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Heaolu evangee-
liumi vaatenurgast: 
usk tegudes

VANEM ROBERT D. HALES
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Mu vennad ja õed, olen 
tänulik, et saan rääkida 
teiega preesterluse 
põhimõtetest Jeesuse 
Kristuse taastatud 
Kirikus seoses heaoluga 
evangeeliumi 
vaatenurgast.

Majanduse murepil-
ved, mis on juba ammu 
ähvardanud maailma, 
on nüüd täielikult meie 

kohal. Tänase majandusliku tormi käes tuleb meie 
Taevase Isa lastel mõista heaolu evangeeliumi vaate-
nurgast rohkem kui kunagi varem. Preesterlusel 
põhinevad heaolupõhimõtted on nii ajalikud kui ka 
vaimsed. Tegemist on ühtlasi ka igaveste põhimõte-
tega, mis kehtivad igas olukorras. Olgu me rikkad või 
vaesed, need on mõeldud meie jaoks.

Elades heaolupõhimõtete järgi, on meie jumalatee-
nistus alati puhas, nagu tuuakse välja pühakirjas (vt 
Jk 1:27). Päästja õpetas: „Mida te iganes olete teinud 
ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete 
minule teinud!” (Mt 25:40) Ta õpetas ka, et meil ei tule 
mitte ainult „vaestelaste ja lesknaiste eest hoolitseda 
nende viletsuses,” vaid ka „hoida ennast maailmast 
reostamatuna” (Jk 1:27). Teisisõnu me mitte ainult ei 
tee head, vaid püüame olla head.

Heaolu evangeeliumi vaatenurgast on seega järg-
mine: teha oma usk Jeesusesse Kristusesse teoks. Me 
teenime teisi nii, nagu Vaim juhatab. Elades 

evangeeliumis õpetatud heaolupõhimõtete järgi, 
rakendame me Päästja õpetusi siin surelikkuses.

Millised siis on need heaolupõhimõtted? Kuidas 
rakendada neid igapäevaelus vaimsete ja ajalike 
ehitusplokkidena?

ETTENÄGELIK ELUVIIS JA ENESEGA TOIMETULEK
Esimest ehitusplokki võiks nimetada ettenägelikuks 
eluviisiks. See tähendab, et tunneme elust rõõmu 
oma sissetuleku piires ning valmistume tõusudeks 
ja mõõnadeks, et olla valmis elus ette tulevateks 
„vihmasteks päevadeks”.

Ettenägelik eluviis tähendab, et me ei himusta selle 
maailma asju. See tähendab loodusvarade arukat 
kasutamist ja priiskamisest hoidumist ka külluseaega-
del. Ettenägelik eluviis tähendab ülemäärasest võlast 
hoidumist ja rahulolu sellega, mis meil on.

Me elame omamise ajastul. Paljud usuvad, et neil 
peaks olema kõik, mis teistelgi, ja kohe! Suutmata oma 
saamahimu talitseda, võtavad nad võlgu, et osta seda, 
mida nad enesele lubada ei saa. Selle tagajärgedel on 
kahjulik mõju nii nende ajalikule kui ka vaimsele 
heaolule.

Võlgu võttes loobume me osalt oma kallist ja 
hindamatust valikuvabadusest ning asetame end 
vabatahtlikult orjusesse. Me seame oma ajale, jõuva-
rudele ja varalistele vahenditele piirangud, et laenu 
tagasi maksta, selle asemel, et kasutada seda kõike 
iseenda, oma pere ja teiste abistamiseks.

Meie vabaduse kahanedes võla läbi, hakkab järjest 
kasvav lootusetus meid füüsiliselt kurnama, hingeli-
selt rusuma ja vaimselt koormama. See kahjustab meie 
minapilti, meie suhteid abikaasa ja laste, sõprade ja 
ligimeste ning lõpuks ka Issandaga.

Selleks, et praegu oma võlad ära maksta ja tulevas-
test võlgadest hoiduda, on meil vaja rakendada usku 
Päästjasse – mitte ainult teha paremini, vaid ka olla 
paremad. „Me ei saa seda endale lubada,” on lihtsad 
sõnad, kuid nende kuuldavale toomine nõuab suurt 
usku. Usku nõuab ka usaldamine, et elu saab olema 
parem, kui ohverdada oma soovid iseenda ja teiste 
vajaduste rahuldamiseks.
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Ma tunnistan, et õnnelik on inimene, kes elab oma 
sissetuleku piires ja suudab säästa veidi tulevaste 
vajaduste tarbeks. Elades ettenägelikult ja arendades 
oma andeid, tuleme enesega paremini toime. Enesega 
toimetulek tähendab vastutuse võtmist iseenda ja 
nende inimeste vaimse ning ajaliku heaolu eest, kelle 
Taevane Isa on meie hoolde usaldanud. Ainult ene-
sega toime tulles saame Päästjat jäljendada, kui 
teenime ja õnnistame teisi.

Tähtis on mõista, et enesega toimetulek aitab meil 
saavutada meie lõppsihti. Meie põhieesmärgiks on 
saada selliseks, nagu on Päästja, ja sellele eesmärgile 
aitab kaasa ennastunustav teiste teenimine. Teenimis-
suutlikkus kasvab või kahaneb vastavalt sellele, 
kuidas me enesega toime tuleme.

President Marion G. Romney on öelnud järgmist: 
„Tühjade riiulitega ei toida näljaseid. Tühja rahakotiga 
ei toeta abivajajaid. Need, kes on ise emotsionaalselt 
kurnatud, ei suuda toetada ega mõista teisi. Kes ei õpi, 
ei saa ka õpetada. Ja mis kõige tähtsam - vaimselt 
nõder ei saa ka vaimset juhatust anda.” (Conference 
Report, okt 1982, lk 135; või  Ensign, nov 1982, lk 93.)

KÜMNISE JA ANNETUSTE MAKSMINE
Kuidas siis saada Taevaselt Isalt abi, et meil oleks 
piisavalt omaenda tarbeks ja ka piisavalt teiste 
teenimiseks? Üheks peamiseks heaolupõhimõtteks 
on kümnise ja annetuste maksmine.

Kümnise põhieesmärk on usu tugevdamine. 
Pidades kinni käsust maksta „igal aastal üks kümnen-
dik oma sissetulekust” (ÕL 119:4), saame me paremaks 
– meie usk kasvab ja on meile toeks, kui meie elus 
tuleb ette kannatusi, katsumusi ja muresid.

Kümnist makstes õpime ka ohjama oma soove ja 
himusid selle maailma asjade järele, olema ausad oma 
suhetes kaasinimestega ning tegema teiste heaks 
ohverdusi.

Usu kasvades suureneb ka meie soov pidada kinni 
paastuannetuse maksmise käsust. Selle annetuse 
suuruseks on vähemalt nende kahe eine maksumus, 
mille paastudes söömata jätame. Paastuannetus 
võimaldab meil anonüümselt õnnistada vaimses ja 
ajalikus puuduses olevaid vendi ja õdesid – annetada 

ilma maist tunnustust ja kasu ootamata. Vabatahtlik 
annetamine võimaldab meil järgida Päästja eeskuju, 
kes andis vabatahtlikult oma elu kogu inimkonna 
eest. Ta ütles: „Kõiges pidage meeles vaeseid ja 
puuduses olijaid, haigeid ja vaevatuid, sest see, kes 
neid asju ei tee, see ei ole minu jünger.” (ÕL 52:40)

Kristuse tõeliste jüngritena anname me sarnaselt 
halastajale samaarlasele, kes läks vapralt appi oma 
tundmatule vennale tee ääres (vt Lk 10:25–37). Joseph 
Smith sõnas: „Mees, kes on täis Jumala armastust, 
ei rahuldu ainuüksi oma pere õnnistamisega, vaid 
rändab kogu maailmas sooviga õnnistada tervet 
inimsugu.” (History of the Church, 4. kd, lk 227.)

TULEVIKUKS VALMISTUMINE
Viimse aja prohvetite nõuannete järgi on üheks 
tähtsamaks heaolu ehitusplokiks tulevikuks 
valmistumine.

Eelarve
Tulevikuks valmistumise juurde kuulub oma 

sissetulekust tehtavate kulutuste ja säästude planee-
rimine. Hoolikas pere või isikliku eelarve koostamine 
ja sellest kinnipidamine aitab meil eristada soove 
vajadustest ning hoida neid kontrolli all. Eelarve 
ülevaatamine perenõupidamise käigus aitab meie 
lastel õppida ja hakata rahaga arukalt ümber käima 
ning osaleda tulevikuplaanide tegemisel ja raha 
säästmisel.

Haridus
Tulevikuks valmistumise juurde kuulub ka hariduse 

omandamine või ametialane väljaõpe ja tasuva töö 
leidmine. Kui teil on juba töökoht, siis tehke kõik, mis 
suudate, et teid teie töökohas hinnataks ja oluliseks 
peetaks. Töötage tublisti ja olge „töötegija[na] oma 
palka väärt” (Lk 10:7; vt ka ÕL 31:5; 70:12; 84:79; 106:3).

Koondamiste ja ettevõtete sulgemiste jätkudes võib 
isegi parimatel töötajatel tekkida vajadus uue tööko-
ha järele. See kujutab endast võimalust Issandale 
loota, areneda ja tugevamaks muutuda. Kui te otsite 
uut töökohta, tuleb teil uskuda üha tugevamalt, et 
Issand suudab ja soovib teid õnnistada. Küsige nõu 
ka nendelt, keda te usaldate, ning ärge kartke rääkida 
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oma tuttavatega ja uue töökoha otsimisel abi paluda. 
Muutke vajadusel elustiili – koguni elukohta –, et 
oma sissetulekuga ära elada. Otsige meeleldi täiend-
õppe võimalusi ja omandage uusi oskusi vanusele 
vaatamata. Hoidke oma tervist ja lähedasi suhteid 
abikaasa ja lastega. Ja ennekõike olge tänulikud. 
Väljendage palves tänu kõige eest, mida teile on 
antud. Taevane Isa armastab teid. Tema Poeg tõotas, 
et „kõik need asjad annavad sulle kogemusi ja on 
sinule kasuks” (ÕL 122:7).

Vaimne ettevalmistus
Mu vennad ja õed, praegu on paras aeg oma elus 

heaolu ehitusplokkide ladumiseks ning selle õpetami-
seks ka oma vendadele ja õdedele. Pühakiri õpetab 
meile: „Kui te olete ette valmistunud, siis te ei karda.” 
(ÕL 38:30) Kui me peame kinni käskudest ja elame 
heaolupõhimõtete järgi, saab Issanda Vaim olla alati 
meiega, et toetada meid nende viimsete aegade 
tormide käes ja rääkida rahu meie hingele.

Nii nagu me varume vihmasteks päevadeks ajalikke 
vahendeid, valmistavad käskudest kinnipidamine, 
palvetamine, pühakirjade lugemine ja Pühale Vaimule 
lootmine meid ette vaimses mõttes vihmasteks päeva-
deks. Kuulekusega täiendame usuvarusid, millega 
saada hakkama elumuutustes ja väljakutsetes. Kui 
hoiame end maailmast määrdumata ja oleme seeläbi 
head, siis suudame teha head oma vendadele ja 
õdedele kõikjal maailmas nii ajalikult kui ka vaimselt.

Lubage mul tuua lõpetuseks vaid üks näide sellest, 
kuidas me teeme seda humanitaarabi vallas.

Kiriku liikmed teevad igal aastal annetusi, et 
kaevata kaevusid paikadesse, kus muud võimalused 
magevee saamiseks puuduvad. Mõelge, milline kasu 
on kas või ühestainsast sellisest kaevust kõrvalises 
külakeses. Samas kui mõne arvates on see vaid ajalik 
õnnistus, siis millised vaimsed õnnistused saavad 
osaks emale, kes pidi varem tundide kaupa vee järele 
kõndima ja kulutama veel enam tunde, et sellega 
tagasi oma laste juurde jõuda? Kui palju jagus tal enne 
kaevu kaevamist aega oma lastele evangeeliumi 
õpetada, koos nendega palvetada ning neid Issanda 
armastuses vaimselt kosutada? Kui palju jagus tal aega 
ise pühakirju uurida, nende üle mõtiskleda ja elukat-
sumusteks jõudu saada? Oma usku teoks tehes aitasid 
Kiriku liikmed kustutada tema pere ajalikku janu ning 
andsid neile ka võimaluse juua vabalt eluvett ja enam 
mitte kunagi janu tunda. Elades ustavalt heaolupõhi-
mõtete järgi, said nad aidata kaevata „veeallik[a], mis 
voolab igavesse ellu” (Jh 4:14).

Ma tunnistan, et heaolu puudutavate preesterluse 
põhimõtete järgimine on meie kristliku armastuse 
mõõdupuu. Meie püha kohus on rakendada Kristuse 
taastatud evangeeliumi maa peal – teha oma usk teoks 
ning saada osa Tema rõõmu täiusest selles elus ja 
tulevases maailmas.

Ma jätan oma erilise tunnistuse, et meie Päästja 
elab ja et Ta andis oma elu meie igavese heaolu eest. 
Jeesuse Kristuse nimel, aamen.



4

Abiühingu juhataja 
kohustused seoses 
heaoluga

JULIE B. BECK
Abiühingu üldjuhataja

ABIÜHINGU EESMÄRK
Mu kallid vennad ja 
õed, mul on au rääkida 
teile koguduse Abi-
ühingu juhataja 
kohustustest seoses 
heaoluga. Minu selja 
taga on nende naiste 
portreed, kes on 
teeninud Abiühingu 
üldjuhatajana. Nende 
elulugude uurimine 

tuletab mulle meelde, et ühing on oma tööga hak-
kama saanud kasvu ja majandusliku õitsengu ajal, 
aga ka sõja-, nälja-, epideemia- ja majanduslanguse 
ajal. Mineviku õppetunnid aitavad meil määrata 
kurssi käesoleval ajal, kui puutume kokku looduska-
tastroofide, sõdade, riigipöörete, isiklike katsumuste 
ja majandusraskustega. Abiühing on mõeldud abi 
andmiseks, mis tähendab meele ülendamist, kergen-
damist, jalule upitamist või hädast väljaaitamist. 1 
Meie ülesandeks on alati olnud naiste ja nende 
perede aitamine nende eluaegsete kohustuste juures, 
milleks on usu ja isikliku õigemeelsuse suurenda-
mine, pere ja kodu tugevdamine ning Issanda ja 
Tema laste teenimine. Täna koondame me tähele-
panu sellele osale oma tööst, mis puudutab heaolu, 
arutades seda, kuidas tegutseda piiskopi juhtimisel, 
et ühendada, õpetada ja innustada õdesid vaeste ja 
abivajajate järele vaatama ning aitama neil hakata 
enesega toime tulema.

VAESTE JA ABIVAJAJATE JÄRELE VAATAMINE
Abiühing, mille kohustuseks on „vaadata kõikide 
Kiriku naissoost liikmete vaimse heaolu ja päästmise 
järele,” 2 asutati selleks, et anda „abi vaestele, puudu-
sekannatajatele, lesknaistele ja orbudele ning tegut-
seda igal heatahtlikul otstarbel”. 3 Siia juurde kuulub 
„abi vaesuse, abi haiguse, abi kahtluste ja abi teadma-
tuse korral – abi kõige selle leevendamisel, mis ei lase 
naisel rõõmu tunda ja areneda.” 4

Ma olen kuulnud president Monsonit rääkimas 
ülima lugupidamisega Abiühingu juhatajatest, kes 
teenisid koos temaga, kui ta oli noor piiskop. Tema 
järgis Abiühingu juhatajatega sama mudelit, mida 
meie tänapäeval. Tema juhatuse all käis Abiühingu 
juhataja liikmete juures kodus, et saada teada, kas neil 
jagub piisavalt toitu, mööblit, oskusi, vaimujõudu ja 
muud vajalikku. Palve ja oma vaimsete andide abil 
otsisid Abiühingu juhatajad inspiratsiooni, et nendes 
kodudes vajaminevale õige hinnang anda. Nende 
hinnangu alusel sai vend Monson seejärel koostada 
oma koguduse liikmetele enesega toimetuleku plaani.

ENESEGA TOIMETULEK JA ETTENÄGELIK ELUVIIS
Lisaks kohustusele aidata piiskopil abivajajate järele 
vaadata seisab Abiühing hea selle eest, et korraldada 
oma õdede tegevust ning õpetada ja innustada neid ise 
enesega toime tulema. Oma kohustuste mõistmiseks 
võiksid juhid esitada endale mõned tähtsad küsimused:

 1. Mis on enesega toimetulek?
 2. Millised kohustused on igal õel seoses enesega 

toimetulekuga?
 3. Kui hästi minu koguduse õed enesega toime 

tulevad?
 4. Milliseid enesega toimetuleku oskusi peaksid 

minu koguduse õed omandama?
 5. Kuidas aidata üksteisel paremini enesega toime 

tulla?

„Enesega toimetulek tähendab kõikide Taevaselt 
Isalt saadud õnnistuste kasutamist iseenda ja oma 
pere eest hoolitsemiseks ning oma probleemidele 
lahenduste leidmiseks.” 5 Igaühe kohus on püüda 
probleeme juba eos ära hoida ja õppida tulema toime 
väljakutsetega nende ilmnedes.
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Sellel minu kabinetis 
rippuval maalil on 
kujutatud naine 
sahvris. Maalilt saadav 
õppetund ei ole seotud 
niivõrd sahvrite ja 
sissetegemisega. 
Vaadake seda naist! 
Ta on seal omaette ja 
me ei tea, kas ta on 
abielus või vallaline. 
Tal on põll ees, mis 
annab mõista, et ta on 
teinud tööd. Töö on 
enesega toimetuleku 
aluspõhimõte. Me 

võime oletada, et kõik varud tema ümber on ta enda 
töö vili. Ta on teinud ettevalmistusi. Vaadake tema 
nägu! Ta paistab veidi väsinud, kuid väga muretu. 
Tema silmist on näha, et tema hing on rahul. Ta näeb 
välja nagu naine, kes enesega toime tuleb.

Kuidas enesega toime tulla? Me hakkame toime 
tulema, kui meie teadmised, haridus ja kirjaoskus on 
piisavad, kui me käime arukalt ümber oma raha ja 
vahenditega, oleme vaimselt tugevad, valmistume 
hädaolukordadeks ja ettetulevateks juhtumiteks, 
oleme terved ning meie sotsiaalne ja emotsionaalne 
heaolu on tagatud.

Millised on siis oskused, mis aitavad meil enesega 
toime tulla? Minu vanaema pidi teadma, kuidas 
tappa ja kitkuda kana. Minul pole veel tulnud kana 
tappa ja kitkuda. Brigham Young aga palus juba 
Kiriku algusaegadel, et õed õpiksid peres haigusi ära 
hoidma, hakkaksid ise majandama, õpiksid selgeks 
arve- ja raamatupidamise ning muud praktilised 
oskused. 6 Need põhimõtted kehtivad veel tänapäe-
valgi. Haridus on jätkuvalt elutähtis. Igaüks meist 
õpib ja õpetab ning kirjaoskus, käteosavus ja loogiline 
mõtlemine on igapäevaselt tarvilikud. Suur on 
vajadus ka parema suhtlemisoskuse järele abielus ja 
perekonnas ning tähtsam kui kunagi varem on oskus 
olla hea lapsevanem. Me näeme maailmas ka võlgade 
ja tarbimise kasvu.

Judith A. Mehr. Naine ja tema 
toidutagavarad.

Ma küsisin mõnelt piiskopilt, milliseid enesega 
toimetuleku oskusi õed nende koguduses kõige 
enam vajavad, ja nende sõnul on selleks eelarvepida-
mine. Naised peavad mõistma, mida tähendab võlgu 
ostmine ja eelarve lõhkiajamine. Teiseks piiskoppide 
loetletud oskuseks oli söögitegemine. Kodus valmis-
tatud ja söödud toit maksab tavaliselt vähem, on 
tervislikum ja aitab kaasa peresuhete tugevnemisele.

Ma olen näinud suurepäraseid näiteid, kuidas õed 
kogu maailmas üksteisel enesega toime tulla aitavad. 
Ameerika Ühendriikides saavad õed kokku, et 
õppida oma rahaasjade kohta eelarvet koostama, et 
olla ostude tegemisel hoolikad ja vähendada võlga. 
Eakamad õed õpetavad nooremaid naisi kodus 
tervislikke eineid valmistama. Ghanas õpivad õed 
üheskoos lugema. Peruus pakendavad õed riisi ja 
ube, et maavärinate tõttu mitte nälga jääda. Filipiini-
del, kus tuleb regulaarselt ette taifuune, panevad õed 
kokku lühiajalisi toidu- ja muid tagavarasid, mida 
kasutada kodust evakueerumisel.

Abelardo Loria Lovendino. Perepalve. Avaldatud Kiriku Ajaloomuuseumi loal.

Teiselt maalilt, mis minu kabinetis ripub, on näha, 
kuidas see põhimõte kehtib kõikjal. Siin me näeme 
filipiini perekonda oma nipa palmi okstest hütis, mis 
toetub taladele. Esiplaanil paistab suur veenõu. Neil 
on korvitäis mangosid, veidi kütust söögitegemise 
tarbeks ja lihtne valgusallikas nägemise hõlbustami-
seks. Nad istuvad palvetades langetatud päi söögilaua 
ääres. Seinal ripub tikand sõnadega: „Pere on  igavene.” 
Ma kujutan ette, et ema õppis paljusid siin näha 
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olevaid enesega toimetuleku põhimõtteid ja oskusi 
Abiühingu koosolekutel ja üritustel.

Milline on õdede enesega toimetulek teie kogudu-
ses? Kuidas kindlaks teha nende vajadusi? Kes peaks 
Abiühingu juhatajale selle juures abiks olema? Kuna 
tegemist on jumaliku tööga ja Abiühingu juhataja kutse 
on jumalik, on tal õigus jumalikule abile. Talle on abiks 
ka head külastusõpetajad, kes mõistavad oma kohus-
tust õdede järele vaadata ja nende eest hoolt kanda. 
Külastusõpetajatelt ja teistelt õdedelt saadud teadete 
põhjal saab Abiühingu juhataja teada nende vajadus-
test. Ta võib võtta appi ka nõukogud ja nooremad õed, 
kellel on palju energiat ja kes on valmis teenima.

Crystal Haueter. Ämmaemand: Sinu rada, mille tema on valinud. 
Avaldatud Kiriku Ajaloomuuseumi loal.

Kolmandal maalil, mis minu kabinetis ripub, kujuta-
takse teerajajast ämmaemandat. See tuletab mulle 
meelde, et üks õde ühe oma oskusega võib õnnistada 
paljusid. Selle näiteks on minu vanavanavanaema Mary 
Ann Hamblin, kes oli ämmaemand. Tema aitas rohkem 
kui 2000 lapsel siia maailma tulla. Tema panus Issanda 
aja ja annete varakambrisse oli hinnaline.

KOHUSTUSTE TÄITMINE
Iseenda ja teiste eest hoolt kandes tõendame, et oleme 
Issanda Jeesuse Kristuse jüngrid. Paljude teie sarnaselt 
olen ma õppinud enesega toimetuleku põhimõtteid 
tänu oma ema ja teiste Abiühingu õdede eeskujule. 

Üks nendest naistest oli mu armas ämm June, kes 
teenis 30 aastat peaaegu vahetpidamata Abiühingute 
juhatustes. Kui ta möödunud aastal ootamatult meie 
seast lahkus, jättis ta endast maha enesega toimetuleva 
elu pärandi. Tal oli kehtiv templisoovitus ning sageda-
sest kasutamisest kulunud pühakirjad ja evangeeliumi 
käsiraamatud. Me jagasime armastavalt omavahel 
potid, pannid ja nõud, millega ta oli tuhandeid eineid 
valmistanud. Ta jättis meile vanadest riideesemetest 
valmistatud lapitekid. Ta uskus vanasse kõnekäändu: 
„Kasuta läbi, kuluta läbi, aja läbi või saa ilma läbi!” Me 
nägime toidutagavarasid, mida ta oli kasvatanud, sisse 
teinud ja varuks pannud. Eriti liigutavad olid tema 
pisikesed arveraamatud, kuhu ta pani ustavalt kirja 
oma väljaminekud paljude aastate vältel. Kuna ta elas 
ettenägelikult, jäi temast järele veidi raha, mida ta olid 
säästnud hädaolukordadeks, ja ei mingit võlga! Ja mis 
kõige tähtsam, oma ustava elu ajal omandatud oskus-
tega oli ta õpetanud ja innustanud paljusid teisi.

Me näitame juhtidena oma usku, kui kasutame 
aega, andeid, koosolekuid ja üritusi ennekõike selle 
eest hoolitsemiseks, mis on oluline meie ajalikuks ja 
vaimseks heaoluks ning päästmiseks. See toob endaga 
külluslikult armastust, üksmeelt, rõõmu, õdedevahe-
list ühtsust ja õnnistusi. Ma tunnistan, et Abiühingu 
töö kuulub lahutamatuna Issanda taastatud Kiriku 
juurde ja et Tema tööd juhib tänapäeval elav prohvet. 
Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Viited
 1. Vt www.etymonline.com Online Etymology  

Dictionary „relief” ja „relieve”.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith. 

Melkisedeki preesterluse ja Abiühingu õppekursus, 
1998, lk 185.

 3. History of the Church, 4. kd, lk 567.
 4. John A. Widtsoe. Evidences and Reconciliations, kohanda-

nud G. Homer Durham, 1987, lk 308. 
 5. Instructional Resources for Welfare Trainers, Self- 

Reliance, 2. õppetund, lk 3; PDF-fail aadressilt  
www.providentliving.org.

 6. Vt Eliza R. Snow. Female Relief Society. – Deseret News, 
22. apr 1868, lk 1; Brigham Young. – Deseret News, 28. 
juuli 1869, lk 5.
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Piiskopi kohustused 
seoses heaoluga

PI ISKOP H. DAVID BURTON
Juhtiv piiskop

ABIVAJAJATE ÜLES-
LEIDMINE JA NENDE 
EEST HOOLITSEMINE
Tere! Olen piiskop 
David Burton ja mul 
on täna eriline võima-
lus viibida koos kuue 
suurepärase piiskopiga 
Utah’ Centerville’i 
Põhjavaiast. Me asume 
Salt Lake City Sotsiaal-
abi kvartalis. Täname, 

et olete meiega, kui arutame piiskopi kohustusi 
liikmete ülesotsimisel ja nende eest hoolitsemisel, 
kes ei pruugi enesega toime tulla.

Alustuseks meenuvad mulle kaks tsitaati president 
J. Reuben Clark nooremalt. President Clark teenis 
aastaid Kiriku Esimeses Presidentkonnas ja tal oli 
väga oluline osa tolleaegse Kiriku turvaplaani 
väljatöötamisel, millele viidatakse nüüd kui Kiriku 
sotsiaalabi plaanile.

Kord helistas president J. Reuben Clark noorem 
ühele piiskopile, et öelda talle, et just tolsamal päeval 
kolis selle piiskopi kogudusse kolme väikese lapsega 
üksikema. President Clark palus, et piiskop läheks 
võimalikult ruttu naise uude elukohta ja teeks kõik 
võimaliku tema abistamiseks.

President Clark ütles piiskopile: „Kui saaksin, 
aitaksin seda õde ise, aga olen vaid Kiriku presidendi 
esimene nõuandja ja mul puudub volitus piiskopina 
varaaidale tellimust esitada. Sinul on see õigus ja 

privileeg,” ütles ta, „ning sellepärast ma helistangi 
sinule ja palun sul teha seda, mida tema puhul õigeks 
arvad.”

Kord sõnas president Clark ühes väga võimsas 
kõnes järgmist:

„Issanda sõna järgi on piiskoppidele antud ainuisi-
kuline korraldus Kiriku vaeste eest hoolitseda ja teha 
seda oma äranägemise järgi. … Tema ja ainult tema 
kohus on otsustada, kellele tema koguduse liikmetest, 
millal, kuidas ja kui palju Kiriku tagavaradest 
antakse. …

See on tema kõrge ja püha kohustus, mille on 
pannud tema peale Issand ise. Piiskop ei saa oma 
kohustuse eest põgeneda, ta ei saa sellest mööda 
hiilida, ta ei saa seda kellelegi teisele edasi anda ja 
nõnda end sellest vabastada. Palugu ta mistahes abi, 
tema on ikkagi vastutav.” (Tsiteerinud Thomas S. 
Monson. Conference Report, 1980, lk 132 või Ensign, 
nov 1980, lk 90.)

Millised kohustused on piiskopil seoses sotsiaalabi 
andmisega? Neid on vähemalt kolm, milleks on:

 1. Liikmetele peamiste enesega toimetuleku 
põhimõtete õpetamine ja nende enesega toime-
tuleku innustamine. Kaks hiljuti välja antud 
trükist „Valmistage ette kõik vajalik: perekonna 
rahaasjad” ja „Valmistage ette kõik vajalik: pere 
kodused varud” võivad olla liikmetele suureks 
abiks enesega toimetuleku tähtsuse mõistmisel.

 2. Koguduse nõukogu liikmete kohustustest 
teavitamine ja nende täita aitamine.

 3. Abi andmine vastavalt peamistele sotsiaalabi 
põhimõtetele.

Äsja avaldatud trükis pealkirjaga „Kristlik hoole-
kanne: sotsiaalabi juhend juhtidele” tuletab teile meelde, 
milline on sotsiaalabi, enesega toimetuleku ja seda 
toetavate põhimõtete peamine eesmärk.

ISSANDA VARAAIT
Issand on ilmutanud, et Kiriku liikmed peaksid 
„eralda[ma] oma omandist vaestele; … ja see tuleb 
asetada … piiskopi … ette [ja] hoida minu varaaidas, 
et aidata vaeseid ja abivajajaid” (ÕL 42:31–32, 34). 
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Igal piiskopil asub tema ees terve rida vaeste 
abistamiseks mõeldud „töövahendeid”. Me kutsume 
seda töövahendite kogumit Issanda varaaidaks.

Varaaidas on hoiul järgmine:

1. Sularahaannetused liikmetelt, kes elavad paastu-
seaduse järgi ja saavad selle eest õnnistusi.

2. Omatoodang või piiskopile kasutamiseks 
ostetud toidu- ja tarbekaubad.

3. Liikmete aeg, anded ja vahendid.

Need anded vastavalt nende abiks ja vajalikuks 
osutumisele koos sularaha ning toidu- ja tarbekaupa-
dega moodustavad Issanda varaaida. Issanda varaait 
on iga piiskopi jaoks ja igas koguduses. Vastupidiselt 
tavatarkusele ei piirdu Issanda varaait jagamist 
ootavaid toidu- ja tarbekaupu täis hoone või laoga.

PEAMISED PÕHIMÕTTED
Täites oma jumalikku korraldust otsida üles vaeseid 
ja nende eest Issanda kombel hoolt kanda, tuleb 
piiskoppidel sageli langetada raskeid otsuseid. Selle 
ülesandega silmitsi seisvaid piiskoppe õnnistatakse 
eristamise anniga, mida neil on igati õigus kasutada. 
Iga üksik juhtum, millega te kokku puutute, nõuab 
inspiratsiooni. Pidades meeles peamisi sotsiaalabi 
põhimõtteid, saavad piiskopid Vaimu juhatusel 
kindlaks teha, kes vajab abi, kui palju ja millist abi 
vajatakse ning kui kaua võib seda vaja minna.

Võib küsida, millised on mõned peamised aja 
jooksul järele proovitud sotsiaalabi põhimõtted, 
mis aitavad piiskoppidel teha paremaid otsuseid?

1. Otsige üles vaesed.
Piiskopid peaksid meeles pidama, et vaeste ülesot-

simine on nende kohus. Ainuüksi abipalumise korral 
aitamisest ei piisa. Piiskop peaks julgustama preester-
luse ja Abiühingu juhte koos kodu- ja külastusõpetaja-
tega aitama kindlaks teha neid, kes toetust vajavad.

2. Kannustage liikmeid ise enda eest vastutama.
Piiskoppide kohus on pidada inimeste abistamisel 

meeles, et nad peavad kannustama neid ise enda eest 
vastutama. Vastutus iseenda eest lasub igal inimesel. 

Kui inimesed ei suuda iseenda eest hoolt kanda, lasub 
abiandmise kohustus ja võimalus nii perel kui ka 
sugulastel.

3. Toetage ellujäämist, mitte elustiili.
Meil on tarvitusel loosung: „Toetage ellujäämist, 

mitte elustiili!” Ellujäämise toetamisel varustab 
Kirik toidu, riiete ja sobiva peavarju, aga ka vastavalt 
piiskopi otsusele muu abiga, mida on vaja selleks, et 
aidata inimesel enesega toime tulla. Inimestelt ooda-
takse, et nad kasutaksid kõiki olemasolevaid varasid 
endi toetamiseks ja vähendaksid mõistlikult kulutusi, 
et mahtuda oma eelarve piiridesse.

4. Eelistage sularaha andmisele toidu- ja tarbekaupu.
Üldine põhimõte on, et me eelistame sularaha 

andmisele toidu- ja tarbekaupu. Kui võimalik, varus-
tab piiskop liikmeid raha andmise või arvete tasumise 
asemel toidu- ja tarbekaupadega. Seal, kus piiskopi 
varaaita ei ole, võib kasutada vajalike toidu- ja tarbe-
kaupade ostmiseks paastuannetusi.

5. Pakkuge tööd ja teenimisvõimalusi.
Üks tähtsamaid põhimõtteid hõlmab töö andmist ja 

teenimisvõimaluste pakkumist. Selleks, et inimestel 
säiliks kitsikuses olles eneseväärikus, tuleks leida 
abisaaja olukorrale vastavaid töö- ja teenimisvõimalusi. 
Töö või teenimise väärtus ei pea olema võrdväärne 
saadud abiga, vaid pigem piisav, et vältida abirahast 
elamise halbu külgi ning abisaamist iseenesest mõiste-
tavaks pidavat suhtumist. Appi võib tulla koguduse 
nõukogu, koostades ja pidades loetelu mõttekatest 
töövõimalusest.

PIISKOPPIDE KÜSIMUSED
Arutagem nüüd selle lühikese taustaesitluse valguses 
mõningaid küsimusi, mida tahaksite tõstatada seoses 
oma tähtsa hoolekandeametiga, milleks on vaeste 
järele vaatamine ja nende ülesleidmine.

Küsimus:  Me mõistame, et meil on piiskoppidena 
sotsiaalabi andmisel konkreetsed kohustused. Kas on 
kedagi, kellelt meil on õigus selle kohustuse juures abi 
paluda?
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Vastus:  Selle kohustuse juures on piiskopil võimalus 
appi võtta terve hulk inimesi. Liikmete ajalike ja 
pikemaajaliste sotsiaalabi vajaduste rahuldamiseks 
saavad olla piiskopile abiks eriti koguduse nõukogu 
liikmed, preesterluse kvoorumid ja Abiühing. Nende-
le juhtidele on abiks kodu- ja külastusõpetajad ning 
teised, kellel on erilisi oskusi.

Küsimus:  Kuidas saan ma piiskopina nendes sotsiaal-
abi küsimustes Abiühingut ja kvoorumi juhte paremini 
rakendada?

Vastus:  Abiühingu ja kvoorumi juhid saavad olla 
kogu protsessi käigus äärmiselt suureks abiks ning 
liikmete heaolu peaks olema preesterluse kvoorumites 
ja ka Abiühingus olulise tähtsusega. See peaks olema 
miski, mida juhatuste koosolekutel regulaarselt 
arutada. Piiskopi juhatusel peaksid preesterluse 
kvoorumid ja Abiühing aitama liikmetel leida lahen-
dusi nii lühema- kui pikemaajalistele heaoluga seotud 
muredele ja aitama neil enesega toime tulla.

Selle protsessi käigus on eriline koht Abiühingu 
juhatajal. Tavaliselt aitab ta piiskoppi, külastades 
sotsiaalabi vajavaid liikmeid. Ta aitab neil hinnata 
nende vajadusi ja annab piiskopile soovitusi, kuidas 
neid aidata. Nende vajaduste kindlakstegemisel on 
piiskopile ja Abiühingu juhatajale abiks vajaduste ja 
vahendite analüüsi blankett.

Küsimus:  Piiskop Burton, kuidas te soovitate meil 
õpetada paastuseadust, et meie liikmed seda paremini 
mõistaksid?

Vastus:  Paastuseadus on meie Taevaisa laste vaimse 
heaolu alus. Ta on kehtestanud paastuseaduse ja ka 
kümnise seaduse oma rahva õnnistamiseks. Piiskop 
peaks õpetama kõikidele inimestele nende seaduste 
järgi elamise tähtsust. Ta peaks õpetama õnnistustest, 
mida Issand lubab nende seaduste järgimise eest. 
Nende õnnistuste seas on Issanda lähedus, vaimne 
tugevnemine, ajalik heaolu, suurem kaastundlikkus 
ja tugevam teenimistahe.

Mõnedes maailma piirkondades saab toitu ja 
riideid piiskopi varaaitadest. Seal, kus piiskopi 
varaaitasid ei ole, kasutatakse toidu ja riiete 

muretsemiseks paastuannetusi. Nende abil tasutakse 
ka peavarju, arstiabi ja muu eluks vajaliku eest.

Nõuet selle kohta, et paastuannetusest tehtud 
kulutused koguduses ja vaias paastuannetustega 
tasakaalus olema peavad, ei ole.

Küsimus:  Hetkel majanduses valitseva olukorra tõttu 
näeme me, kuidas üha suuremal arvul peredel ja 
liikmetel on raskusi hüpoteeklaenude tagasimaksmi-
sega. Kas meil on lubatud kasutada raha, et neid 
hüpoteeklaenu maksetega aidata?

Vastus:  Nagu te kindlasti mäletate, on sotsiaalabi 
tavaliselt ajutine. Piiskopid peaksid aitama koos 
kvoorumi ja Abiühingu juhtide ning vajadusel teiste 
asjatundjatega abisaajatel enesega toimetuleku plaani 
koostada, et saada edaspidi hakkama ilma 
sotsiaalabita.

Kui hüpoteeklaenu maksete lühiajaline tasumine 
võimaldab neil plaani kohaselt enesega toime tulema 
hakata, võib laenumaksete tasumine olla igati lubatud.

Küsimus:  Kas inimesel on kohane saada Kirikult 
sotsiaalabi, kui ta seda juba riigilt saab?

Vastus:  Liikmetel on võimalus kasutada elukohajärg-
seid, sealhulgas riiklikke abivahendeid oma põhivaja-
duste rahuldamiseks. Piiskop peaks olema nendest 
vahenditest teadlik. Sageli kasutust leidvad abivahen-
did on järgmised:
•	 Haiglad,	arstid	või	muu	arstiabi.
•	 Tööalase	väljaõppe	võimalused	ja	

töövahendusteenistused.
•	 Puuetega	inimestele	mõeldud	abi.
•	 Elukutselised	nõustajad	ja	sotsiaaltöötajad.	Peaaegu	

kõikjal on nõustajaid ja sotsiaaltöötajaid, kelle 
väärtused ühtivad meie omadega.

•	 Üha	suuremal	arvul	sõltuvusravi	võimalusi.
Kui Kiriku liikmed saavad abi kirikuvälistest 

allikatest, võib piiskop anda neile ka kiriklikku abi 
ja samas aidata liikmetel vältida nendest allikatest 
sõltuvusse sattumist. Seal, kus võimalik, peaksid 
liikmed saadud abi eest tööd tegema. Meil tuleb 
vältida abirahast elamise halbu külgi ning tunnet, 
nagu meil oleks sellele mingisugune õigus.
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Vennad ja õed, meil oli võimalik arutada mõningaid 
pühasid põhimõtteid seoses abivajajate aitamise ja 
toetamisega. Õnnistagu Issand teid kõiki, kui täidate 
oma rolli Taevaisa lastele sõbrakätt ulatades ning 
armastust ja teenimisega kaasas käivat kaastundlik-
kust üles näidates. Ma palvetan alandlikult, et teil 
oleksid Issanda õnnistused, ja teen seda Jeesuse 
Kristuse nimel, aamen.
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Mu vennad ja õed! 
Olen nii tänulik võima-
luse eest kõneleda  
teile nii südamelä-
hedasel teemal  
nagu seda on Kiriku 
sotsiaalabiprogramm.

SOTSIAALABI PROJEK-
TIDES TEENIMINE
Salt Lake Citys sisse-
tallatud rajast veidi 
kõrvale, massidest 

eemale, jääb üks tuntud kvartal. Siinsed töötajad 
teenivad üksteist vaiksel kombel, kristliku armas-
tuse ajel, Õpetaja jumaliku plaani järgi. Ma räägin 
Sotsiaalabi kvartalist, mida tuntakse vahel piiskopi 
varaaidana. Sellises keskses kohas ja paljudes teistes 
paikades kogu maailmas hoidistatakse puu- ja 
juurvilju, töödeldakse, silditatakse ja ladustatakse 
toidu- ja tarbekaupu ning jaotatakse nendele, kes 
neid vajavad. Siin pole märkigi riiklikust toetusest 
ega rahaga arveldamisest, sest siin kehtivad vaid 
ametisse pühitsetud piiskopi allkirjastatud 
tellimused.

Minul oli eriline võimalus olla aastatel 1950–1955 
piiskopina Salt Lake City keskosas rohkem kui 1080 
liikmelise koguduse eesotsas. Seal oli 84 leske ja oma 
40 perekonda, keda arvati mingil perioodil ja teatavas 
ulatuses sotsiaalabi vajavat.

Kiriku üksustele olid antud konkreetsed ülesanded 
abivajajate vajaduste rahuldamiseks. Ühes kiriku 
üksuses töötlesid liikmed loomaliha, teises apelsine, 

Issanda viis

PRESIDENT THOMAS S. MONSON
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president

kolmandas juurvilju või nisu – nimelt peamisi toiduai-
neid, et varaait oleks täidetud ning eakate ja abivaja-
jate eest hoolitsetud. Issand ütles, kuidas seda teha, 
teavitades: „Ja varaaita tuleb pidada kirikule pühitse-
tuga; ning tuleb hoolitseda lesknaiste ja orbude eest, 
samuti vaeste eest.” (ÕL 83:6) Sellele järgnes meelde-
tuletus: „Aga see peab olema tehtud minu enda 
viisil.” (ÕL 104:16)

Selles naabruskonnas, kus mina elasin ja teenisin, 
tegelesime me kanalaprojektiga. Enamik ajast toimis 
see projekt tõhusalt, varustades varaaita tuhandete 
värskete munade ja sadade kilode kitkutud kanadega. 
Mõnikord aga kaasnesid meie vabatahtliku linnatalu-
niku kogemusega mitte ainult rakkus käed, vaid ka 
raske süda ja meelehärm.

Näiteks ei unusta ma iial korda, kui kogusime 
kokku teismelised Aaroni preesterluse noored mehed, 
et kanalas üks korralik kevadine suurpuhastus läbi 
viia. Meie innukas energiast pakatav kamp kogunes 
kanala juurde ning rohis, kogus kokku ja põletas 
kiiremas korras ära suures koguses umbrohtu ja muud 
prahti. Hõõguvate lõkketulede valguses sõime me hot 
dog’e ja tundsime rahuldust hästi tehtud tööst. Kanala 
oli nüüd ilus ja korras. Oli vaid üks kohutav probleem. 
Kära ja lõkketegemine oli viietuhandelist habrast ja 
tujukat munakanakarja nii häirinud, et enamus neist 
hakkas äkitselt sulgima ja lõpetas munemise. Seejärel 
olime me suurema munasaagi nimel umbrohu suhtes 
veidi sallivamad.

Ükski Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 
liige, kes on kunagi herneid konserveerinud, peedi-
pealseid eemaldanud, heina vedanud, sütt kühvelda-
nud või teisi ükskõik millisel viisil teenida aidanud, 
ei unusta ega kahetse kunagi seda abivajajate eest 
hoolitsemise kogemust. Pühendunud mehed ja 
naised aitavad seda ääretut ja inspireeritud sotsiaal-
abiprogrammi töös hoida. Ainuüksi jõupingutustest 
plaani õnnestumiseks ei piisa, sest see programm 
toimib Issanda viisil tänu usule.

USU AJEL
Teistega olemasoleva jagamine ei ole meie põlvkon-
nas midagi uut. Tuleb vaid avada piiblilugu 
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Esimeses Kuningate raamatus, tõstmaks taas au sisse 
põhimõtet, et kui me järgime Issanda nõu, kui me 
hoolitseme abivajajate eest, on tulemusest kasu 
kõigile. Me loeme sealt, et maad oli tabanud ränk 
põud. Sellele järgnes näljahäda. Prohvet Eelija sai 
Issandalt tõenäoliselt hämmastust tekitava juhise: 
„Võta kätte, mine Sareptasse. … Vaata, ma olen 
käskinud üht lesknaist seal sind toita!” Kui Eelija 
oli lesknaise üles leidnud, ütles ta:

„„Too mulle ometi pisut vett mõne nõuga, et 
saaksin juua!”

Ja kui naine läks tooma, siis ta hüüdis temale järele 
ning ütles: „Too mulle ühes ka paluke leiba!””

Naise vastuses kajastub ta haletsusväärne olukord, 
kui ta selgitab, et läheb oma pojale ja endale viimast 
nappi einet valmistama, pärast mida nad surevad.

Kui mõistusvastane võis tema jaoks olla Eelija 
vastus:

„„Ära karda! Mine tee, nagu sa oled ütelnud. Aga 
esmalt valmista sellest mulle pisuke kook ja too see 
minule. Pärast valmista enesele ja oma pojale!

Sest nõnda ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal: jahu ei 
lõpe vakast ja õli ei vähene kruusist kuni päevani, 
mil Jehoova annab maale vihma!”

Ja ta läks ning tegi Eelija sõna järele. Ja temal, 
samuti Eelijal ja naise perel, oli süüa kauaks ajaks:

jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruu-
sist.” (1Kn 17:9–11, 13, 15–16)

See on usk, mis on Issanda sotsiaalabi plaani alati 
inspireerinud ja tagant tõuganud.

TÕELINE PAASTUMINE
Paastudes iga kuu ühe päeva ja annetades heldelt 
paastuannetuse fondi vähemalt ohverdatud einete 
väärtuse ulatuses, pidagem meeles Jesaja sõnu tõelise 
paastu kirjelduseks:

„Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma 
kotta viletsad ja kodutumad, kui sa näed alastiolijat ja 
riietad teda ega hoidu oma ligimesest?

Siis ilmub su valgus otsegu koit ja su paranemine 
edeneb jõudsasti! Sinu õigus käib su ees, Jehoova 
auhiilgus järgneb sulle!

Siis sa hüüad ja Jehoova vastab, kisendad appi ja 
tema ütleb: „Vaata, siin ma olen!” …

Ja Jehoova juhatab sind alati ning toidab su hinge 
põudsel maal; … ja sa oled otsegu kastetud rohuaed, 
veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettu-
must!” (Js 58:7–9, 11)

Meie pühade paastuannetustega rahastatakse 
varaaitade tööd, rahuldatakse vaeste sularahavajadu-
sed ja tagatakse arstiabi haigetele, kellel pole selleks 
raha.

Paljudes piirkondades koguvad igakuiseid 
paastuannetusi Aaroni preesterluse noored mehed, 
üldjuhul päris varakult hingamispäeva hommikul. 
Mulle meenub, kuidas minu juhatuse all olnud 
koguduse poisid ühel hommikul uniste silmade ja 
veidi sassis juustega kokku kogunesid, kurtes, et 
pidid oma ülesande täitmiseks nii vara üles tõusma. 
Sõnagi ette heitmata viisime nad järgmisel nädalal 
Sotsiaalabi kvartalisse ekskursioonile. Nad nägid 
oma silmadega, kuidas üks lombakas inimene töötas 
telefonioperaatorina, kuidas vanem meesterahvas 
riiuleid täitis ja naised riideesemeid jaotamiseks 
valmis seadsid – koguni seda, kuidas pime mees 
konservidele silte kleepis. Siin olid inimesed, kes 
teenisid elatist nende vaevanägemise tulemusena. 
Poisse valdas sügav vaikus, kui nad olid tunnista-
jaks, kuidas nende igakuised jõupingutused aitasid 
koguda pühasid paastuannetuse rahasid, mis aitasid 
abivajajaid ja andsid tööd neile, kes oleks muidu 
jõude olnud.

Sellest pühast päevast peale polnud enam kedagi 
vaja tagant kihutada. Paastupühapäeva hommikuti 
olid nad kell seitse kohal parimates pühapäevariie-
tes, innukad Aaroni preesterluse hoidjatena oma 
kohustust täitma. Enam ei tegelenud nad pelga 
ümbrikute jagamise ja kokkukorjamisega. Nad 
aitasid pakkuda toitu näljasolijatele ja peavarju 
kodututele – kõike seda Issanda viisil. Nad naerata-
sid sagedamini ja nende samm oli innukam. Ehk 
mõistsid nad nüüd paremini tunnustatud pühakirja-
kohta: „Mida te iganes olete teinud ühele nende mu 
vähemate vendade seast, seda te olete minule 
teinud!” (Mt 25:40)
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ARMASTUSE IME
Kui kellelgi tekib küsimus, mis igas sotsiaalabi 
programmis kaasalööjas sellist pühendumust esile 
kutsub, on sellele lihtne vastata: omaenda tunnistus 
Issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumist, nimelt siiras 
soov armastada Issandat kogu oma südamest, meelest 
ja hingest, ning oma ligimest nagu iseennast.

See oli see, mis ajendas üht nüüdseks meie seast 
lahkunud lähedast sõpra, kes tegeles põllumajandus-
saadustega, helistama mulle minu toonaseil piiskopi-
päevil ja ütlema: „Ma saadan varaaita järelhaagisega 
veoautotäie tsitrusvilju nende jaoks, kes peaksid 
muidu ilma hakkama saama. Anna varaaida juhatusele 
teada, et veoauto on tulemas ja et see kõik on tasuta, 
aga piiskop, keegi ei pea teadma, kes selle saatis.” 
Harva olen ma näinud sellist rõõmu ja tänu, mida see 
helde tegu esile kutsus. Iial pole ma kahelnud igaveses 
tasus, mille järele see nimetu heategija nüüd läinud on.

Sellised suuremeelsed heateod pole haruldased, 
vaid sageli esinevad. Salt Lake Cityt ümbritseva 
tiheda liiklusega kiirtee all seisis kord Louisi, eaka 
vallalise meesterahva kodu, kellel sandistava haiguse 
tõttu polnud iial päevagi möödunud ilma valuta ega 
mitut päeva ilma üksildust tundmata. Kui ma talle 
ühel talvepäeval külla läksin, oli ta aeglane uksekel-
lale vastama. Ma sisenesin tema korrashoitud 
kodusse. Temperatuur oli kõikjal peale köögi külma-
võitu, neli kraadi. Selle põhjus: raha teiste ruumide 
kütmiseks ei jätkunud. Seinad vajasid tapeeti, laed 
madalamaks laskmist, kapid täitmist.

See külaskäik sõbra juurde tegi mulle muret. 
Küsisin nõu piiskopilt ja aset leidis tunnistusest 
ajendatud armastuse ime. Kiriku liikmed koondati 
kokku ja armastustöö võis alata. Kuu aega hiljem 
helistas mu sõber Louis ja küsis, kas tuleksin vaatama, 

mis temaga on juhtunud. Ma läksin ja nägin tõepoo-
lest imet. Suurte paplipuude juurtest rikutud kõnni-
teede asemel olid uued, eeskoda uuesti ehitatud, uus 
uks särava lingiga paigaldatud, laed madalamaks 
lastud, seinad tapetseeritud, puidust pinnad üle 
värvitud, katus välja vahetatud ja kapid täidetud. 
Kodu ei olnud enam jahe ja eemaletõukav. See näis 
nüüd sosistavat soojalt: tere tulemast!

Viimasena näitas Lou mulle oma au ja uhkust: 
tema voodit kattis ilus suur lapitekk tema McDonaldsi 
suguvõsa ornamendiga. Selle olid õmmelnud armas-
tava hoolega Abiühingu naised. Enne lahkumist sain 
ma teada, et noored täiskasvanud tõid talle igal 
nädalal sooja õhtusöögi ja pidasid koos temaga 
pereõhtut. Külm oli asendatud soojusega. Remondi-
tööd olid eemaldanud aastate jäljed. Kuid mis kõige 
tähtsam, lootus oli hajutanud meeleheite ja armastus 
oli võidule pääsenud.

Kõikides, kes selles liigutavas tõsieludraamas 
osalesid, oli tärganud uus lugupidamine Õpetaja 
õpetuse vastu: „Õndsam on anda kui võtta!” 
(Ap 20:35)

Ma kuulutan kõikidele minu hääleulatuses, et 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku sotsiaal-
abi plaan on inspireeritud Kõigeväelisest Jumalast. 
Tõepoolest, Issand Jeesus Kristus on selle väljamõt-
leja. Ta viipab teile ja mulle: „Vaata, ma seisan ukse 
taga ja koputan: kui keegi mu häält kuuleb ja ukse 
avab, selle juurde ma lähen sisse.” (Ilm 3:20)

Kuulakem Tema häält, avagem Temale oma 
südameavaused ja jäägu Ta meie kaaslaseks, kui 
püüame teenida Tema lapsi, palvetan ma alandlikult 
Tema, nimelt oma Issanda Jeesuse Kristuse pühal 
nimel, aamen.
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