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Palvetage nimeliselt iga õe eest
Usk, pere, trööst

Meie armastus ja hool suureneb nende vastu, keda me külastusõpetame,
kui me alandlikult iga õe eest nimeliselt palvetame.

P

ühakirjades on palju näiteid
meestest ja naistest, kes teiste
eest nimeliselt palvetasid. Üks kõige
meeldejäävam näide on Alma noore
ma isa. Ingel rääkis Alma noorema
ga, öeldes, et tema isa „on palunud
sinu pärast suure usuga ‥; sel
põhjusel olen ma tulnud, et veenda
sind Jumala väes ja võimus, et tema
teenijate palvetele vastataks vastavalt
nende usule” (Moosia 27:14).
Üksteise eest palvetamine avab
meie südame, et saada õnnistusi,
mida Issand soovib meile anda.
„Palve eesmärk ei ole muuta Jumala
tahet, vaid kindlustada endale ja teis
tele õnnistused, mida Jumal on juba
nõus andma, kuid selleks, et neid
saada, tuleb meil neid paluda.” 1
Üks õde rääkis, et ühel raskel aja
perioodil tema elus sai ta eriti tusas
tel päevadel oma külastusõpetajatelt

telefonikõne või lihtsa tekstisõnumi.
Nad paistsid teadvat täpselt, millal
helistada. Ta teadis, et nad olid tema
eest palvetanud, nii teda külastades
kui ka omaette.
„Mõelge meie ühisele tugevusele,
kui iga õde palvetaks siiralt igal hom
mikul ja õhtul, või mis veelgi parem,
palvetaks lakkamatult, nagu Issand
on käskinud,” ütles Julie B. Beck, en
dine Abiühingu üldjuhataja.2 Palveta
mine oma külastusõpetatavate õdede
eest tugevdab meid inimestena ja
viimse aja pühast naistena.
President Henry B. Eyring,
esimene nõuandja Esimeses Pre
sidentkonnas, ütles: „Te palvetate,
et tunda nende südant. ‥ Te peate
teadma, mida Jumal soovib, et te
teeksite, et neid aidata, ja kuidas
teha seda kõike nii hästi kui suu
date, tundes nende vastu Jumala

armastust.” 3
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Mõtisklege järgneva üle

Millist inspiratsiooni ja ideid olete
hiljuti saanud, kui olete palvetanud
iga õe eest, keda te külastusõpetate?

Teenimine
Palvetades nimeliselt iga õe eest,
saame me isiklikku ilmutust, et
teada, kuidas aidata igat õde,
keda me külastame.
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