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Jumalik tänulikkuse and
Meie süda on … tänulik, kui täname Taevast Isa Tema 
õnnistuste eest ja täname meie ümber olijaid kõige selle  
eest, mida nemad meie ellu toovad.

See on olnud imeline istung. 
Kui mind Kiriku presidendiks 
kutsuti, ütlesin ma, et „võtan 

endale ühe kohustuse – minust saab 
Tabernaakli Koori nõustaja.” Olen 
oma koori üle väga uhke!

Kord ütles ema mulle: „Tommy, 
olen uhke kõige üle, mida sa oled tei-
nud. Kuid pean sulle midagi ütlema. 
Sa poleks pidanud klaveriõpinguid 
katki jätma.”

Istusin klaveri taha ja mängisin 
emale: „Läki koos, läki koos, sünni-
päevapeole.“ 1 Suudlesin teda laubale 
ja tema kallistas mind.

Ma mõtlen tema peale. Mõtlen oma 
isale. Mõtlen kõikidele üldjuhtidele, 
kes mind on mõjutanud, ja teistele, 
nende seas kõigile 85 lesknaisele, 
kellele viisin külakostiks kana ahjupa-
nekuks, vahel natuke raha taskusse.

Ühte neist külastasin ma ühel  
hilisõhtul. Oli kesköö, kui ma hoolde-
kodusse läksin. Valvetöötaja ütles:  
„Ta kindlasti magab juba, aga ta käs-
kis mul ta kindlasti üles ajada ja ütles: 
„Ma tean, et ta tuleb!””

Võtsin tal käest ja ta ütles mu nime. 
Ta oli täiesti ärkvel. Ta surus mu käe 
oma huulte vastu ja ütles: „Teadsin, et 

sa tuled!” Kuidas oleksin ma võinud 
minemata jätta?

Samal viisil liigutab mind kaunis 
muusika.

Armsad vennad ja õed! Oleme 
kuulnud inspireeritud sõnumeid 
tõest, lootusest ja armastusest. Oleme 
mõelnud Tema peale, kes lepitas 
meie patud, kes näitas meile, kuidas 
elada ja palvetada, ning kelle tegudest 
oli näha, milliseid õnnistusi toob tee-
nimine. Ta on meie Issand ja Päästja, 
Jeesus Kristus.

Luuka evangeeliumi seitsmeteist-
kümnendast peatükist loeme Tema 
kohta järgmist:

„Ja sündis, kui ta oli teel Jeruusa-
lemma, et ta läks Samaaria ja Galilea 
vahelt läbi.

Ja kui ta saabus ühte alevisse, tulid 
temale vastu kümme pidalitõbist 
meest ja jäid eemale seisma,

ja nad tõstsid häält ning ütlesid: 
„Jeesus, õpetaja, halasta meie peale!”

Neid nähes ütles ta neile: „Minge 
ja näidake endid preestritele!” Ja kui 
nad läksid, said nad puhtaks.

Aga üks nende seast, nähes enese 
terveks saanud olevat, läks tagasi ja 
andis Jumalale suure häälega au 
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President Thomas S. Monson ja heitis tema jalge ette silmili maha ja 
tänas teda. Ja see oli samaarlane.

Aga Jeesus kostis ning ütles: „Eks 
kümme ole saanud puhtaks? Ent kus 
on need üheksa?

Kas muid ei ole leitud, kes oleksid 
tulnud tagasi Jumalale au andma, kui 
aga see muulane?”

Ja ta ütles temale: „Tõuse üles ja 
mine; su usk on sind aidanud!”” 2

Jumalik sekkumine päästis need 
pidalitõbised julmast, aeglasest 
surmast, andes neile elus uue või-
maluse. Tänuavaldaja pälvis Õpetaja 
õnnistuse, üheksa tänamatut Tema 
meelehärmi.

Vennad ja õed! Kas meil on meeles 
tänada saadud õnnistuste eest? Siiras 
tänu aitab meil saadud õnnistusi mär-
gata ning avab ka taevauksed ja aitab 
meil tunda Jumala armastust.

President Gordon B. Hinckley on 
öelnud: „Kui teie elus on tänulikkus, 
puudub sealt ülbus, mure ja isekus. 
Te elate tänu vaimus, mida on kena 
vaadata, ja see õnnistab teie elu.” 3

Piiblis, Matteuse evangeeliumis on 
teinegi lugu tänulikkusest, sedapuhku 
Päästjast endast. Kui Ta kolm päeva 
kõrbes rändas, käis rohkem kui 4 000 
inimest Tema kannul. Ta tundis neile 
kaasa, sest nad olid kõik need kolm 
päeva söömata. Jüngritel tekkis aga 
küsimus: „Kust me võtame kõrves nii 
palju leibu, et nii hulga rahva kõhud 
täita?” Nagu paljud meist, nii nägid ka 
jüngrid üksnes seda, mis on puudu.

„Ja Jeesus ütles neile: „Mitu leiba 
teil on?” [ Jüngrid] vastasid: „Seitse, ja 
pisut kalukesi.”

Siis [ Jeesus] käskis rahva maha 
istuda.

Ja ta võttis need seitse leiba ja 
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kalad, tänas, murdis ning andis jüng-
rite kätte, ja jüngrid andsid rahvale.” 

Panite tähele, et Päästja tänas selle 
eest, mis neil olemas oli, – ja ime 
järgnes. „Ja kõik sõid, ja nende kõhud 
said täis; ja nad korjasid kokku ülejää-
nud palukesi seitse korvitäit.” 4

Meil kõigil on olnud aegu, mil kes-
kendume pigem puuduvale kui oma 
õnnistustele. Kreeka filosoof Epikte-
tos on öelnud: „Tark on see, kes ei 
kurvasta selle üle, mida tal pole, vaid 
rõõmustab selle üle, mis tal on.” 5

Tänulikkus on jumalik põhimõte. 
Issand kuulutas prohvet Joseph Smit-
hile antud nägemuse kaudu:

„Sa pead tänama Issandat, oma 
Jumalat, kõigis asjus. …

Ja millegi muuga ei pahanda ini-
mene Jumalat ehk mitte kellegi teise 
peale ei sütti tema raev kui nende 
peale, kes ei tunnusta tema kätt 
kõiges.” 6

Mormoni Raamatus kästakse 
meil „[elada] tänulikkuses iga päev 
mitmete halastuste ja õnnistuste eest, 
mida [ Jumal] teile annab”.7

Milline meie olukord ka poleks, on 
igaühel meist palju, mille eest tänulik 
olla, kui me vaid peatuksime ja õnnis-
tuste üle järele mõtleksime.

Praegune aeg on maa peal ole-
miseks imeline. Olgugi et tänapäeva 
maailmas on palju valesti, on ka palju 
sellist, mis on õige ja hea. On abielu-
sid, mis peavad vastu, vanemaid, kes 
armastavad oma lapsi ja ohverdavad 
nende eest, on sõbrad, kes meist 
hoolivad ja meid aitavad, õpetajad, 
kes õpetavad. Meie elu õnnistatakse 
lugematutel viisidel.

Me tõstame enda ja ka teiste tuju, kui 
ei jää peatuma negatiivsetel mõtetel ja 
anname südames maad tänulikkusele. 
Kui tänamatus kuuluks tõsiste pattude 
hulka, leiaks tänulikkus oma koha 
üllaimate vooruste seas. On öeldud, et 
„tänulikkus pole ainuüksi ülim voorus, 
vaid kõikide teiste vooruste ema”.8

Kuidas anda oma südames maad 
tänulikkusele? Sellele küsimusele an-
dis vastuse Kiriku kuues president Jo-
seph F. Smith. Ta ütles: „Tänulik näeb 
maailmas nii paljut, mille eest tänulik 

olla, ja tema puhul kaalub hea üles 
kurja. Armastus saab jagu kadedusest 
ja valgus ajab ta elust välja pimeduse.” 
Ta jätkas: „Uhkus hävitab tänumeele 
ja seab isekuse selle asemele. Me 
oleme palju rõõmsamad tänuliku 
ja armastava hinge juuresolekul ja 
peaksime elama palvemeelselt, et 
kujundada hoolega tänulikku hoiakut 
Jumala ja inimese vastu!” 9

President Smithi sõnul on palve-
meelne elu tänulikkuse võti.

Kas materiaalne vara teeb meid 
õnnelikuks ja tänulikuks? Vahest 
hetkeks. Seda aga, mis on sügava ja 
kestva õnne ja tänu tagatiseks, raha 
eest osta ei saa. Need on meie pere, 
evangeelium, head sõbrad, meie ter-
vis ja oskused, ümbritsevate inimeste 
armastus. Kahjuks peame neid asju 
enesestmõistetavaks.

Inglise kirjanik Aldous Huxley on 
kirjutanud: „Enamik inimesi suudab 
peaaegu lõputult asju enesestmõiste-
tavana võtta.” 10

Sageli võtame enesestmõistetavana 
just neid inimesi, kes meie tänu kõige 
enam väärivad. Ärme oota, kuni 
oleme tänuga liiga hiljaks jäänud! Üks 
naine, kes rääkis armsatest inimestest, 
kellest ta oli ilma jäänud, väljendas 
oma kahetsust järgmiste sõnadega: 
„Meenutan neid õnnelikke aegu ja 
soovin sageli, et saaksin avaldada 
surnutele tänu, mida nad oma eluajal 
väärisid ja nii harva said.” 11

Armsate inimeste kaotamine paneb 
peaaegu paratamatult südames ka-
hetsust tundma. Tehkem inimestena 
kõik võimalik, et selliseid tundeid 
oleks võimalikult vähe, väljendades 
armsatele inimestele sageli tänu ja ar-
mastust. Iial ei või teada, millal selleks 
juba liiga hilja on.

Meie süda on seega tänulik, kui 
täname Taevast Isa Tema õnnistuste 
eest ja meie ümber olijaid kõige selle 
eest, mida nemad meie ellu toovad. 
Selleks on vajalikud teadlikud jõupin-
gutused – vähemalt seni, kuni tänu-
lik suhtumine on selgeks ja omaks 
saanud. Sageli tunneme tänulikkust ja 
kavatsemegi tänada, kuid unustame 
või ei leia selleks õiget hetke. On 

öeldud, et „kui tänutunne enda teada 
jätta, sarnaneb see kingitusega, mis 
küll pakitakse, kuid mida üle ei anta”.12

Kui meie elus tuleb ette raskusi ja 
probleeme, on meil sageli raske kes-
kenduda oma õnnistustele. Vaadates 
asju sügavuti ja tähelepanelikumalt, 
suudame siiski tunnetada ja märgata, 
kui palju meile tegelikult antud on.

Räägin teile loo ühest perekon-
nast, kes keset tõsiseid probleeme 
õnnistusi leidis. Lugesin seda lugu 
aastaid tagasi ja olen seda sisu tõttu 
alles hoidnud. Loo autor on Gordon 
Green ja see avaldati ühes Ameerika 
ajakirjas rohkem kui viiskümmend 
aastat tagasi.

Gordon jutustab, kuidas ta kas-
vas üles ühes Kanada talus ja kuidas 
ta õdede-vendadega koolist koju 
kiirustas, samas kui teised lapsed palli 
mängisid ja ujuma läksid. Nende isa 
oskas aidata neil mõista, et nende töö 
on ka midagi väärt. Seda eriti pärast 
lõikusaega, kui pere tähistas tänupüha, 
sest tol päeval tegi isa neile suure kin-
gituse. Ta vaatas üle kõik, mis neil oli.

Tänupüha hommikul viis isa nad 
keldrisse, kus olid kastid täis õunu, 
salved täis peete, porgandid liivas ja 
virnade viisi kartulikotte. Lisaks veel 
riiulite viisi herneid, maisi, aedubasid, 
moose, maasikakompotte ja muid 
hoidiseid. Ta lasi lastel kõik hoolikalt 
üle lugeda. Seejärel läksid nad küüni 
ja arvutasid välja, mitu tonni on seal 
heina ja mitu vakka vilja on aidas. 
Nad lugesid kokku lehmad, sead, 
kanad, kalkunid ja haned. Isa ütles, 
et tahab näha, milline nende seis on, 
kuid nad teadsid, et tegelikult tahtis ta 
tol pidupäeval neile mõista anda, kui 
rikkalikult on Jumal neid õnnistanud 
ja kõikide töötundide eest tasunud. 
Kui nad siis lõpuks ema valmistatud 
pidusööki nautima istusid, olid õnnis-
tused kõigile näha.

Gordon märkis aga, et tänupüha, 
millest tal olid kõige tänulikumad mä-
lestused, oli just tol aastal, kui tundus, 
et neil polegi millegi eest tänulik olla.

Aasta algas hästi: neil oli heina, 
mitmesugust seemet, neli pesakonda 
põrsaid ja isal oli veidi raha kõrvale 
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pandud, et saaks osta ühel päeval 
heinalaaduri – toreda masina, millest 
enamik talupidajaid vaid unistas. 
Samal aastal pandi nende linna ka 
elekter – siiski mitte nende tallu, sest 
nad ei saanud seda endale lubada.

Ühel õhtul, kui Gordoni emal oli 
käsil suur pesupesemine, võttis isa ise 
pesulaua taga koha sisse ning palus 
oma naisel puhata ja oma kudumis-
tööga tegeleda. Isa ütles: „Sul kulub 
pesupesemisele rohkem aega kui ma-
gamisele. Kas peaksime oma plaani 
muutma ja elektri muretsema?” Olgugi 
et see mõte tekitas emas elevust, 
valas ta paar pisarat, sest heinalaadur 
jääks siis ostmata.

Nõnda ehitati sel aastal nende talu 
teele elektriliin. Nad muretsesid pesu-
masina ja kuigi see polnud midagi eri-
list, pesi see terve päev ise pesu. Igas 
laes säras elektripirn. Enam ei pidanud 
lampidesse õli valama, tahti lõikama, 
tahmaseid lambiklaase puhastama. 
Lambid kolisid vaikselt pööningule.

Elektri tulemine tallu oli peaaegu 
viimane hea asi, mis nendega tol aastal 
juhtus. Just siis, kui taimed tärkama 
hakkasid, algasid sajud. Kui vihm lõ-
puks lakkas, polnud ühtegi taime järel. 
Nad külvasid uuesti, kuid taas peksis 
vihm taimed maha. Kartulid läksid 
maas mädanema. Nad müüsid maha 
paar lehma ja kõik sead ning muid ka-
riloomi, kelle oleks tahtnud alles jätta. 
Nad said nende eest väga madalat 
hinda, sest sama tuli teha ka kõikidel 
teistel. Kogu nende saak sel aastal oli 
vaid maalapitäis kaalikaid, mis mingil 
kombel tormile vastu pidasid.

Taas jõudis kätte tänupüha. Ema 
ütles: „Ehk oleks parem see käes-
oleval aastal ära unustada. Meil pole 
isegi hane.”

Tänupüha hommikul tuli Gordoni 
isa koju isajänesega ja palus naisel 
see ahju panna. Naine asus pahaselt 
tegutsema, vihjates, et selle vana 

vintske eluka küpsetamine võtab 
kaua aega. Kui jänes lõpuks koos 
ilmale vastu pidanud kaalikatega 
lauale tõsteti, keeldusid lapsed söö-
mast. Gordoni ema nuttis ja siis tegi 
isa midagi imelikku. Ta läks üles pöö-
ningule, võttis sealt õlilambi, tõi selle 
lauale ja pani põlema. Ta käskis lastel 
elektrilambid välja lülitada. Kui jälle 
ainult see lamp põles, suutsid nad 
vaevu uskuda, et enne oli nii pime 
olnud. Nad panid imeks, kuidas olid 
varem ilma särava elektrivalguseta 
üldse midagi näinud.

Toit sai õnnistuse ja kõik sõid.  
Kui õhtusöök oli lõppenud, jäid kõik 
vaikselt istuma. Gordon kirjutas:

„Vana lambi hämaras valguses  
hakkasime taas selgelt nägema. 

Meil oli kena söömaaeg. Jänes 
maitses nagu kalkun ja kaalikad olid 
hõrgumad kui kunagi varem. … 

… Vaatamata kõigele puuduvale 
oli kodu meie jaoks väga rikas.” 13

Mu vennad ja õed, tänulikkuse väl-
jendamine on lahke ja auväärt tegu. Tä-
nulikkuse näitamine on helde ja üllas. 
Kui elada nii, et tänulikkus on kogu aeg 
südames, on see ligilähedane taevale.

Ma palun tänast sõnumit lõpeta-
des, et me lisaks kõigele muule, mille 
eest oleme tänulikud, näitaksime alati 
tänulikkust oma Issandale ja Päästjale, 
Jeesusele Kristusele. Tema hiilgav 
evangeelium annab vastused elu täht-
saimatele küsimustele: Kust me tulime? 
Miks me oleme siin? Kuhu lähevad 
meie vaimud, kui me ära sureme? See 
evangeelium toob neile, kes elavad 
pimeduses, jumaliku tõe valguse.

Jeesus õpetas meile, kuidas 
palvetada. Ta õpetas meile, kuidas 
elada. Ta õpetas meile, kuidas surra. 
Tema elu on armastuse pärand. Ta 
tegi terveks haige, kergendas rõhutu 
olukorda ja päästis patuse.

Lõpuks jäi Ta üksinda. Mõned 
apostlid kahtlesid, üks andis Ta ära. 

Rooma sõdurid pistsid Talle oda 
külje sisse. Märatsev rahvahulk võttis 
Temalt elu. Ja ometi kaiguvad Kolgata 
mäelt Tema kaastundlikud sõnad: 
„Isa, anna neile andeks, sest nad ei 
tea, mida nad teevad!” 14

Kes oli see „valude mees ja hai-
gustega tuttav”? 15 „Kes on see auku-
ningas,” 16 isandate Isand? Ta on meie 
Õpetaja. Ta on meie Päästja. Ta on 
Jumala Poeg. Ta on meie õndsuse 
Alustaja. Ta viipab: „Tulge minu 
järele!” 17 Ta õpetab: „Mine ja tee sina 
nõndasamuti!” 18 Ta palub: „Pidage 
minu käsusõnu!” 19

Käigem Tema järel! Tehkem Tema 
eeskuju järgi! Kuuletugem Tema 
sõnadele! Seda tehes kingime Talle 
jumaliku tänulikkuse anni.

Ma palvetan siiralt ja südamlikult, et 
näitaksime oma isiklikus elus üles ime-
list tänulikkuse voorust. Olgu see meil 
hinges ikka ja igavesti. Jeesuse Kristuse, 
meie Päästja pühal nimel, aamen.
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Õpetused meie ajaks

Melkisedeki preesterluse 
ja Abiühingu neljanda 
pühapäeva õppetunnid 

pühendatakse „Õpetused meie ajaks” 
käsitlemisele. Õppetunni ettevalmis-
tamisel saab võtta aluseks ühe või 
mitu viimase üldkonverentsi kõne-
dest. Vaiade ja ringkondade juhatajad 
võivad otsustada, milliseid kõnesid 
kasutada, või jätta otsustamisõiguse 
piiskoppidele ja koguduste juhata-
jatele. Juhid peaksid rõhutama, et 
Melkisedeki preesterluse vennad 
ja Abiühingu õed käsitleksid samal 
pühapäeval samu kõnesid.

Neljanda pühapäeva õppetundi-
des osalejaid õhutatakse viimase üld-
konverentsi kõnesid uurima ja need 
trükitud kujul tundi kaasa võtma.

Soovitused, kuidas kõne alusel 
õppetundi ette valmistada

Palvetage, et Püha Vaim oleks 
kõne(de) uurimisel ja õpetamisel 
teiega. Muu materjali kasutamine 
õppetunni ettevalmistamisel võib 

olla ahvatlev, kuid heakskiidetud 
õppekava näeb ette konverent-
sikõnede kasutamist. Teie üles-
andeks on aidata teistel õppida 
ja elada evangeeliumi järgi, nii 
nagu seda õpetati Kiriku viimasel 
üldkonverentsil.

Lugege kõne(d) läbi ning 
otsige põhimõtteid ja õpetusi, mis 
vastavad klassiliikmete vajadus-
tele. Otsige kõne(de)st ka lugusid, 
pühakirjaviiteid ja avaldusi, mis 
aitaksid teil neid tõdesid õpetada.

Koostage kava, mille järgi neid 
põhimõtteid ja õpetusi õpetada. 
Pange kirja küsimused, mis aitaksid 
klassiliikmetel:

•	 Otsida	kõne(de)st	põhimõtteid	
ja õpetusi.

•	 Mõtelda	nende	tähenduse	üle.
•	 Rääkida	oma	arusaamadest,	

mõtetest ja kogemustest ning 
tunnistada.

•	 Rakendada	neid	põhimõtteid	ja	
õpetusi oma elus.

Kuud NelJaNda pühapäeva ÕppetuNNi MaterJalid
November 2010 – 
aprill 2011

liahona * 2010. a novembrikuu numbris  
avaldatud kõned

Mai 2010 –  
oktoober 2011

liahona * 2011. a maikuu numbris  
avaldatud kõned

 * Eestikeelsed kõned leiate aadressilt www.jeesusekristusekirik.ee.

 © 2010 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/09. Tõlke heakskiit: 6/09. Originaali  
pealkiri: First Presidency Message, November 2010. Estonian. 09371 124
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On imekspandav, kui palju 
saame loodust jälgides elust 
õppida. Näiteks võib tead-

lane vaadata puu aastaringe ning teha 
järeldusi aastasadade taguse kliima ja 
kasvutingimuste kohta. Üks asi, mida 
puude kasvamisest teada saame, on 
see, et heade kasvutingimuste korral 
on puude kasvamist näitavad aastarin-
gid laiad. Kehvemate kasvutingimuste 
korral puude kasv aeglustub ja kogu 
energia suunatakse ellujäämisele.

Võite nüüd mõelda: „Väga tore, aga 
kuidas on see seotud lennundusega?” 
Las ma räägin teile.

Kas olete kunagi lennukis turbu-
lentsi kogenud? Tavaliselt põhjus-
tab turbulentsi õhuvoolude äkiline 
muutumine, mis paneb lennuki üles-
alla rappuma ja ühelt küljelt teisele 
kõikuma. Kuigi lennukid on ehitatud 
vastu pidama palju suuremale turbu-
lentsile, kui te tavalendudel kogete, 
on see reisijate jaoks siiski ebamugav.

Mis te arvate, mida teevad piloodid 
turbulentsi puhul? Piloodiks õppija 

võib mõelda, et tuleb lisada kiirust, 
sest nii pääsetakse kiiremini turbu-
lentsist. Kuid see võib osutuda valeks 
sammuks. Elukutselised piloodid tea-
vad, et turbulentsi tuleb läbida teatud 
kiirusel, mis muudab selle negatiivse 
mõju minimaalseks. Enamikul juhtudel 
tähendab see kiiruse vähendamist. 
Sama asi kehtib teel olevate niinimeta-
tud lamavate politseinike kohta.

Seetõttu on ebasoodsate olude 
korral parimaks nõuandeks vähen-
dada veidi kiirust, püsida kindlalt 
kursil ja keskenduda tähtsamale.

Kaasaegne elutempo
See on lihtne, kuid tähtis õppe-

tund. Puude ja turbulentsi puhul 
tundub see kõik loogiline, kuid 
on hämmastav, kui kerge on selle 
õppetunni põhimõtteid igapäevaelus 
eirata. Stressi suurenedes, ahastuse 
tekkides või tragöödia puhul säi-
litame liiga sageli pöörase tempo 
või hakkame veelgi rohkem kiirus-
tama, arvates, et mida rohkem me 

kiirustame, seda parem.
Üheks tänapäeva elu iseloomu-

likuks jooneks tundub olevat tur-
bulentsist ja takistustest hoolimata 
tempo pidev kiirendamine.

Olgem ausad, kiirustada on üsna 
lihtne. Igaüks meist võib välja mõelda 
ülesannete nimekirja, mis muudab 
meie ajakava hullumeelseks. Mõned 
võivad isegi mõelda, et nende enese-
väärikus sõltub tegemist vajavate tööde 
nimekirja pikkusest. Nad kuhjavad 
isegi stressi ja kurnatuse ajal oma va-
badele hetkedele hulgaliselt koosole-
kuid ja igasugu pisiasju. Tehes ise oma 
elu mõttetult keeruliseks, tunnevad 
sellised inimesed sageli eesmärkideni 
jõudmisega seotud pinget, nende elus 
on vähe rõõmu ja tähendusrikkust.

Igast voorusest, millega üle pingu-
tatakse, võib saada pahe. Üheks selli-
seks asjaks on kindlasti meie päevade 
üleplaneerimine. Saabub hetk, mil 
teetähistest saavad tõkkepuud ning 
auahned plaanid ja vastutuse koorem 
pitsitavad meie kõri.

Milline on lahendus?
Targad mõistavad ja rakendavad 

õpetust puu aastaringidest ja turbu-
lentsist. Nad hoiduvad igapäevaelus 
kiusatusest langeda meeletu kiirusta-
mise lõksu. Nad järgivad nõuannet: 
„Elus on muudki kui kiirustamine.“ 1 
Lühidalt, nad keskenduvad asjadele, 
mis on kõige olulisemad.

Vanem Dallin H. Oaks õpetas 
hiljutisel üldkonverentsil: „Me peame 
laskma minna mõnel heal asjal, 
selleks et valida teisi, mis on pare-
mad või parimad, sest need aren-
davad usku Issandasse Jeesusesse 
Kristusesse ning tugevdavad meie 
perekondi.” 2

asjadest, mis  
on kõige olulisemad
Kui elu ning selle kiire tempo ja suured pinged on teinud 
rõõmustamise teie jaoks raskeks, on ehk nüüd paras  
aeg üle vaadata asjad, mis on kõige olulisemad.
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Heade asjade otsimine viib parata-
matult Jeesuse Kristuse evangeeliumi 
alusteni – lihtsate ja kaunite tõdedeni, 
mida hooliv, igavene, kõiketeadev 
Isa taevas on meile ilmutanud. Need 
peamised õpetused ja põhimõtted, 
mis on piisavalt lihtsad, et isegi laps 
neid mõistaks, annavad vastuse elu 
keerulisematele küsimustele.

Lihtsuses peitub võlu, kuid mõni-
kord ei oska me seda keerulisi lahen-
dusi otsides hinnata.

Näiteks peagi pärast Maa orbiidile 
jõudmist märkasid astronaudid ja kos-
monaudid, et pastapliiatsid kosmoses 
ei tööta. Mõned väga targad inimesed 
asusid seda probleemi lahendama. Ku-
lutati tuhandeid töötunde ja miljoneid 
dollareid, et leiutada pliiats, millega 
saab kõikjal kirjutada, mis töötab ole-
nemata temperatuurist ja kirjutab igale 
pinnale. Ent kuidas said astronaudid ja 
kosmonaudid senikaua hakkama? Nad 
kasutasid lihtsalt harilikku pliiatsit.

Palju on tsiteeritud Leonardo da 
Vinci sõnu: „Lihtsus on ülim kee-
rukus.” 3 Vaadates õnneplaani ehk 
päästmisplaani põhimõtteid, võime 
tänulikkust tundes näha, et see on 
ülimalt selge ja lihtne, ning oleme 
võlutud Taevase Isa tarkusest. Seega 
saab meie tarkus alguse sellest, kui 
muudame oma teed Tema teedeks.

Põhitõdedes peituv vägi
Räägitakse, et legendaarsel jalgpal-

litreeneril Vince Lombardil oli esimesel 
treeningupäeval kindel rituaal. Ta tõs-
tis palli kõrgele ja näitas seda aastaid 
jalgpalli mänginud sportlastele, öeldes: 
„Härrased! See on jalgpall.” Ta rääkis 
palli suurusest ja kujust ning sellest, 
kuidas seda lüüa, enda valduses hoida 
ja edasi sööta. Ta viis meeskonna 
tühjale jalgpalliplatsile ja ütles: „See on 
jalgpalliväljak.” Ta kõndis mängijatega 
ringi, rääkides väljaku suurusest ja ku-
just, jalgpalli mängimise reeglitest ning 
sellest, kuidas mängida.4

Treener teadis, et isegi need koge-
nud mängijad nagu kogu meeskondki 
mängivad suurepäraselt üksnes siis, 
kui neil on põhitõed selged. Nad või-
vad kulutada aega keeruliste trikkide 

õppimisele, kuid senikaua, kuni neil 
ei ole mängu põhitõed selged, ei saa 
neist kunagi tšempione.

Ma arvan, et enamik meist mõistab 
vaistlikult, et alustõed on tähtsad. Kuid 
vahel juhivad meie tähelepanu kõrvale 
paljud asjad, mis tunduvad veelgi 
ahvatlevamad.

Trükisõna, laialt levinud teabeal-
likad, elektroonilised abivahendid 
ja seadeldised – kõik need on õige 
kasutamise korral meile abiks, kuid 
võivad muutuda kahjulikeks või kal-
kideks vangikambriteks.

Siiski seisab nende paljude arva-
muste ja valikute keskel väljasiruta-
tud kätega alandlik Galilea mees. Ta 
ootab. Tema sõnum on lihtne: „Tule 
ning järgi mind!” 5 Ja Ta ei kasuta valju-
häälset ruuporit, Tema hääl on vaikne 
ja tasane.6 Tähtsad evangeeliumi 
sõnumid võivad meid igast küljest 
pommitavas infotulvas väga lihtsalt 
kaotsi minna.

Pühakirjad ja elavate prohvetite sõ-
nad toonitavad evangeeliumi peamisi 
põhimõtteid ja õpetusi. Põhjus, miks 
me pöördume tagasi alustõdede ja 
selgete õpetuste juurde, seisneb selles, 
et need on väravaks sügavamõtte-
liste tõdede juurde. Need on ukseks 
inspireerivate kogemuste juurde, mida 
me muidu ei ole suutelised hoomama. 
Need lihtsad põhimõtted on võtmeks, 
kuidas Jumal ja inimene saavad elada 
kooskõlas. Need on võtmeks, millega 
avada taeva aknad. Need toovad meile 
rahu, rõõmu ja mõistmist, mida Tae-
vane Isa on Teda kuulavatele ja Talle 
kuuletuvatele lastele lubanud.

Mu kallid vennad ja õed! Me teeme 
hästi, kui võtame hoogu veidi maha. 
Mingem edasi meie oludes optimaalse 
kiirusega, keskendugem kõige täht-
samale, tõstkem oma pilk taevasse ja 
nähkem asju, mis on tõepoolest kõige 
tähtsamad. Pidagem meeles peamisi 
käske, mille meie Taevane Isa on oma 
lastele andnud, et nende elu raja-
neks põhiväärtustel ja viljakandvatel 
moraalsetel põhimõtetel koos igavese 
õnne lubadusega. „[Meile õpetatakse], 
et kõiki neid asju tehtaks targalt ja jär-
jestuses, sest ei ole nõutud, et inimene 

jookseks kiiremini, kui tal on jõudu. 
Ja jälle, on vaja, et ta oleks usin, et ta 
seeläbi võiks võita tasu.” 7

Vennad ja õed! Tehes usinalt asju, 
mis on kõige olulisemad, jõuame 
maailma Päästja juurde. Sellepärast „me 
räägime Kristusest, me rõõmustame 
Kristuses, me jutlustame Kristusest, me 
kuulutame ette Kristusest ja me kirju-
tame vastavalt oma ettekuulutustele, et 
meie lapsed võiksid otsida andestust 
oma pattudele”.8 Tänapäeva keerukas, 
segadusi täis ja tormakas igapäevaelus 
on see „tee … üle kõige”.9

Millised on siis need alustõed?
Pöördudes tagasi meie Taevase Isa 

juurde ja otsides Tema tarkust seoses 
asjadega, mis on kõige olulisemad, 
õpime üha uuesti ja uuesti, et on neli 
tähtsat suhet: suhe Jumalaga, suhe 
perega, suhe ligimestega ja suhe ise-
endaga. Oma elule hinnangut andes 
näeme, kus oleme täiuslikust teest 
kõrvale triivinud. Meie arusaamine 
avardub ja me mõistame, mida peame 
tegema, et süda oleks puhas, ja et 
seada oma elu õigetele rööbastele.

Esiteks, kõige püham ja tähtsam on 
meie suhe Jumalaga. Me oleme Tema 
vaimulapsed. Tema on meie Isa. Ta 
tahab, et oleksime õnnelikud. Teda 
otsides, õppides Tema Pojalt Jeesuselt 
Kristuselt, avades oma südame Püha 
Vaimu mõjutustele, muutub meie elu 
stabiilsemaks ja turvalisemaks. Andes 
endast Jumala plaani järgi elamises ja 
Tema käskude pidamises parima, ko-
geme suurt rahu, rõõmu ja rahuldust.

Meie suhe Taevase Isaga paraneb, 
kui õpime Temast, suhtleme Temaga, 
parandame meelt oma pattudest ja 
järgime toimekalt Jeesust Kristust, 
sest „ükski ei saa Isa juure muidu kui 
[Kristuse] kaudu.” 10 Suhete tugevda-
miseks Jumalaga vajame aega Temaga 
omaette olemiseks. Keskendudes 
vaikselt oma igapäevastele palvetele 
ja pühakirjade uurimisele, võttes 
eesmärgiks, et oleme alati templisoo-
vituse väärilised – see on arukas aja-
kasutus ja püüd saada meie Taevase 
Isaga lähedasemaks. „Jätke järele ja 
teadke, et mina olen Jumal.” 11
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Teine tähtis suhe on meie perega. 
Kuna „ükski teine kordaminek ei 
korva halbu peresuhteid”,12 tuleb 
perele pöörata erilist tähelepanu. Me 
loome siiraid ja armastavaid pere-
suhteid, tehes koos lihtsaid asju nagu 
ühised õhtusöögid, pereõhtud ja koos 
lõbutsemine. Peresuhetes tähendab 
armastus aega. Harmooniline kodu 
on rajatud üksteise jaoks aja võtmi-
sele. Me räägime pigem üksteisega, 
mitte üksteisest. Me õpime üksteiselt 
ja oleme tänulikud nii meie erine-
vuste kui sarnasuste eest. Me rajame 
üksteisega jumaliku sideme, palve-
tades perena Jumala poole, õppides 
koos evangeeliumi ja pühapäeviti 
üheskoos Jumalat kummardades.

Kolmas tähtis suhe on meie suhe 
ligimestega. Seda suhet luuakse iga 
inimesega eraldi, olles osavõtlik teiste 
vajaduste suhtes, teisi teenides ja 
jagades nendega oma aega ja andeid. 
Mind üllatas üks õde, keda rõhus 
vanuse ja haiguse koorem. Ta oli suu-
teline väheseks, kuid otsustas, et saab 
teisi ära kuulata. Igal nädalal leidis ta 
kellegi, kes paistis olevat mures või 
heidutatud ning veetis selle inimesega 
aega, et teda ära kuulata. Ta oli palju-
dele suureks õnnistuseks!

Neljas tähtis suhe on iseendaga. 

Võib tunduda imelik, et me suhtleme 
iseendaga, kuid nii see on. Mõned 
inimesed ei anna endale asu. Nad 
kritiseerivad ja halvustavad ennast 
niikaua, kuni hakkavad ennast vih-
kama. Soovitan teil aeg maha võtta ja 
pühendada veidi rohkem aega enda 
tundmaõppimisele. Jalutage looduses, 
vaadake päikesetõusu, rõõmustage 
Jumala loodu üle, mõtisklege taastatud 
evangeeliumi tõdede ja selle üle, mida 
need teie jaoks tähendavad. Õppige 
ennast nägema nii, nagu Taevane Isa 
teid näeb – Jumala hinnalise tütre või 
pojana, kellel on jumalik potentsiaal.

Tundke rõõmu evangeeliumi puhtusest
Vennad ja õed! Olgem targad. 

Saagem osa Jeesuse Kristuse taastatud 
evangeeliumi puhastavatest ja õpeta-
vatest põhimõtetest. Tundkem rõõmu 
nende õpetuste lihtsusest ja selgusest. 
Taevad on taas avatud. Jeesuse Kristuse 
evangeelium on taas maa peal. Selle 
lihtsad tõed on rikkalik rõõmuallikas.

Vennad ja õed! Tegelikult on meil 
palju põhjusi rõõmustamiseks. Kui elu 
ning selle kiire tempo ja suured pin-
ged on teinud rõõmustamise teie jaoks 
raskeks, on ehk nüüd paras aeg üle 
vaadata asjad, mis kõige olulisemad.

Vastupidavus ei tule mitte 

meeletust ringijooksmisest, vaid tõe 
ja valguse allikale kindlaks jäämisest. 
See tuleb keskendumisest Jeesuse 
Kristuse taastatud evangeeliumi 
tõdedele ja nendega seotud püüd-
lustest. See tuleb tähelepanu pööra-
misest jumalikele asjadele, mis kõige 
olulisemad.

Tehkem oma elu veidi lihtsamaks. 
Tehkem oma elus vajalikud muudatu-
sed, et keskenduda Kristuse jüngriks 
olemise lihtsa ja alandliku tee ülevale 
kaunidusele. Sellest ma palvetan, 
jättes teile oma õnnistuse, Jeesuse 
Kristuse nimel, aamen.
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