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Halliseguste 
tiibadega 

kanaarilinnud
Ligi 60 aastat tagasi, mil olin noor koguduse juha-

taja, suri minu koguduses üks lesknaine. Ta nimi 
oli Kathleen McKee. Tal oli kolm kanaarilindu. 

Kaks, kes olid ilusad ja üleni kollased, anti tema sõpra-
dele. Kolmandal linnul, Billiel, olid tiivad kollase ja halli 
segused. Õde McKee oli jätnud mulle kirjakese: „Kas 
sina ja su pere võtaksite selle linnu oma perre? Ta ei ole 
küll kõige ilusam, aga tema laul on kõige kaunim.”

Õde McKee oli paljuski nagu see halliseguste tiiba-
dega kanaarilind. Teda ei oldud õnnistatud iluga, ta 
polnud eriti tasakaalukas ega olnud tal ka au saada 
järeltulijaid. Siiski aitas tema laul kanda teistel oma 
koormaid ja saada oma ülesannetega hakkama.

Maailm on täis halliseguste tiibadega kollaseid kanaari-
linde. Kahjuks on vaid väga vähesed neist õppinud laul-
ma. Mõned neist on noored inimesed, kes ei tea, kes nad 
on, kelleks nad võivad saada või isegi seda mitte, kelleks 
nad tahavad saada. Nad tahavad vaid olla keegi. Teised 
on vanusest küüru vajunud, muredega kimpus või tulvil 
kahtlusi – ning elavad kaugelt alla oma võimete.

Selleks, et täisväärtuslikku elu elada, peame aren-
dama endas võimet julgelt raskustele vastu astuda, 
pettumustest rõõmsameelselt üle saada ja rõõmustada 

tagasihoidlikult oma võitude üle. Te küsite: „Kuidas neid 
eesmärke saavutada?” Ma vastan: „Saades tõepoolest 
aru, kes te tegelikult olete!” Me oleme elava Jumala po-
jad ja tütred ning oleme loodud Tema näo järgi. Mõelge 
selle üle: loodud Jumala näo järgi. Me ei saa olla selles 
siiralt veendunud, ilma et kogeksime uut jõudu ja väge. 

Meie maailmas tunduvad kõlbelised omadused tihti 
olevat ilu ja sarmi kõrval teisejärgulised. Kuid juba väga 
ammu kõlas Issanda nõuanne prohvet Saamuelile: „Sest 
see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis 
silma ees, aga Jehoova näeb, mis südames!” (1Sm 16:7)

Kui Päästja otsis meest, kel on usk, ei valinud Ta teda 
nende hulgast, kes pidasid ennast õigemeelseteks ja 
käisid pidevalt sünagoogis. Ta valis selle mehe hoopis 
Kapernauma kalameeste hulgast. Kahtlevast, harimata 
ja tormakast Siimonist sai Peetrus – usu apostel. Hal-
liseguste tiibadega kollane kanaarilind pälvis Õpetaja 
täieliku usalduse ja jääva armastuse.

Kui Päästja otsis innukat ja vägevat misjonäri, leidis 
Ta sellise mehe mitte oma toetajate, vaid oma vastaste 
hulgast. Tagakiusaja Saulusest sai misjonär Paulus.

Lunastaja valis täiuslikuks saamisest õpetama eba-
täiuslikud inimesed. Ta tegi nii tol ajal. Ta teeb nii ka 
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tänapäeval – valib nimelt halliseguste tiibadega kollased 
kanaarilinnud. Ta kutsub teid ja mind Teda teenima. 
Meie pühendumine peab olema täielik. Ja palugem oma 
raskustes, millega me maadleme: „Juhata meid, oo, ju-
hata meid, inimkonna suur Looja, aita meid pimedusest 
välja, et võiksime veel kord püüda.” 1 

Minu palve on, et me järgiksime Galilea mehe eesku-
ju, kes käis läbi vaeste, rõhutute, ahistatute ja tagakiusa-
tutega. Kõlagu seda tehes meie südames siiras laul.

Viited
1.  Fight Song. Yonkers High School.

SõnuMi õPeTaMine

õpetamisel aitavad sageli konkreetsed asjad, mida 
need, keda te õpetate, vaadata või kuulata saavad“ 

(Teaching, No Greater Call, 1999, lk 55). selleks, et aidata 
pereliikmetel mõista president monsoni sõnumit, võite 
neid paluda, et nad oleksid pärast sõnumi koos läbiluge-
mist valmis rääkima, mida nad õppisid. Paluge igaühel 
rääkida, mis on nende arvates selles sõnumis tähtis. tun-
nistage õpetuse lõpus president monsoni sõnumi kohta.

õpetades jumala sõna, mis on antud tema prohveti kau-
du, võime mõjutada vägevalt nende elu, keda me õpetame 
(vt Teaching, No Greater Call, lk 50). President monson 
räägib siin jõust ja väest, mis tuleb sellest, kui teame, et ole-
me jumala lapsed. Paluge pereliikmetel pärast selle sõnumi 
lugemist rääkida, mis aitab neil meeles pidada, kes nad on. 

noored
Mis on tõeline ilu?

President monson ütleb oma sõnumis: „meie maail-
mas tunduvad kõlbelised omadused tihti olevat ilu 

ja sarmi kõrval teisejärgulised.“ noored naised võivad 
muretseda selle pärast, kes nad on ja kelleks nad võivad 
saada. mõtisklege selle üle, mida on tõelise ilu kohta 
öelnud vanem Lynn G. robbins seitsmekümnest:

•	 Noor	naine,	kelle	näoilmest	kumab	õnne	ja	vooruslik-
kust, kiirgab sisemist ilu.

•	 Vooruslik	naeratus	on	tõeliselt	kaunis,	kui	see	on	loomu-
lik.	Tõelist	ilu	ei	saa	kunstlikult	luua.	See	on	Vaimu	and.	

•	 Kombekus	on	sisemise	ilu	väline	tunnus	ja	eeldus.
•	 Kui	te	ei	ole	oma	välimusega	rahul,	aitab	see,	kui	

püüate ennast näha nende silmade läbi, kes teid  
armastavad. Peidetud ilu, mida näevad lähedased, 
võib saada enesearendamise juhiseks.

•	 Mees,	kellega	vooruslik	naine	tahab	abielluda,	ei	
näe seda, mida näeb loomulik inimene (vt 1sm 16:7). 
teda võlub tõeline ilu, mis kiirgab tüdruku puhtast ja 
rõõmsast südamest. sama kehtib noore naise kohta, 
kes otsib vooruslikku noort meest.

•	 Meie	Taevane	Isa	soovib,	et	kõik	Tema	lapsed	teeksid	
õige valiku, mis on ainus viis igavese õnne ja sisemise 
ilu saavutamiseks.

•	 Issanda	juures	ei	ole	võistlemist.	Kõigil	on	võrdsed	
võimalused saada jumala peegelpilt oma näoilmesse 
uurendatud (vt alma 5:19). Ei ole ehedamat ilu.

selleks, et lugeda tervet sõnumit, vaadake Lynn G. 
robbins. true Beauty. – new Era, nov 2008, lk 30. 
noored mehed võivad samalaadset nõu leida Errol s. 
Phippeni artiklist inetu pardipoeg või suursugune luik? 
see sõltub teist. – Liahoona, okt 2009, lk 36.

LaPSed
Laulge oma lemmiklaulu

President monson rääkis õde mckee kolmest kanaa-
rilinnust. kaks olid üleni kollased. nende välimus oli 

täiuslik! kolmas ei olnud nii ilus, sest tema tiibades olid 
osa sulgi hallid. kuid õde mckee armastas teda, sest ta 
laulis väga ilusasti.

mõned inimesed tunnevad, et nad ei ole nii ilusad 
ja targad kui teised. kuid issanda silmis on iga inimene 
hinnaline. me võime olla ustavad ja vaprad ning kasu-
tada oma andeid teiste teenimiseks. siis oleme hallise-
guste tiibadega kollase kanaarilinnu sarnased. me ei ole 
täiuslikud, kuid me laulame oma südame laulu!

Pange kirja kolm viisi, kuidas te saate laulda issandale 
oma südame laulu.

ma saan laulda issandale oma südame laulu:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
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Lepingute uuendamine  
sakramendi kaudu

Õpetage neid 
pühakirjasalme ja 
tsitaate või vajadusel 
mõnda teist põhimõtet, 

mis on õnnistuseks õdedele, keda te 
külastate. Tunnistage õpetusest! Paluge, 
et õed, keda te õpetate, räägiksid, mida 
nad on õppinud ja milliseid tundeid 
see neis on tekitanud. 

Jeesus Kristus pani aluse 
sakramendile

„…Jeesus [võttis] leiva, õnnistas 
ja murdis ja andis oma jüngrite-
le ning ütles: „Võtke, sööge!” (Mt 
26:26) „See on minu ihu, mis teie 
eest antakse; seda tehke minu mä-
lestuseks!” (Lk 22:19) Samamoodi 
võttis Ta veini, mis traditsiooniliselt 
oli veega lahjendatud, tänas palves 
selle eest ja lasi selle oma kaas-
laste hulgas ringi käima, öeldes: 
„See karikas on uus leping minu 
veres, mis valatakse [pattude an-
deks andmiseks]. Seda tehke minu 
mälestuseks.”…

„Alates Ketsemanile ja Kolgatale 
eelnenud õhtusöömaajast ülemises 
toas on tõotuse lapsed lepingu all 
pidada meeles Kristuse ohverdust 
sel uuemal, ülevamal, pühamal ja 
isiklikumal viisil.” 1

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist.

Me uuendame oma 
ristimislepingut  
sakramendi kaudu

„Ristimisel võtame enda peale 
Jeesuse Kristuse püha nime. Tema 
nime enda peale võtmine on meie 
elus üks kõige tähendusrikkamaid 
kogemusi…

Igal pühapäeval lubame sakra-
mendikoosolekul oma ristimislepin-
gut uuendades, et peame meeles 
meie Päästja lepitavat ohverdust. Me 
lubame teha seda, mida tegi Päästja 
– olla Isale kuulekad ja pidada alati 
Tema käske. Vastutasuks õnnistatak-
se meid sellega, et Tema Vaim on 
alati meiega.” 2

Vanem Robert D. Hales Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist.

„Ma veetsin kaheksa-aastase tüd-
rukuga koos tema ristimise päeva. 
Päeva lõpus ütles ta väga enese-
kindlalt: „Ma olen terve päeva risti-
tud olnud ja ma pole kordagi pattu 
teinud!” Kuid tema täiuslik päev 
ei kesta igavesti. Ma olen kindel, 
et nüüdseks on ta õppinud, nagu 
me kõik, et ükskõik kui kõvasti me 
ka ei püüaks, ei saa me alati välti-
da igat halba olukorda, igat halba 
valikut.…

… Me ei saa üksnes omal jõul 
tõeliselt muutuda. Meie enda 
tahtejõust ja meie enda headest 

kavatsustest ei piisa. Kui me teeme 
vigu või halbu valikuid, peame saa-
ma abi Päästjalt, et astuda taas õige-
le rajale. Me võtame nädal nädala 
järel sakramenti, näitamaks, et me 
usume Tema võimesse meid muuta. 
Me tunnistame üles oma patud ja 
lubame need maha jätta.” 3

Julie B. Beck, Abiühingu üldjuhataja.

Viited
 1. Jeffrey R. Holland. This Do in Rememb-

rance of Me. – Ensign, nov 1995, lk 67.
 2. Robert D. Hales. The Covenant of Baptism: 

To Be in the Kingdom and of the Kingdom. 
– Liahona, jaan 2001, lk 8.

 3. www.jeesusekristusekirik.ee –>177. kevadi-
ne üldkonverents –>Julie B. Beck. Meelespi-
damine, meeleparandus ja muutumine.
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AbiKs 
KülAstusõpetAJAle
õppides tundma õde ja tema 
peret, püüdke leida viise, kui-
das teil oleks võimalik aidata 
tal uuendada oma lepinguid 
sakramendi kaudu. kui ta ei 
käi kiriku koosolekutel, kutsu-
ge teda kirikusse või pakkuge 
talle abi kirikusse minemisel 
(transpordi osas, lastega tege-
ledes, tema kõrval istudes jne).

isiKliK ettevAlMistus
Lk 22:19–20
1kr 11:23–28
3ne 18:1–12


