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Kui suur saab  
olema teie rõõm

Ainult mõni rõõm elus on veel sulnim ja kestab 
kauem, kui teadmine, et oled aidanud teistel 
võtta oma südamesse Jeesuse Kristuse taastatud 

evangeeliumi. See rõõm on kättesaadav igale Kiriku liik-
mele. Ristimisel andsime lubaduse, et „seis[ame] kui Ju-
mala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus [me] ka 
ei ole, isegi kuni surmani, et [me] võiksi[me] olla Jumala 
poolt lunastatud ja [meid] arvataks nende hulka, kes on 
esimeses ülestõusmises, et [meil] võiks olla igavene elu.“ 
(Mo 18:9)

Kirikule antud käsk viia Jeesuse Kristuse evangee-
lium kogu maailma on mõeldud kõikidele liikmetele, nii 
kaua kuni nad elavad, olenemata sellest, kus nad elavad. 
Issand väljendas seda selgelt: „Vaata, ma saatsin teid välja 
tunnistama ja inimesi hoiatama, ja igal inimesel, keda on 
hoiatatud, tuleb hoiatada oma ligimest.“ (ÕL 88:81) Põhi-
misjonäridel on vägi õpetada neid, kes ei ole veel Kiriku 
liikmed. Kiriku liikmetel on vägi leida neid, keda Issand 
on misjonäridele õpetamiseks ette valmistanud.

Meil tuleb rakendada oma usku, et Issand on meie 
ümber olevad inimesed õpetamiseks ette valmistanud. 
Tema teab, kes nad on ja millal nad on valmis, ning Tema 
juhatab meid Püha Vaimu väel nende juurde ja annab 
meile sõnad, millega neid kutsuda õpetusi kuulama. 
Lubadus, mille Issand andis 1832. aastal ühele misjonä-
rile, on sama, mille Ta annab meile meie ülesandes leida 

inimesi, kes on valmis, et misjonärid neid õpetaksid: „Ja 
ma saadan tema peale Trööstija, kes õpetab talle tõde, ja 
teed, mida mööda tal tuleb minna. Ja kuivõrd ta on ustav, 
kroonin ma tema taas vihkudega.“ (ÕL 79:2–3)

Samuti kehtib meie, misjonitöö oma südameasjaks 
võtnud ustavate liikmete kohta lubadus suurest rõõmust.

„Ja nüüd, kui teie rõõm saab olema suur koos ühe 
hingega, kelle te olete toonud minu juurde minu Isa ku-
ningriiki, kui suur saab olema teie rõõm siis, kui te toote 
minu juurde palju hingi!

Vaata, minu evangeelium on teie ees, ja minu kalju ja 
minu pääste.

Paluge Isa usus minu nimel, uskudes, et te saate, ja te 
saate Püha Vaimu, mis teeb ilmsiks kõik asjad, mis inim-
lastele vajalikud on.“ (ÕL 18:16–18)

Lisaks sellele, et Püha Vaim aitab meil ära tunda ja 
kutsuda neid, kes on valmis saama õpetust, on Issand 
kutsunud juhid ja neid koolitanud, et nad meid juhatak-
sid. Esimese Presidentkonna kiri 28. veebruarist 2002 
pani piiskoppide ja koguduste peale veelgi suurema 
misjonitöö kohustuse.1 Koguduse nõukogu kaasabil 
koostab preesterluse täitevkomitee üksusele misjonitöö 
plaani. Sellest plaanist leiate soovitused, kuidas liikmed 
võivad leida neid, kes on valmis, et misjonärid neid õpe-
taksid. On olemas inimene, keda kutsutakse koguduse 
misjonitöö juhiks. Misjonitöö juht teeb tihedat koostööd 
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põhimisjonäridega ja inimestega, keda nad õpetavad.
On mitmeid viise, kuidas te saate paremini täita oma 

kohustust leida misjonäridele õpetamiseks inimesi. Kõige 
lihtsam viis on kõige parem.

Palvetage, et saada Püha Vaimu juhatust. Rääkige 
kohalike juhtide ja misjonäridega, küsides neilt nõu ja 
pakkudes neile oma abi. Innustage neid, kellega te selles 
töös kokku puutute. Olge alati kõiges, mida te ütlete ja 
teete, tunnistajaks, et Jeesus on Kristus ja et Jumal vastab 
palvetele.

Ma tunnistan, et kui te palvetate ja teete juhatuse saa-
mise nimel tööd, juhatab Püha Vaim teid nende juurde, 
kes otsivad tõde. Ma tean omast kogemusest, et teie 
rõõm saab olema igavene koos nendega, kes otsusta-
sid võtta evangeeliumi oma südamesse ja seejärel usus 
vastu pidada.

Viide
1. Vt News of the Church: Ward and Branch Missionary Work Emphasized. 

– Liahona, aug 2002, lk 4.

Sõnumi õPEtaminE

•	 Raamatus	„Teaching,	No	Greater	Call“	palutakse	meil	
innustada	neid,	keda	me	õpetame	seadma	endile	ees-
märke,	et	aidata	neil	elada	põhimõtete	järgi,	mida	nad	
on	õppinud	(vt	lk	159).	Palu	perel	rääkida,	milliseid	mis-
jonitöö	õnnistusi	pidas	silmas	president	Eyring,	ja	kui	
tunnete	õhutust,	paluge	perel	seada	endale	eesmärgiks	
jagada	evangeeliumi.

•	 Kaaluge	koos	perega	ajurünnaku	korraldamist,	et	
leida	viise,	kuidas	jagada	evangeeliumi,	pidades	mee-
les	president	Eyringi	nõuannet,	et	„kõige	lihtsam	viis	
on	kõige	parem“.	Ajurünnaku	korraldamisest	võite	
lugeda	raamatust	„Teaching,	No	Greater	Call“,	lk	160.

noorEd
Paljud misjonärid minu elus
Elizabeth S. Stiles

Esimesel	pühapäeval,	kui	ma	koos	misjonäridega	
Kirikusse	tulin,	tundsin	ära	mõned	inimesed,	kellega	

olin	koos	üles	kasvanud	ja	keda	ma	tundsin.	Nägin	oma	
parimaid	sõpru	kooliajast,	alg-	ja	keskkooli	sekretäre,	
tüdrukut,	kelle	vastu	ma	polnud	alati	eriti	kena	olnud,	

ja	isegi	üht	noormeest,	kellest	ma	olin	kunagi	salaja	
sisse	võetud.

Igaüks	neist	oli	minu	elule	suurt	mõju	avaldanud.	
Minu	parim	sõbranna	oli	rikkumatu	noor	naine	ja	tänu	
temale	otsustasin	jätkata	Kirikuga	tutvumist.	Sekretärid,	
kes	mind	kooliajast	mäletasid,	aitasid	mul	tunda,	et	olen	
oluline.	Ma	õppisin	jumalikust	armastusest	ja	ligimesear-
mastusest	noorelt	naiselt,	kes	kallistas	mind,	hoolimata	
minu	varasemast	mitte	kõige	lahkemast	käitumisest	tema	
suhtes.	Minu	salajane	sümpaatia	varasest	teismeeast	oli	
mulle	väga	heaks	eeskujuks.	Ma	tundsin	temast	kiirgavat	
valgust	ja	tahtsin	olla	tema	läheduses.

Need	kogemused	aitasid	mul	mõista,	et	isegi	enne	
minu	esimest	kohtumist	misjonäridega,	oli	Taevane	Isa	
valmistanud	mind	ette	kuulma	evangeeliumi	läbi	ini-
meste,	keda	Ta	mu	teele	saatis.	Õppisin	neilt,	et	väike-
sed	asjad,	mida	me	teeme,	võivad	avaldada	suurt	mõju.	
Ja	mis	kõige	tähtsam	–	ma	õppisin,	et	misjonitöö	algab	
minust	endast.

laPSEd
Evangeelium on kingitus,  
mida jagada

Sõna	evangeelium	tähendab	kõiki	õpetusi	ja	talitusi,	
mida	Jeesus	Kristus	ja	Tema	prohvetid	meile	on	andnud.	
Evangeelium	on	nagu	korv,	milles	on	kingitused	Taevaselt	
Isalt.	Te	saate	aidata	anda	need	kingitused	teistele	inimes-
tele.	Kellega	saad	sina	evangeeliumi	kingitusi	jagada?

Lugege	ette	kõik	need	pühakirjasalmid	ja	tehke	
nimekiri	või	joonistused	mõnedest	kingitustest,	mida	
evangeelium	sisaldab.

1.	Jk	5:14–15
2.	Mo	16:6	–7
3.	3Ne	18:1–10
4.	ÕL	20:72–73
5.	ÕL	33:16
6.	ÕL	89:4,	18–21
7.	ÕL	132:46
8.	ÕL	137:10
9.	ÕL	138:32–34
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Prohvet Joseph Smith lõi Abi-
ühingu kui Kiriku tähtsa osa. 

Abiühingu juhatusena loodame, 
et saame aidata teil mõista, miks 
Abiühing on teie elus oluline.

Me teame, et Uue Testamendi 
naised uskusid Jeesusesse Kristu-
sesse ja osalesid Tema töös. Luuka 
10. peatüki 39. salmis räägib 
Maarja, kes „istus Issanda jalge ees 
ja kuulas tema kõnet“. Johannese 
11. peatüki 27. salmis tunnistab 
Marta Kristusest: „Ta ütleb temale: 
Jah, Issand, mul on see usk, et 
sina oled Kristus, Jumala Poeg, 
kes maailma on tulemas!“ Apost-
lite tegudes 9:36, 39 räägitakse 
„[kellestki] naisjüng[rist], nimega 
Tabiita, … [kes] oli rikas häist 
tegudest … ja kõik lesknaised as-
tusid [Peetruse] ümber … näitasid 
kuubi ja riideid, mis Hirv nende 
juures olles oli teinud.“ Roomlas-
tele 16:1–2 loeme, kuidas Foibe 
oli „koguduse käsiline“ ja „abiks 
olnud paljudele“.

Need näited usust, tunnistusest 
ja teenimisest jätkuvad viimse aja 
Kirikus ja seal, kus on olemas 
Abiühing. Julie B. Beck, Abi-
ühingu üldjuhataja on õpetanud: 

Kõikide	asjade	taastamine
Tutvuge materjaliga ja arutage seda õdedega, keda külastate. Tõstatage küsimusi,  
mis aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus.
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„Just nagu Päästja kutsus Maarja 
ja Marta Uue Testamendi aegadel 
osalema oma töös, nii on käes-
oleva ajajärgu naistel ametlik 
ülesanne osaleda Issanda töös … 
1842. aastal koondas Abiühingu 
organisatsioon naiste ühise jõu, 
täitmaks konkreetset ülesannet 
ehitada Issanda kuningriiki.” 1

Me oleme oma ülesande täit-
nud, kui keskendume Abiühingu 
eesmärgile suurendada usku ja 
isiklikku õigemeelsust, tugevdada 
perekondi ja kodusid ning otsida 
üles need, kes on hädas, ja aidata 
neid.

Ma tunnistan teile, et Abiühing 
rajati jumalikul teel, abistamaks 
preesterlust päästmistöö juures. Igal 
Abiühingu õel on selles pühas töös 
täita oluline osa.
Silvia H. Allred, esimene nõuandja 
Abiühingu üldjuhatuses.

Pühakirjakohad: 
Jl 2:28–29; Lk 10:38–42; Ef 1:10

Meie ajaloost
Õde Julie B. Beck on õpetanud: 

„Me teame prohvet Joseph Smithi 
kaudu, et Abiühing oli taastamise 

ametlik osa.” 2 Taastamine algas 
esimese nägemusega 1820. aastal 
ja jätkus „rida rea peale, õpetus 
õpetuse peale“. (ÕL 98:12) Kui 
Abiühing 17. märtsil 1842 ametli-
kult asutati, õpetas prohvet nais-
tele nende tähtsast osast taastatud 
Kirikus. Ta ütles: „Kirik polnud 
täiesti organiseeritud, kuni naised 
polnud organiseeritud.“ 3

Viited
1. www.jeesusekristusekirik.ee–>2008. aasta 

sügisene üldkonverents–>Julie B. Beck.  
Abiühingu eesmärgi täitmine.

2. www.jeesusekristusekirik.ee–>2008. aasta 
sügisene üldkonverents–>Julie B. Beck.  
Abiühingu eesmärgi täitmine.

3. Teachings of Presidents of the Church:  
Joseph Smith, 2007, lk 451.
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Mida saame teha meie?
1. Kuidas	ma	saan	aidata	sel	 
kuul	oma	õdesid,	et	näidata	 
Jeesuse	Kristuse	naisjüngrite	
usku?	

2. Milliseid	taastatud	evangee-
liumi	õpetusi	ma	peaksin	õp-
pima,	et	tugevdada	sel	kuul	 
oma	tunnistust?

Ingliskeelse lisateabe saamiseks 
külastage kodulehte  
www.reliefsociety.lds.org.


