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s o t s i a a l a b i s t  ü l e v a a d e  j u h t i d e l e



Sotsiaalabi programmi pikaajaline eesmärk on kasvatada Kiriku liikmete,  

nii andjate kui ka saajate iseloomu, vabastada kõik hea, mis peitub sügaval  

nende sisimas ja panna nende vaimsed rikkused õitsema ja vilja kandma.  

Lõppude lõpuks ongi see ju liikmete Kirikus olemise missiooniks,  

eesmärgiks ja põhjuseks. 

J Reuben Clark jun, vaiajuhatajate koosolek, 2. okt 1936.



Kiriku sotsiaalabi programmi eesmärk on aidata Kiriku liikmeil saada sõltumatuks,  
hoolitseda vaeste ja puudustkannatajate eest ning teenida kaasinimesi. 
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Liikmete vastutusala
Preesterluse ja abiühingu juhid 

peaksid aitama liikmetel mõista 
nende vastutust iseenda, oma pe-
rekonna ja kaasinimeste eest . 

Hoolitse iseenda ja oma  
perekonna heaolu eest

Kiriku liikmed vastutavad oma 
vaimse ja maise heaolu eest . tänu 
valikuvabaduse annile on neil 
võimalus ise valikuid teha, prob-
leeme lahendada ning püüelda 
materiaalse sõltumatuse poole . 
liikmed teevad seda issanda ju-
hatusel ning usinalt töötades . 

Materiaalse sõltumatuse 
põhimõtted

Materiaalne sõltumatus on või-
me, kohustus ning püüe kanda 
hoolt iseenda ja oma perekonna 
eluliste vajaduste eest . Materiaal-
selt sõltumatuks saanud liikmed 

suudavad paremini ka teisi teeni-
da ning nende eest hoolitseda . 

Kiriku liikmed, kes annavad 
endast kõik, et toime tulla, kuid 
ei suuda siiski oma põhivajadusi 
rahuldada, peaksid esmajoones 
paluma abi oma perekonnalt . Kui 
sellest ei piisa, on Kirik valmis 
toetama .

alljärgnevalt on nimetatud 
mõned valdkonnad, kus liikmed 
peaksid püüdma olla sõltumatud . 

Haridus. haridus võib vaimselt 
rikastada, õilistada ning aidata 
elus toimuvat paremini mõista . 
tänu sellele võime tunda elust 
rohkem rõõmu . liikmed peaksid 
lugema pühakirju ning teisi häid 
raamatuid, parandama oma luge-
mis-, kirjutamis- ning põhilisi 
matemaatilisi oskusi ning oman-
dama töö saamiseks vajalikud 
ametialased oskused . 

Haridus

Kodused 
varud

TööRahaasjad

TervisVaimsus
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Tervis. issand käskis hoolitseda 
nii mõistuse kui ka keha eest . liik-
med peaksid kuuletuma tarkuse 
sõnale, toituma tervislikult, tege-
lema regulaarselt spordiga ning 
magama piisavalt . Nad peaksid 
vältima aineid või tegevusi, mis 
kahjustavad nende keha või mõis-
tust ning mis võivad tekitada sõl-
tuvust . Nad peaksid kandma 
hoolt tervishoiu ja hügieeni eest 
ning vajadusel pöörduma arsti, 
kaasa arvatud hambaarsti poole . 
Nad peaksid ka püüdma luua 
häid suhteid oma pere liikmete ja 
teiste inimestega . 

Töö. Materiaalse sõltumatuse ja 
maise heaolu aluseks on töö . liik-
med peaksid hoolikalt valima ja 
ära õppima sobiva ameti, mis 
aitaks rahuldada nende endi ja 
nende perekonna vajadusi . Nad 
peaksid arendama oma ametiala-
seid oskusi, olema usinad ja usal-
dusväärsed ning tegema saadud 
tasu eest ausalt tööd .

Kodused varud. hoolitsedes 
enda ja oma perekonna vajaduste 
eest, peaksid liikmed

– soetama kolme kuu toiduvaru 
vastavalt oma tavalistele 
toitumisharjumustele; 

– varuma joogivett olukorda-
deks, kus vesi võib saastuda 
või veevarustus katkeda . 

– seejärel võite te oma eluks vaja-
likke varusid vähehaaval 
suurendada . 

vt Valmistage ette kõik vajalik: Pere 
kodused varud, 3 (04008 124) . 

Rahaasjad. Materiaalse sõltu-
matuse saavutamiseks peaksid 
liikmed: 

– maksma kümnist ja annetusi,
– vältima kergekäelist võlga, 
– koostama eelarve ning elama 

selle raames,
– suutma pidevalt natuke säästes 

koguda vähehaaval rahalist 
varu . 

– Õpetage pereliikmeid rahaga 
ümber käima . 

vt Valmistage ette kõik vajalik:  
Perekonna rahaasjad, 3 (04007 124) . 

Vaimsus. inimese maise ja iga-
vese heaolu aluseks on vaimsus . 
Kiriku liikmed peaksid rakenda-
ma usku taevasesse isasse ja jee-
susesse Kristusesse, kuuletuma 
jumala käskudele, iga päev palve-
tama, uurima pühakirju ja viimse 
aja prohvetite õpetusi, osalema 
Kiriku koosolekutel ning teenima 
Kiriku kutsetes ja ametites . 

Hoolitsege teiste eest
oma sureliku missiooni ajal lii-

kus Päästja ringi vaeste, haigete ja 
vaevatute keskel, aidates neid vas-
tavalt nende vajadustele ning õn-
nistades neid tervise ja lootusega . 
ta õpetas oma jüngreid tegema se-
dasama . jeesuse Kristuse jüngrite 
põhiline omadus ongi vaevatute 
aitamine (vt johannese 13:35) .
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issand on käskinud oma rahval 
ka meie päevil hoolitseda vaeste 
ja puudustkannatavate eest . ta 
ütles: “vaata, ma ütlen teile, et te 
peate külastama vaeseid ja puu-
duses olijaid ning leevendama 
nende olukorda .” (Õl 44:6) Ki-
riku liikmeid julgustatakse puu-
duses olijate eest isiklikult hoolt 
kandma . Nad peaksid olema 
“õhinaga kinni heas asjas”, teeni-
des vabatahtlikult, ilma et keegi 
neilt seda eraldi paluks või üles-
andeks teeks (vt Õl 58:26–27) .

issand on kirjeldanud, kuidas 
tuleks tema eeskujul vaeste ja 
puudustkannatavate eest hoolt 
kanda . ta õpetas pühasid: “[eral-
dage] oma omandist vaestele, … 
ja see tuleb asetada … piiskopi …
ette, [ja seda tuleb] hoida minu va-
raaidas, et aidata vaeseid ja puu-
duses vaevlejaid”(Õl 42:31, 34) .

issand selgitas lähemalt veel ka 
seda, et liikmed peaksid muuhul-
gas kasutama teiste hüvanguks 
oma andeid . Need anded tuleb 
“heita … issanda varaaita, … iga 
inimene taotledes seda, mis on 
tema ligimese huvides, ja tehes 
kõiki asju, pilk suunatud üksnes 
jumala hiilgusele”(Õl 82:18–19) .

issanda laohoone pole pelgalt 
hoone, kuhu vaeste tarbeks toitu 
varutakse . see nõuab ustavatelt 
liikmetelt aega, andeid, kaas-
tunnet, materjale ning rahalist 
toetust . seda kõike saab piiskop 
kasutada vaeste ja puudust-
kannatavate heaks . sel moel on 
issanda laohoone olemas igas 
koguduses . Piiskop on issanda 
laohoone esindaja .



4

Piiskop kohtub abi vajavate liikmetega ning selgitab välja,  
kuidas aidata neil kõige tõhusamalt ise ennast aidata. 

Vaia juhataja vastutusala
vaia juhatuse ülesandeks on ta-

gada, et piiskop mõistab sotsiaal-
abi andmise põhimõtteid ning 
kasutab talle antud jumalikku vo-
litust teha kindlaks abivajajad 
ning kanda nende eest hoolt . vaia 
juhataja peab piiskopiga nõu ja 
vaatab üle laekunud paastuanne-
tused ning nende kasutamiskava . 

vaia juhatusele võidakse teha 
ülesandeks kutsuda keegi prees-
terluse juhtidest tegutsema sot-
siaalabi valdkonda, näiteks 
piiskopi laohoonesse või tööabi-
keskusesse . 

vaiade juhatajad osalevad koor-
dinatsiooninõukogu koosoleku-
tel, et saada juhiseid erinevates 
Kirikut puudutavates küsimus-
tes, sealhulgas sotsiaalabi põhi-
mõtete ning kohustuste osas . 

Nendel koosolekutel arutavad ju-
hid, kuidas edendada materiaal-
set sõltumatust, kanda hoolt 
puudustkannatavate eest ning 
julgustada liikmeid tegema paas-
tuannetusi . 

vaiade juhatajad koordineerivad 
ka vaikondade vahelise sotsiaalabi 
andmist ning tegutsemist hädaolu-
korras . 

Piiskopi vastutusala
Piiskopil on jumalik volitus te-

ha kindlaks abivajajad ning hoo-
litseda nende eest (vt Õl 84:112) . 
tema juhib koguduse sotsiaal-
tööd . Piiskopi eesmärgiks on 
aidata liikmeil end ise aidata ja 
saavutada materiaalne sõltuma-
tus . (Koguduse juhatajal on sot-
siaalabi valdkonnas samasugused 
kohustused .) 
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Piiskopil on jumalalt otsustus-
võime and, et ta võiks paremini 
teada, kuidas hädasolijaid aidata . 
iga inimese olukord on erinev 
ning iga juhtumi puhuks on vaja 
inspiratsiooni jumalalt . Piiskop 
otsustab vaimu juhatusel ning 
selles peatükis kirjeldatud sot-
siaalabi põhimõtetest lähtudes, 
keda, kui palju ja kui kaua aidata . 

üldjuhul abistab piiskop ainult 
neid liikmeid, kes sel hetkel ela-
vad tema koguduse piirkonnas . 
harvadel juhtudel võib piiskop 
vaimu juhatusel aidata ka neid 
inimesi, kes pole Kiriku liikmed . 

Piiskop hoiab liikmete sotsiaal-
abialased vajadused konfident-
siaalsetena . ta jagab vajalikku 
infot vaid preesterluse juhtidele, 
abiühingu juhtidele või teistele, 
kes abi annavad .

Piiskopid, kes on kokku puutu-
nud sotsiaalabi kuritarvitamise 
või väljapetmisega, võivad helis-
tada piiskopi abiliinil (+1-801-
240-7887) või piirkonna kantselei 
numbril . Kui piiskop liiget ei tun-
ne, peaks ta enne sotsiaalabi and-
mist võtma ühendust liikme 
eelmise piiskopiga . 

Sotsiaalabi põhimõtted
Piiskop peaks vaeste ja puu-

dustkannatavate eest hoolitsemi-
sel lähtuma järgmistest sotsiaalabi 
põhimõtetest:

•	Tehke kindlaks abivajaja.alati 
ei piisa, kui aidata ainult siis, 
kui abi küsitakse . Piiskop peaks 

julgustama preesterluse ja 
abiühingu juhte ning kodu- ja 
külastusõpetajaid, et nad aitak-
sid kindlaks teha abi vajavaid 
inimesi . 

•	Soosige isiklikku vastutust. 
Piiskop vaatab koos liikmega 
üle, milliseid vahendid ja osku-
si tema ja ta pere saaksid kasu-
tada, et toime tulla . 

•	Hoidke alal elu, kuid mitte 
elustiili. Piiskop aitab vaid põ-
hiliste eluks vajalike tarvetega . 
ta ei aita liikmeil säilitada nen-
de jõukust . 

•	Varustage pigem tarbekaupade 
kui sularahaga. võimaluse 
korral annetab piiskop liikme-
tele tarbekaupu, selle asemel 
et neile arvete tasumiseks raha 
anda . Piiskopi laohoone puu-
dumisel, võib vajalike tarbe-
kaupade soetamiseks kasutada 
paastuannetusi . 

•	Paku töötamisvõimalusi. Piis-
kopid paluvad toetuse saajail 
oma võimete piires selle toetuse 
saamise eest tasuda tööga . Piis-
kopid õpetavad töö tähtsusest 
ning pakuvad neile tegemist 
vajavaid töid . Koguduse nõu-
kogu koostab ja uuendab tege-
mist vajavate tööde nimekirja . 

Kiriku ressursid vaeste 
aitamiseks

Koguduse nõukogu
Koguduse nõukogu liikmed, 

 eriti preesterluse kvoorumid ja 
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Koguduse nõukogu aitab piiskopi juhatusel sotsiaalabi  
puudutavaid küsimusi lahendada.

abi ühing, aitavad puudustkan-
natavate liikmete vajaduste eest 
hoolt kanda . Neile on toeks kodu- 
ja külastusõpetajad ning teised 
vajalike oskustega inimesed . 

vajadusel arutatakse konfident-
siaalseid küsimusi preesterluse 
täitevkomitee koosolekul, kuhu 
kutsutakse ka abiühingu juhatus . 

Preesterluse kvoorumid ja 
Abiühing

Preesterluse kvoorumite ja 
abiühingu tegevuses on sotsiaal-
abi kesksel kohal . seda tuleks ju-
hatuse koosolekutel pidevalt 
arutada . Piiskopi juhendamisel 
aitavad preesterluse kvoorumid 
ja abiühing leida liikmetel lahen-
dusi sotsiaalabi puudutavatele 
probleemidele ning saada mate-
riaalselt sõltumatuks . 

Abiühingu juhataja
abiühingu juhataja ülesandeks 

on lisaks eelmistes peatükkides 
mainitule külastada koos piiskopi-
ga sotsiaalabi vajavaid liikmeid . 
abiühingu juhataja aitab liimetel 
oma vajadusi hinnata ning teeb 
piiskopile ettepaneku, millist abi 
oleks vaja anda . Piiskop ja abi-
ühingu juhataja võivad vajaduste 
hindamisel kasutada “vajaduste ja 
vahendite analüüsi” (32290 124) . 

Koguduse sotsiaalabi  
spetsialistid

Piiskop võib kutsuda tööhõive 
spetsialisti või muu sotsiaalabi 
spetsialisti . Nendeks spetsialisti-
deks peaksid olema koguduse 
liikmed, kes aitavad teisi liikmeid 
küsimustes, mis puudutavad töö-
kohta, haridust ja koolitusi, 
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Vajadusel palub piiskop Abiühingu juhatajal liikmeid külastada,  
et paremini hinnata nende vajadusi ning otsustada,  

millist abi on vaja neile anda. 

toitumist ja tervishoidu, alalise 
hariduse Fondi, koduseid varu-
sid, tervise eest hoolitsemist, pe-
rekonna rahaasju ja muid 
sotsiaalabi valdkondi . 

Paastuannetus ja kümnis
issand on andnud oma rahva 

õnnistamiseks kümnise ja paastu 
seaduse, millega kaasneb ka 
paastuannetus (vt jesaja 58:6–12; 
Malakia 3:8–12) . Paastuannetusi 
kasutatakse ainult sotsiaalabi 
eesmärgil .

Piiskop ühes koguduse nõu-
koguga õpetab kõigile liikmeile 
nende seaduste järgimise tähtsust . 
ta õpetab ka õnnistustest, mida is-
sand nende seaduste järgijatele on 
lubanud . Nendeks lubadusteks on 
suurem lähedus issandaga ja kaas-

tunne teiste vastu . issand lubab 
ka tugevamat vaimsust ja paremat 
ajalikku heaolu ning suuremat 
soovi teenida .

Maailma mõnedes piirkondades 
on olemas piiskopi laohooned, 
kuhu on varutud toitu ja riideid . 
seal, kus laohooned puuduvad, 
kasutatakse inimeste varustami-
seks toidu ja riietega paastuanne-
tusi . Paastuannetusi kasutatakse 
ka varjupaikade loomiseks, medit-
siinilise ning muu eluks vajaliku 
abi andmiseks . 

Kiriku sotsiaalabi üldkomitee 
on kehtestanud ülemmäära, mille 
piires võib piiskop puudustkan-
natavate liikmete ravikulusid kat-
ta ilma, et ta peaks selleks eraldi 
luba küsima . juhul, kui paastuan-
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netusi kasutatakse sel eesmärgil, 
tuleb vajalikku raviteenust otsida 
lähedalasuvast vastavast raviasu-
tusest . 

Puudub nõue, et paastuannetus-
te kasutamine peaks jääma paas-
tuannetuste laekumise piiresse .

sotsiaalabi on mõeldud Kiriku 
liikmetele ning üldjuhul rahas-
tatakse seda paastuannetustest . 
Kiriku humanitaarabi on aga 
mõeldud kõigile inimestele, olene-
mata usust, ning üldjuhul rahasta-
takse seda humanitaarannetustest .

Abiallikad vaias ja Kirikus 
üldiselt

Piiskopid võivad liikmete aita-
miseks ühendust võtta vaia spet-
sialistide, Kiriku tööhõivekeskuste, 
piiskopi laohoonete, tööstusharu 
deseret industries ja vaP peretee-
nistusega, kui sellised abiallikad 
on piirkonnas olemas . 

Kirikuvälised ressursid 
vaeste aitamiseks

liikmed võivad toimetulekuks 
kasutada ka ühiskonna poolt pa-
kutud ressursse, sealhulgas riik-
likke toetusi . Piiskop peaks end 
nende ressurssidega kurssi viima . 
Nende ressursside hulka võivad 
kuuluda

•	haiglad,	arstid	või	muud	
tervishoiuasutused, 

•	väljaõppe	ja	töölerakendamise	
teenused, 

•	puuetega	inimeste	toetused,	
•	kutselised	nõustajad	või	

sotsiaaltöötajad, 
•	sõltuvusravi	teenused.

isegi kui Kiriku liige saab abi 
väljastpoolt Kirikut, peaks piisk-
op aitama tal iseseisvuda ja toime 
tulla ilma selle abita . 
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Meie esmane eesmärk oli luua süsteem, mis kõrvaldaks  

laiskuse needuse ja kaotaks abirahade kuritarvitamise,  

nii et sõltumatus, töökus, kokkuhoidlikkus ning enesest  

lugupidamine meie inimeste seas taastuksid. Kiriku siht on  

aidata inimestel end ise aidata. Kiriku liikmete elus peab  

taas olema au sees töö kui üks tähtsamaid põhimõtteid. 
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