiühingu üks põhilisi 
rolle. President Henry B. Eyring, 
esimene nõuandja Esimeses Presi-
dentkonnas, on õpetanud:

„[Issand] on aegade algusest 
peale loonud oma jüngritele viise 
aidata. Ta on kutsunud oma lapsi 
üles pühendama aega, vahendeid 
ja iseennast, et koos Temaga teisi 
teenida. ..

Ta on meid kutsunud osalema 
Tema töös ja käskinud meil abiva-
jajaid aidata. Ristimisvees ja Jumala 
pühades templites sõlmime selle 
kohta lepingu. Me uuendame seda 
lepingut pühapäeviti sakramenti 
võttes.” 1

Kohalikud juhid pakuvad piis-
kopi või koguduse juhataja suu-
niste kohaselt abi nii vaimselt kui 
ka ajalikult. Teenimisvõimalused 
avanevad sageli tänu külastusõpe-
tajatele, kes otsivad inspiratsiooni, 

et teada, kuidas aidata õdesid, keda 
nad külastavad.

Pühakirjasalmid:
Lk 10:25–37; Jk 1:27; Mo 4:26; 

18:8–11; ÕL 104:18

Meie ajaloost
9. juunil 1842 andis prohvet 

Joseph Smith Abiühingu õdedele 
ülesande aidata vaeseid ja päästa 
hingi.2 Need eesmärgid on endiselt 
Abiühingu südameks ning seda ka-
jastab ka meie juhtmõte „Ligimese-
armastus ei hävi ilmaski” (1Kr 13:8).

Abiühingu viies üldjuhataja Em-
meline B. Wells ja tema nõuandjad 
lasid selle juhtmõtte käiku 1913. 
aastal, et see aitaks meeles hoida 
meie kõige tähtsamaid põhimõtteid: 
„Me kuulutame, et meie eesmärk 
on .. [hoida] alal prohvet Joseph 
Smithi inspireeritud õpetusi, kui ta 
tegi teatavaks plaani, mille kohaselt 
naised saavad preesterluse kutse 
kaudu väe jaguneda parajatesse 
gruppidesse, et teenida haigeid, 

Mida saan teha mina?
1. Kuidas ma valmistun, et 
kanda hoolt iseenda ja oma pere 
vaimsete ja ajalike vajaduste 
eest?

2. Kuidas saan järgida Päästja 
eeskuju, kui aitan õdedel, keda 
külastan, kanda hoolt nende 
vajaduste eest?

toetada puudusekannatajaid, tröös-
tida eakaid, hoiatada eksinuid ning 
hoolitseda orbude eest.” 3

Tänaseks on Abiühingul võimalik 
teenida kogu maailmas, kuna õed 
jagavad ligimesearmastust, mis on 
Kristuse puhas armastus, ka oma 
ligimestega (vt Mn 7:46–47).
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