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Püha tempel – 
maailma tuletorn
Kõige tähtsamad ja kõrgemad õnnistused Kiriku liikmetele 
on need, mida me saame Jumala templis.

Mu kallid vennad ja õed! Ma 
armastan ja tervitan teid 
kõiki ning palun, et meie 

Taevane Isa juhiks selle kõne ajal mu 
mõtteid ja inspireeriks mu sõnu.

Lubage mul alustuseks rääkida 
veidi Kiriku sotsiaalabiprogrammist, 
millest rääkisid ka õde Allred, piiskop 
Burton ja teised. Nagu juba mainitud, 
tähistame sel aastal selle nii paljusid 
õnnistanud inspireeritud programmi 
75. aastapäeva. Mul oli au isiklikult 
tunda mitut sellele suurepärasele 
ettevõtmisele aluse pannud inimest – 
kaastundlikku ja ettenägelikku meest.

Nagu piiskop Burton, õde Allred 
ja teised juba mainisid, on koguduse 
piiskopile antud kohustus hoolitseda 
koguduse piirkonnas elavate abivaja-
jate eest. Ka minul oli noore piisko-
pina au seda teha, kui juhatasin Salt 
Lake Citys 1080-liikmelist kogudust, 
kuhu kuulusid ka 84 leske. Abivaja-
jaid oli palju. Olin väga tänulik Kiriku 
sotsiaalabiprogrammi ning Abiühingu 
ja preesterluse kvoorumite abi eest.

Ma tunnistan, et Viimse Aja 
Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 

sotsiaalabiprogrammi on inspireeri-
nud Kõikvõimas Jumal.

Nüüd, mu vennad ja õed, märgib 
see konverents kolme aasta täitu-
mist ajast, mil mind toetati Kiriku 
presidendina. Loomulikult on need 
teguderohked aastad olnud täis mu-
resid, aga ka loendamatuid õnnistusi. 
Õnnistuste hulgas on olnud kõige 
rõõmutoovamaks ja pühamaks või-
malused pühitseda ja taaspühitseda 
templeid. Täna sooviksingi rääkida 
teile templitest.

1902. aasta sügisese üldkonverentsi 
ajal avaldas Kiriku president Joseph 
F. Smith oma avakõnes lootust, et 
saabub päev, mil oleme ehitanud 
„templeid [maailma] paljudesse osa-
desse, kus neid vajatakse inimeste 
hüvanguks”.1

Esimese 150 aasta jooksul pärast Ki-
riku loomist, aastatel 1830–1980, ehi-
tati 21 templit, kaasa arvatud Kirtlandi 
ja Nauvoo templid. Kuid järgmise 30 
aasta jooksul, 1980. aastast alates, ehi-
tati ja pühitseti 115 templit. Koos eile 
välja kuulutatud kolme uue templiga 
on hetkel ehitus- või planeerimisjärgus 

President Thomas S. Monson veel 26 templit. Need numbrid kasva-
vad jätkuvalt.

President Joseph F. Smithi 1902. aas-
tal välja öeldud eesmärk on täitumas. 
Meie eesmärgiks on teha tempel meie 
liikmetele võimalikult kättesaadavaks.

Üks praegu ehitusjärgus olevatest 
templitest on Manausi tempel Bra-
siilias. Aastaid tagasi lugesin sellest, 
kuidas Amazonase vihmametsade 
südames paiknevast Manausist asus 
enam kui sajaliikmeline Kiriku 
liikmete grupp teele lähimasse temp-
lisse, milleks tollel hetkel oli ligi 4000  
kilomeetri kaugusel asuv São Paulo 
tem pel. Need ustavad pühad sõitsid neli 
päeva Amazonase jõel ja lisajõgedel. 
Seejärel asusid nad bussidesse, et sõita 
veel kolm päeva, peaaegu söömata 
ja magamata, mööda auklikke teid. 
Seitsme ööpäeva järel jõudsid nad São 
Paulo templisse, kus tegid igavikulisi  
talitusi. Loomulikult oli nende tagasi-
tee niisama vaevarohke. Ometi olid 
nad saanud osa templitalitustest ja 
õnnistustest. Nende rahakotid olid 
tühjad, kuid nad ise olid tulvil templi 
vaimu ja tänulikud saadud õnnistuste 
eest.2 Nüüd, aastaid hiljem, rõõmus-
tavad meie liikmed, vaadates, kuidas 
Manausis ehitatakse Rio Negro jõe 
kaldale templit. Templid toovad meie 
ustavatele pühadele rõõmu kõikjal, 
kuhu neid ehitatakse.

Lood ohverdustest, mida tehakse 
selleks, et saada üksnes Jumala temp-
lis leiduvaid õnnistusi, liigutavad alati 
mu südant ja ma olen veelgi tänuli-
kum templite eest.

Lubage, et räägin teile loo Tihi 
ja Tararaina Mou Thamist ja nende 
kümnest lapsest. Kogu nende pere 
liitus Kirikuga 1960-ndate alguses, 
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kui misjonärid tulid nende saarele, 
mis asub Tahitist üle 150 kilomeetri 
lõunas. Peagi soovisid nad saada osa 
õnnistustest, mis tulevad templis iga-
veseks pereks kokku pitseerimisest.

Tollel ajal asus Mou Thamide pe-
rele kõige lähemal Hamiltoni tempel 
Uus-Meremaal. See asus rohkem kui 
4000 kilomeetrit edela pool ja lennu-
reis sinna oli kallis. Väikeses istandu-
ses kasinates tingimustes elaval suurel 
Mou Thamide perel polnud lennu-
kipiletite jaoks raha. Samuti polnud 
nende saarel saada mingit tööd. Vend 
Mou Tham võttis koos poja Gerar-
diga vastu raske otsuse minna tööle 
ligi 5000 kilomeetri kaugusel läänes 
asuvatesse Uus-Kaledoonia niklikae-
vandustesse, kus üks perepoeg juba 
töötas. Tööandja maksis kinni nende 
sõidu kaevandusse, kuid mitte sealt 
koju tagasi.

Kolm Mou Thami pere meest 
töötasid troopilistes niklikaevandus-
tes neli aastat, kaevates ja laadides 
rasket maaki. Vend Mou Tham käis 
kord aastas kodus lühikesel puhkusel, 
jättes oma pojad Uus-Kaledooniasse.

Pärast nelja aastat ränkrasket tööd 
olid vend Mou Tham ja tema pojad 
kogunud piisavalt raha, et viia kogu 
pere Uus-Meremaa templisse. Temp-
lisse läksid kõik peale ühe tütre. Nende 
pitseerimine kogu ajaks ja igavikuks oli 
kirjeldamatult rõõmus kogemus.

Vend Mou Tham naasis templist 
otse Uus-Kaledooniasse, kus töötas 
veel kaks aastat, et maksta kinni 
oma tütre, kes polnud saanud varem 
nendega templisse tulla, tema lapse ja 
abikaasa templissesõit.

Aastaid hiljem otsustasid vend ja 
õde Mou Tham teenida templis. Selleks 
ajaks oli Tahitile ehitatud ja seal pühit-
setud Papeete tempel ning nad teenisid 
seal kahel korral misjonäridena.3

Mu vennad ja õed! Templid on 
midagi enamat kui kivid ja mört. Nad 
on täidetud usu ja paastumisega. Nad 
on ehitatud katsumuste ja tunnistus-
tega. Nad on pühitsetud ohverduste 
ja teenimisega.

Esimene tempel, mis meie ajajärgul 
ehitati, oli Kirtlandi tempel Ameerika 

Ühendriikides. Tolle aja pühad olid 
vaesed, ometi andis Issand neile käsu 
ehitada tempel ja seda nad ka tegid. 
Vanem Heber C. Kimball kirjutas: 
„Üksnes Issand teab, kui suurt vaesust, 
milliseid katsumusi ja kannatusi me 
pidime sellega seoses taluma.” 4 Ja siis, 
kui kõik oli vaevaga valmis saanud, 
sunniti pühad Ohiost ja oma armsa 
templi juurest lahkuma. Peagi leidsid 
nad uue pelgupaiga – kuigi üksnes 
ajutise – Mississippi kaldal Illinoisi 
osariigis. Nad nimetasid oma linna 
Nauvoo’ks. Taaskord valmis andma 
kõik, mis neil oli, ehitasid nad van-
kumatus usus valmis veel ühe Jumala 
templi. Vaevalt oli Nauvoo templi ehi-
tamine lõppenud, kui pühade tagakiu-
samine muutus veelgi raevukamaks ja 
taaskord aeti nad oma kodudest välja. 
Nad suundusid otsima varjupaika 
kõrbest.

Kuid heitlused ja ohverdused 
algasid taas, kui nelikümmend aastat 
ehitati Soolajärve templit, mis nüüd 
seisab majesteetlikult kõigest paarisaja 
meetri kaugusel konverentsikeskusest, 
kuhu me täna oleme kogunenud.

Templi ehitamise ja külastamisega 
käivad alati kaasas teatud ohverdu-
sed. Loendamatu hulk inimesi on 
töötanud ja pingutanud selle nimel, 
et nemad ise ja nende pere saaksid 
endale Jumala templi õnnistused.

Miks on nii paljud valmis templiõn-
nistuste saamiseks nii paljust loo-
buma? Need, kes mõistavad templiga 
seonduvaid igavesi õnnistusi, teavad, 
et nende õnnistuste saamiseks pole 
ükski ohverdus liiga suur, ükski hind 
liiga kõrge ja ükski heitlus liiga raske. 
Tee pole kunagi liiga pikk, takistu-
sed liiga kõrged või ebamugavused 
talumatud. Nad mõistavad, et temp-
lis tehtavad päästvad talitused, mis 
lubavad meil ühel päeval pöörduda 
tagasi meie Taevase Isa juurde, et 
elada igavese perena ja saada endale 
kõrgemad õnnistused ja vägi, on väärt 
iga ohverdust ja iga pingutust.

Tänapäeval ei pea enamik meist 
taluma suuri raskusi, et templisse 
minna. Kaheksakümmend viis prot-
senti meie liikmetest elavad templist 

kolmesaja kilomeetri kaugusel, kuid 
paljudele on tempel veelgi lähemal.

Kui te olete templis käinud ja kui 
te elate templile suhteliselt lähedal, 
tuleb teil oma kiire elu juures regu-
laarselt templis käimiseks ohverdada 
aega. Meie templites tuleb teha palju 
tööd nende eest, kes ootavad tei-
sel pool eesriiet. Tehes nende eest 
tööd, teame, et oleme teinud nende 
jaoks seda, mida nad ise teha ei saa. 
President Joseph F. Smith kuulutas 
võimsalt: „Meie jõupingutuste tõttu 
nende heaks langevad neilt orjuse 
ahelad ja neid ümbritsev pimedus 
taganeb, et valgus võiks särada nende 
üle ja nad võiksid kuulda vaimumaail-
mas tööst, mis on tehtud nende eest 
nende laste poolt siin, ja nad rõõmus-
tavad koos teiega nende kohustuste 
täitmise üle.” 5 Mu vennad ja õed! Meil 
tuleb see töö ära teha!

Minu pere kõige pühamad ja 
hinnalisemad mälestused on pärit 
nendest aegadest, mil oleme kogu-
nenud üheskoos templisse, et viia 
läbi pitseerimistalitused meie surnud 
esivanemate eest.

Kui te ei ole veel templis käinud või 
olete küll templis käinud, kuid hetkel 
ei ole te templisoovituse vääriline, siis 
pole tähtsamat eesmärki kui teha tööd 
selle nimel, et saada väärilisena temp-
lisse minna! Teie ohverduseks võib 
olla oma elu kooskõlla viimine sellega, 
mida nõutakse templisoovituse saami-
seks. Vahest tuleb teil loobuda mõnest 
pikaaegsest harjumusest, mis ei lase 
teil templisse minna. Vahest on selleks 
vaja usku ja kohusetunnet, et maksta 
kümnist. Ükskõik millega on tegu, 
saage vääriliseks, et minna Jumala 
templisse. Hankige endale templisoo-
vitus ja suhtuge sellesse kui hinnalisse 
aardesse, sest seda see on!

Kuni te pole Issanda kojas käinud 
ja pole saanud kõiki teid seal oota-
vaid õnnistusi, ei ole te saanud osa 
kõigest, mida Kirik teile pakub. Kõige 
tähtsamad ja kõrgemad õnnistused 
Kiriku liikmetele on need, mida me 
saame Jumala templis.

Ma räägin nüüd oma noortele 
teismeealistele sõpradele. Olgu 
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tempel alati teie sihiks! Ärge tehke 
midagi sellist, mis ei lase teil sinna 
siseneda ega saada pühi ja igavesi 
õnnistusi. Ma kiidan neid, kes käivad 
juba regulaarselt templis surnute eest 
ristimisi tegemas, tõustes hommikul 
vara, et enne kooli ristimistel osaleda. 
Minu arvates ei saaks te alustada oma 
päeva paremini!

Lubage mul teiega, väikeste laste 
vanemad, jagada president Spencer W. 
Kimballi tarka nõuannet. Ta ütles: „Kas 
poleks tore, kui … vanemad paneksid 
[iga lapse] tuppa templi pildi, nii et 
[nad] näeksid juba imikust peale iga 
päev seda pilti, [kuni] see saab osaks 
nende elust. Kui [nad] kasvavad nii 
suureks, et [nad] peavad tegema tähtsa 
otsuse, [kas minna templisse või mitte], 
oleks see neil juba tehtud.” 6

Algühingu lapsed laulavad:

Mul meeldib näha templit.
Ma lähen sinna kord.
Teen lepingu seal Isaga,
et ma kuuletun.7

Ma palun, et te õpetaksite oma 
lastele, kui tähtsad on templid.

Maailm, kus me elame, võib olla 
murederohke ja keeruline. Sageli 
püüab ümbritsev meid hävitada. Kui si-
seneme Jumala pühasse kotta ja peame 
meeles seal sõlmitud lepinguid, suu-
dame paremini toime tulla mis tahes 
katsumusega ja jagu saada mis tahes 
kiusatusest. Sealses pühas varjupaigas 
leiame rahu, saame jõudu ja tugevust.

Mu vennad ja õed! Lubage mul 
rääkida enne lõpetamist veel ühest 
templist. Peagi, kui maailmas ehitatakse  
järjest uusi templeid, kerkib tempel  
ka linna, mis asutati enam kui 2500 
aastat tagasi. Ma räägin templist, mida 
ehitatakse Rooma linna.

Iga tempel on Jumala koda. 
Templid täidavad neidsamu ülesan-
deid ning seal saadakse neidsamu 
õnnistusi ja talitusi. Rooma tempel 
ehitatakse ühte maailma kõige ajaloo-
lisemasse kohta, linna, kus muistsed 
apostlid Peetrus ja Paulus jutlustasid 
Kristuse evangeeliumi ja kus nad 
mõlemad surid märtrisurma.

Mullu oktoobris kogunesime 
kenasse looduslikku paika Rooma kir-
deosas, kus mul oli võimalus ehituse 
alustamise tseremoonial öelda pühit-
suspalve. Tundsin õhutust kutsuda 
Rooma abilinnapea Giuseppe Ciardi ja 
Itaalia senaator Lucio Malan viskama 
esimesed labidatäied mulda. Mõlemad 
olid olnud juures, kui otsustati anda 
luba templi ehitamiseks nende linna.

Ilm oli pilvine, kuid soe ja kuigi 
ähvardas sadama hakata, langesid 
vaid mõned üksikud piisad. Kui 
suurepärane koor laulis itaalia keeles 
imekaunist laulu „Jumala Vaim”, 
tundus, nagu ülistaksid ja tänaksid 
taevas ja maa üheskoos hiilgavas 
kirikulaulus Kõigevägevamat Jumalat. 
Inimestel olid silmis pisarad.

Tuleb päev, mil selles Igaveses 
Linnas saadakse pühas Jumala kojas 
igavesi talitusi.

Ma tänan lakkamatult oma Taevast 
Isa templi eest, mida ehitatakse nüüd 
Rooma, ja ka kõigi teiste templite 
eest, ükskõik kus need asuvad. 
Igaüks neist seisab kui maailma  
tuletorn, väljendades meie tunnistust, 
et Jumal, meie Igavene Isa, elab, 
et Ta tahab õnnistada meid ja oma 
kõikidest põlvkondadest poegi ja 
tütreid. Iga meie tempel peegeldab 
meie tunnistust, et on olemas elu 
pärast surma ja et see on sama kin-
del kui elu siin maa peal. Seda ma 
tunnistan.

Mu kallid vennad ja õed! Tehkem 
kõik vajalikud ohverdused selleks, 
et minna templisse ja võtta templi 
vaim oma südamesse ning tuua ta 
oma koju. Järgigem meie Issanda ja 
Päästja, Jeesuse Kristuse jalajälgi, kes 
tegi meie eest ülima ohverduse, et me 
võiksime saada igavese elu ja ülen-
datud meie Taevase Isa kuningriigis, 
on minu palve meie Päästja, Issanda 
Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
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Õpetused meie ajaks

Melkisedeki preesterluse 
ja Abiühingu neljanda 
pühapäeva õppetunnid 

pühendatakse sellele, et käsitleda 
„Õpetusi meie ajaks”. Õppetunni 
ettevalmistamisel saab keskenduda 
ühele või mitmele viimase üldkon-
verentsi kõnele. Vaiade ja ringkon-
dade juhatajad võivad otsustada, 
milliseid kõnesid kasutada, või jätta 
otsustamisõiguse piiskoppidele 
ja koguduste juhatajatele. Juhid 
peaksid rõhutama, et Melkisedeki 
preesterluse vennad ja Abiühingu 
õed käsitleksid samal pühapäeval 
samasid kõnesid.

Neljanda pühapäeva õppetun-
dides osalejaid õhutatakse viimase 
üldkonverentsi 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 ülesan-
deks 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 vajadustele. Otsige 
kõne(de)st ka lugusid, pühakirjavii-
teid 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
Mai 2011– 
oktoober 2011

Liahona* 2011. a maikuu numbris  
avaldatud kõned  

November 2011– 
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Mu kallid vennad ja õed! Minu 
kõne eesmärgiks on aval-
dada austust kõigele, mida 

Issand on teinud ja teeb selleks, et 
maa peal teenitaks neid Tema lapsi, 
kes on vaesed ja kannatavad puudust. 
Ta armastab oma lapsi, kes elavad 
puuduses, aga ka neid, kes soovi-
vad teisi aidata. Ta õnnistab nii neid, 
kes abi vajavad, kui neid, kes abi 
annavad.

Meie Taevane Isa kuuleb, kuidas 
Tema lapsed üle maailma palvetavad, 
et neil oleks midagi süüa, midagi 
selga panna ja et nad võiksid tunda 
rahuldust enesega toimetulekust. 
Need palved on jõudnud Temani 
alates sellest, kui Ta saatis mehed ja 
naised maa peale.

Te kuulete nendest vajadustest 
nii oma kodukohas kui kogu maail-
mast. Sageli liigutab teie südant 
kaastunne. Kohtudes inimesega, kel 
pole õnnestunud tööd leida, tekib 
teil soov teda aidata. Tunnete sama, 
kui külastate lesknaist ja näete, et tal 
pole süüa. Tunnete sama, kui näete 
fotosid maavärina läbi või tulekahjus 
hävinud kodude varemeil istuvatest 
nutvatest lastest.

Kuna Issand kuuleb nende hüü-
deid ja tunneb, kuidas te neile kõigest 
südamest kaasa tunnete, on Ta ae-
gade algusest andnud oma jüngritele 
võimaluse neid aidata. Ta on palunud 
oma lastel pühendada oma aeg, va-
hendid ja iseend koos Temaga teiste 
teenimisele.

Sellist abistamise viisi on vahel 
kutsutud „elamiseks vastavalt pühit-
semise seadusele”. Teinekord on seda 
kutsutud „ühinenud vennaskonnaks”. 
Meie ajal nimetatakse seda Kiriku 
sotsiaalabiprogrammiks.

Selle töö nimetus ja üksikasjad on 
muutunud vastavalt inimeste vaja-
dustele ja oludele. Kuid selleks, et 
aidata Issanda viisil inimeste ilmalike 
vajaduste eest hoolitseda, läheb vaja 
inimesi, kes on sellele pühendunud ar-
mastusest Jumala ja Tema töö vastu.

Jumal on meid kutsunud osalema 
Tema töös ja käskinud meil abivaja-
jaid aidata. Ristimisvees ja Jumala pü-
hades templites sõlmime selle kohta 
lepingu. Me uuendame seda lepingut 
pühapäeviti sakramenti võttes.

Tahaksin täna rääkida mõnedest 
võimalustest, mida Ta on meile 
abivajajate abistamiseks andnud. 

Ajanappuse tõttu ei saa ma rääkida 
neist kõigist. Kuid ma loodan teie te-
gutsemissoovi uuendada ja tugevdada.

Poisieast peale olen laulnud ühte 
kirikulaulu, mis räägib Issanda kutsest 
teha seda tööd. Lapsena pöörasin 
rohkem tähelepanu rõõmsale viisile 
kui jõulistele sõnadele. Ma loodan, 
et need sõnad liigutavad teie südant. 
Kuulakem neid veel kord:

Kas olen täna kellelegi teinud 
head?

Kas aidanud ehk mõnda 
abivajajat?

Kas olen lohutanud kurbi?  
Valmistanud rõõmu?

Kui ei, siis korda läinud pole päev.
Kas täna koorem kellelgi on 

kergem,
sest mina aitan temal seda kanda?
On väsinud ja haiged saanud abi?
Kas olin kohal, kui keegi vajas 

mind?
Nüüd virgu sa, et midagi veel teha
ja unistada asemest, mis ülal.
Head tehes tunned rõõmu 

mõõtmatut,
su tööd on õnnistatud, tunned 

armastust.1

Issand saadab meile pidevalt meel-
detuletusi. Mõnikord on selleks kel-
legi vajadusi nähes ootamatult tekkiv 
kaastunne. Isa võib seda tunda, nähes 
last kukkumas ja põlve kriimustamas. 
Ema võib seda tunda, kuuldes öösel 
lapse hirmunud nuttu. Poeg või tütar 
võivad tunda kaastunnet, kui näevad, 
et keegi on koolis kurb või hirmunud.

Me kõik oleme kaasa tundnud 
inimestele, keda me isegi ei tunne. 
Näiteks olles pärast Jaapani maavärinat 
kuulnud üle Vaikse ookeani liikuvatest 

Võimalus teha head
Selleks, et aidata Issanda viisil inimeste ilmalike 
vajaduste eest hoolitseda, läheb vaja inimesi, kes on sellele 
pühendunud armastusest Jumala ja Tema töö vastu.

President Henry B. Eyring
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas
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hiidlainetest, tundsite muret inimeste 
pärast, kes võisid nendes viga saada.

Tuhanded teist tundsid kaasa, 
kui kuulsid üleujutustest Austraalias 
Queenslandi osariigis. Uudistes kes-
kenduti peamiselt abivajajate arvule. 
Kuid paljud teist tundsid nende ini-
meste valu. Austraalias reageeris meel-
detuletusele üle 1500 Kiriku liikme, 
kes olid vabatahtlikena kannatanuid 
abistamas ja trööstimas.

Nende kaastundest sündis otsus 
tegutseda vastavalt oma lepingule. 
Olen näinud millised õnnistused saa-
vad osaks puudustkannatajale, keda 
aidatakse, ja inimesele, kes ei jätnud 
kasutamata võimalust appi minna.

Targad vanemad näevad teiste va-
jadustes võimalust tuua õnnistusi oma 
poegade ja tütarde ellu. Hiljuti tulid 
kolm last meie ukse taha maitsva õh-
tusöögiga. Nende vanemad teadsid, et 
me vajame abi, ja andsid oma lastele 
võimaluse meid teenida.

Vanemad õnnistasid meie peret 
helde teenimise läbi. Otsustades lasta 
oma lastel aitamises osaleda, saavad 
seeläbi õnnistatud ka nende laste lap-
sed. Naeratus meie juurest lahkuvate 
laste nägudel pani mind arvama, et nii 
see saabki olema. Need lapsed räägi-
vad kord oma lastele, millist rõõmu 
nad tundsid Issanda nimel lahkelt 
teenides. Mäletan lapsepõlvest vaikset 
rahulolutunnet, kui isa palvel naabri 
juures rohimas käisin. Iga kord, kui 
mulle on pakutud võimalust kedagi 
aidata, meenub mulle laul „Sweet is 
the work, my God, my King” 2 (Töö on 
hea, mu Jumal, mu Kuningas).

Ma tean, et selle laulu sõnadega 
sooviti kirjeldada rõõmu Issanda kum-
mardamisest hingamispäeval. Kuid 
need lapsed, kes toiduga meie ukse 
taha ilmusid, rõõmustasid Issanda töö 
üle argipäeva õhtul. Ja nende vane-
mad nägid võimalust teha head ja 
jagada rõõmu mitmele põlvkonnale.

Hoolitsedes abivajajate eest nii, 
nagu seda teeks Issand, avaneb vane-
matel veel teinegi võimalus õnnistada 
oma lapsi. Olin ühel pühapäeval Kiri-
kus selle tunnistajaks. Väike poiss ula-
tas sakramendisaali astudes piiskopile 

enne koosoleku algust ümbriku 
annetusega.

Tundsin seda peret ja nende poega. 
Pere oli äsja kuulnud, et koguduses on 
kellelegi vaja abi. Tavalisest suuremat 
paastuannetust ümbrikusse pannes 
ütles Isa: „Täna paastusime ja palveta-
sime abivajajate eest. Palun anna see 
ümbrik meie nimel piiskopile. Ma tean, 
et ta kasutab seda raha nende aitami-
seks, kes on suuremas hädas kui meie.”

Sellest pühapäevast ei jää sellele 
poisile meelde mitte see, kuidas nälg 
näpistas, vaid tasane rõõm. Tema 
naeratusest ja sellest, kui hoolikalt ta 
ümbrikut käes hoidis, oli näha, kui 
väga ta hindas isa suurt usaldust anda 
tema kätte pere ohverdus vaeste jaoks. 
Ta mäletab seda päeva ka siis, kui on 
diakon ja võib-olla kogu ülejäänud elu.

Nägin samasugust rõõmu nende 
nägudel, kes aastaid tagasi aitasid 
Issanda nimel Idaho inimesi. Lau-
päeval, 5. juunil 1976 purunes Tetoni 
tamm. Üksteist inimest sai surma. 
Tuhanded pidid mõne tunni jooksul 
lahkuma oma kodudest. Vesi pühkis 
mõned majad maa pealt. Sajad elupai-
gad suudeti taas muuta elamiskõlbuli-
kuks vaid tänu omanikele kaugelt üle 
jõu käivatele pingutustele.

Kõik, kes sellest õnnetusest kuul-
sid, tundsid kaasa ja mõned adusid 
kutset minna appi. Naabrid, piisko-
pid, Abiühingu juhatajad, kvoorumite 
juhid, kodu- ja külastusõpetajad jätsid 
oma kodud ja töö sinnapaika ning 
läksid puhastama üleujutuses kahjus-
tatud maju.

Üks abielupaar naasis oma puh-
kuselt tagasi Rexburgi vahetult pärast 
üleujutust. Nad ei läinud vaatama, 
mis seisus on nende maja. Nad otsisid 
kõigepealt üles hoopis piiskopi, et 
küsida, kuidas nad saaksid abiks olla. 
Piiskop juhatas nad ühe hädasoleva 
pere juurde.

Mõni päev hiljem läksid nad vaa-
tama oma maja. Tulvavesi oli selle 
minema pühkinud. Nad pöördusid ta-
gasi piiskopi juurde ja küsisid: „Mida 
sa soovid, et me nüüd teeksime?”

Kus te ka ei elaks – te olete 
näinud, kuidas kaastunde imele 

järgnevad omakasupüüdmatud teod. 
Seda ei pruugi juhtuda suure loo-
dusõnnetuse tagajärjel. Ma olen seda-
sama näinud preesterluse kvoorumis, 
kus vend räägib mehest või naisest, 
kes vajab tööd, et enda ja oma perega 
toime tulla. Ruumis oli tunda kaastun-
net, aga pakuti ka välja inimesi, kes 
võiksid tööotsijale tööd anda.

See, mis sündis selles preesterluse 
kvoorumis ja Idahos üleujutatud ma-
jades, on näide sellest, kuidas Issanda 
viisil aidata neil, kellel on suur mure, 
taas omal jõul hakkama saada. Me 
tunneme neile kaasa ja teame, kuidas 
tegutseda, et aidata Issanda viisil.

Käesoleval aastal tähistame Kiriku 
sotsiaalabiprogrammi 75. aastapäeva. 
Programm loodi, et aidata neid, kes 
olid kaotanud suure majanduslan-
guse ajal töö, majapidamise või isegi 
elamise.

Meie ajal on Taevase Isa lastel 
tekkinud taas suuri ilmalikke vajadusi. 
Nii on see olnud varem – nii saab 
see olema kõikidel aegadel. Kiriku 
sotsiaalabiprogrammile aluseks olevad 
põhimõtted ei ole seotud konkreetse 
aja või kohaga. Need kehtivad kõiki-
del aegadel ja kõikjal.

Need on vaimsed ja igavikulised 
põhimõtted. Kui mõistame neid 
põhimõtteid ja kanname neid oma 
südames, märkame ja kasutame või-
malusi, et olla abiks millal iganes ja 
kus iganes Issand meid vajab.

Räägin mõnedest põhimõtetest, 
millest juhindun, kui soovin kellelegi 
Issanda viisil abiks olla või kui teised 
on mind aidanud.

Esiteks on kõik rõõmsamad ja 
austavad ennast rohkem, kui suu-
davad toime tulla nii enda kui oma 
perega ning seejärel aidata hoolitseda 
teiste eest. Olen tänulik neile, kes on 
aidanud mul rahuldada minu enda 
vajadusi. Aastate jooksul olen haka-
nud tundma veelgi suuremat tänulik-
kust nende eest, kes on mul aidanud 
hakata omal jõul toime tulema. Kuid 
kõige tänulikum olen olnud nende 
eest, kes on mulle näidanud, kuidas 
kasutada mõningaid oma ülejääke 
teiste abistamiseks.
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Olen selgeks saanud, et ülejääkide 
tekkimiseks on tarvis kulutada vähem, 
kui meie sissetulek lubab. Ülejääkide 
kasutamisest olen võinud õppida, 
et tõesti parem on anda, kui saada. 
Osaliselt on see nii sellepärast, et kui 
aitame kedagi Issanda viisil, õnnistab 
Issand meid.

President Marion G. Romney on 
hoolekande kohta öelnud: „Seda 
tööd tehes ei saa ise jääda vaeseks.” 
Seejärel tsiteeris ta oma misjonijuhata-
jat Melvin J. Ballardit: „Inimene ei saa 
anda Issandale leivakoorukest, Temalt 
pätsi vastu saamata.” 3

Olen oma elus kogenud, et see on 
tõsi. Kui olen Taevase Isa puudustkan-
natavate laste vastu helde, on Tema 
helde minu vastu.

Teiseks evangeeliumi põhimõtteks, 
millest olen hoolekande töös juhin-
dunud, on ühtsuse vägi ja õnnistused. 
Kui ühendame käed, et teenida puu-
duses olevaid inimesi, ühendab Issand 
meie südamed. President J. Reuben 
Clark noorem on selle kohta öelnud: 
„Andmine … tekitab ehk tugevamat 
vendlustunnet, sest erineva hariduse ja 
eri tegevusaladega inimesed töötavad 
hoolekandes või teistes projektides 
külg külje kõrval.” 4

Suurenenud vendlust märkavad 
nii saajad kui andjad. Tänase päevani 
tunneb mees, kellega ma tema üleuju-
tatud Rexburgi kodus kõrvuti muda 
kühveldasin, et on minuga lähedane. 
Ta peab ka endast rohkem lugu, sest 
tegi kõik endast oleneva, et aidata 
ennast ja oma peret. Kui oleksime töö-
tanud kumbki omaette, oleksime ilma 
jäänud vaimsest õnnistusest.

Nii jõuame kolmanda põhimõtteni, 
mida järgisin tegutsemisel hoolekan-
des: haara endaga sellesse töösse kaasa 
ka oma pere, et nad võiksid õppida 
hoolitsema üksteise eest nii, nagu nad 
hoolitsevad teiste eest. Teie pojad ja 
tütred, kes töötavad abivajajate teenimi-
sel koos teiega, aitavad hätta sattudes 
suurema tõenäolisusega ka üksteist.

Piiskopina õppisin selgeks Ki-
riku sotsiaalabi neljanda hinnalise 
põhimõtte. See tuleneb pühakirjades 
olevast käsust otsida üles vaesed. 
Piiskopi ülesandeks on otsida üles 
ja minna appi neile, kes vajavad abi 
ka pärast seda, kui nad ise ja nende 
pered on juba teinud kõik, mis neil 
oli võimalik. Mõistsin, et Issand saa-
dab Püha Vaimu, et vaeste otsimisel 
nagu ka tõe leidmisel läheksid täide 
sõnad: „Otsige, siis te leiate.” 5 Õppi-
sin kaasama inimeste leidmiseks ka 
Abiühingu juhatajat. Ta võib saada 
ilmutuse enne teid.

Mõnedele teist kulub see inspirat-
sioon lähikuudel marjaks ära. Kiriku 
sotsiaalabiprogrammi 75. aastapäeva 
tähistamiseks kutsutakse liikmeid kogu 
maailmas osalema teenimise päeval. 
Juhid ja liikmed otsivad projektide kor-
raldamisel ilmutust.

Annan teile nende teenimisprojek-
tide kavandamiseks kolm soovitust.

Esiteks valmistage end ja neid, 
kelle juhiks te olete, vaimselt ette! Vaid 
siis, kui süda on Kristuse lepitusest 
pehmenenud, näete selgesti, kuidas 
saate selle projektiga aidata Taevase 
Isa lapsi, et õnnistada nende elu nii 
vaimselt kui ajalistes asjades.

Teiseks soovitan suunata projekt 
nende abistamiseks, kelle vajadused 
puudutavad projektis osalejate südant. 
Inimesed, keda te teenite, saavad 
tundma teie armastust. Nagu lubasid 
laulusõnad, võib armastus teha neile 
rohkem rõõmu kui pelgalt nende 
ajaliste vajaduste rahuldamine.

Minu viimane soovitus on kaasata 
peresid, kvoorumeid, abiorganisat-
sioone ja kogukonnas teile tuttavaid 
inimesi. Ühtsus suurendab teie poolt  
läbi viidud teenimise head mõju.  
Peredes, Kirikus ja kogukonnas kasvab  
ühtekuuluvus ja see pärand jääb  
püsima veel kaua pärast teie projekti.

Kasutan võimalust, et teile öelda, 
kui tänulik ma teie eest olen. Kohtudes 
kõikjal maailmas inimestega on paljud 

neist mind tänanud selle armastava 
teenimise eest, mille kaudu te olete 
Issanda nimel neid aidanud.

Issanda viisil aidates leiate viisi, 
kuidas neid veelgi rohkem tiivustada. 
Teie ja teietaolised Päästja alandlikud 
jüngrid olete teisi omakasupüüdma-
tult teeninud ja inimesed, keda te 
olete aidanud, on minuga kohtudes 
üles näidanud rohkelt tänulikkust.

Samamoodi tänavad mind inime-
sed, kes on töötanud koos teiega. Mä-
letan, et kord rääkisime president Ezra 
Taft Bensoniga sotsiaalabiga seotud 
teenimisest Issanda Kirikus. Ta üllatas 
mind oma noorusliku elujõuga, öeldes 
vibutades käega: „Ma armastan seda 
tööd ja see tõepoolest on töö!”

Õpetaja nimel tänan teid Taevase 
Isa laste teenimise eest. Ta tunneb 
teid ja näeb teie püüdlusi, usinust ja 
ohverdusi. Ma palvetan, et Ta laseks 
teil näha oma töö vilja nende rõõmus, 
keda ja kellega koos te Issanda nimel 
olete aidanud.

Ma tean, et Jumal, meie Isa elab ja 
kuuleb meie palveid. Ma tean, et Jee-
sus on Kristus. Teda teenides ja Tema 
käske pidades puhastute ja muutute 
tugevamaks nii teie ise kui ka need, 
keda te teenite. Püha Vaimu väel võite 
te teada, nagu mina tean, et Joseph 
Smith oli Jumala prohvet, kes taastas 
selle tõelise ja elava Kiriku. Ma tunnis-
tan, et president Thomas S. Monson 
on Jumala prohvet tänapäeval. Ta on 
suureks eeskujuks sellest, mida Issand 
tegi: käies ringi ja tehes head. Ma 
palvetan, et me kasutaksime võimalusi 
„tõsta käsi, mis on rippu vajunud, ja 
tugevda[da] nõrkenud põlvi” 6. Jeesuse 
Kristuse pühal nimel, aamen.
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