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Pühitsetud elu elamine
Usk, pere, trööst

Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas
valmistab Abiühingu eesmärgi mõistmine Jumala tütreid igavese elu õnnistusteks?

V

anem D. Todd Christofferson
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud: „Pühitsemine
on millegi kõrvalepanemine või
millegi püha loovutamine pühaks
otstarbeks. Tõeline edu selles elus
tuleb, kui pühendada oma elu, see
tähendab oma aeg ja valikud Jumala
eesmärkidele.” 1
Vanem Neal A. Maxwell (1926–
2004) Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist on öelnud: „Me kipume mõtlema pühitsemisest
kui jumaliku juhatuse korral oma
materiaalsete omandite andmisest.
Kuid ülim pühitsemine on iseenda
Jumalale andmine.” 2
Kui me pühitseme ennast Jumala
eesmärkidele, siis suureneb meie
usk Jeesusesse Kristusesse ja Tema
lepitusse. Kui me elame pühitsetud
elu, võime saada nende tegude
kaudu pühaks.

Carole M. Stephens, esimene
nõuandja Abiühingu üldjuhatuses, on öelnud: „Vanem Robert D.
Hales õpetas: „Lepinguid sõlmides
ja neist kinni pidades eraldume
maailmast ja siseneme Jumala
kuningriiki.”
Me oleme muutunud. Me näeme
välja ja tegutseme teisiti. Me kuulame ja loeme teistsuguseid asju ning
meie väljendusviis on muutunud,
sest meist on saanud Jumala tütred, kes on lepingu kaudu Temaga
seotud.” 3
Pühitsemine on leping, mille
Jumal teeb „Iisraeli sooga pärast
neid päevi, ütleb Jehoova, ‥ ma panen nende sisse oma käsuõpetuse
ja kirjutan selle neile südamesse; siis
ma olen neile Jumalaks ja nemad
on mulle rahvaks” ( Jr 31:33). Pühitsetud elu elamine on kooskõlas
Jumala plaaniga.

Täiendavad pühakirjakohad
1. tessalooniklastele 1:3;
Õpetus ja Lepingud 105:5;
reliefsociety.lds.org
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