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Seiske pühades 
paikades
Taevaisaga suhtlemine läbi meie palvete ja Tema 
inspiratsiooni on vajalik, et me saaksime hakkama  
elu tormide ja katsumustega.

Mu armsad vennad ja õed! 
Oleme kuulnud täna häid 
sõnumeid ja ma avaldan 

kiitust kõikidele osalejatele. Meil on 
eriti hea meel, et vanem Robert D. 
Hales on taas meiega ja tunneb end 
paremini. Me armastame sind, Bob!

Mõtiskledes, mida ma teile täna 
öelda tahaksin, olen tundnud mõju-
tust teatud mõtete ja tunnete jaga-
miseks, mida pean asjakohasteks ja 
aktuaalseteks. Ma palvetan, et saaksin 
kõnelemise ajal juhatust.

Olen elanud siin maa peal nüüd-
seks 84 aastat. Et te asjast paremini 
aru saaksite, siis ma sündisin samal 
aastal, kui Charles Lindbergh lendas 
esimest korda üksinda ühemootorilise 
ja ühekohalise monoplaaniga New 
Yorgist ilma vahepeatuseta Pariisi. 
Järgnenud 84 aasta jooksul on nii 
mõndagi muutunud. Inimene on juba 
ammu käinud kuul. Eilsest ulmest on 
tänaseks saanud reaalsus. Ja see re-
aalsus muutub tänu kaasaegsele teh-
nikale nii kiiresti, et suudame vaevu, 
kui üldse, sammu pidada. Neile meie 

seast, kel on veel meeles numbriket-
taga telefonid ja kirjutusmasinad, on 
tänapäevane tehnika midagi enamat 
kui lihtsalt hämmastav.

Tohutu kiirusega muudab suunda 
ka ühiskonna moraalikompass. Varem 
sobimatuks ja kõlvatuks peetud käitu-
mist tänapäeval mitte ainult ei taluta, 
vaid see on üha enamate arvates 
vastuvõetav.

Lugesin hiljuti Wall Street Journalis 
Inglismaa pearabi Jonathan Sacksi 
artiklit. Ta kirjutab muude asjade seas 
järgmist: „1960. aastatel leidis lääne 
ühiskonnas peaaegu kõikjal aset 
moraalirevolutsioon, loobuti tavapä-
rasest eetilisest vaoshoitusest. Nagu 
biitlid laulsid: kõik, mida vajate, on 
armastus. Juudiusuliste ja kristlaste 
moraalikoodeks heideti üle parda. 
See asendus järgmise [ütlusega]:  
[Tehke] seda, mis teile sobib.  Kümmet 
käsku hakati pärast ümberkirjutamist 
nimetama kümneks loominguliseks 
soovituseks.”

Rabi Sacks jätkab kurtmist:
„Oleme raisanud oma 

President Thomas S. Monson moraalikapitali sama hoolimatult 
nagu oma rahavarusid. …

 Suuremas osas maailmast peetakse 
religiooni iganenuks ning pole enam 
midagi, mis räägiks vastu ostmis-, 
kulutamis-, kandmis-, uhkeldamiskul-
tusele, sest väidetavalt oled sa seda 
väärt. Sõnum on järgmine: kõlbelisus 
on vanamoodne, südametunnistus on 
viletsate jaoks ja ainus käsk, mis keh-
tib, on „sa ei tohi vahele jääda!”” 1

Vennad ja õed! Selline kirjeldus 
kehtib kahjuks suurema osa meid 
ümbritseva maailma kohta. Kas 
laiutame meeleheites käsi ja imes-
tame, kuidas küll sellises maailmas 
ellu jääda? Ei! Vastupidi! Meie elus 
on Jeesuse Kristuse evangeelium ja 
me teame, et kõlbelisus pole vana-
moodne, et meie südametunnistus 
kaitseb meid ja me vastutame oma 
tegude eest ise.

Kuigi maailm on muutunud, jäävad 
Jumala seadused muutumatuks. Need 
ei ole muutunud ega muutu. Kümme 
käsku pole midagi muud kui käsud. 
Need pole soovitused. Nende täitmist 
nõutakse praegu täpselt samamoodi 
nagu siis, kui Jumal need Iisraeli 
lastele andis. Kui kuulaksime, kuulek-
sime siin ja praegu kaikumas Jumala 
häält:

„Sul ei tohi olla muid jumalaid 
minu palge kõrval!

Sa ei tohi enesele teha kuju! …
Sa ei tohi Jehoova, oma Jumala 

nime asjata suhu võtta! …
Pea meeles, et sa pead  

hingamispäeva pühitsema! …
Sa pead oma isa ja ema 

austama! …
Sa ei tohi tappa!
Sa ei tohi abielu rikkuda!
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Sa ei tohi varastada!
Sa ei tohi tunnistada … 

valetunnistajana! …
Sa ei tohi himustada.” 2

Meie käitumiskoodeks on muutu-
matu. See ei kuulu arutamisele. See 
on kirjas nii kümnes käsus kui ka 
Päästja mäejutluses, mille Ta maa peal 
elades pidas. See on kõikjal Tema 
õpetustes. See on kaasajal ilmutatud 
sõnades.

Meie Taevaisa on seesama eile, 
täna ja igavesti. Prohvet Mormon 
ütleb meile, et Jumal on „muutumatu 
kogu igavikust kogu igavikuni”.3  
Maailmas, kus peaaegu kõik näib 
muutuvat, on Tema muutumatus 
miski, millele võib loota. See on 
ankur, millest tugevasti kinni hoides 
tunneme ennast turvaliselt, et meid  
ei uhutaks tundmatutele vetele.

Vahel võib tunduda, et neil seal 
maailmas on palju lõbusam kui teil. 
Mõnele võib tunduda Kirikus järgi-
tav käitumiskoodeks piiravana. Mu 
vennad ja õed! Kinnitan teile, et miski 
ei too meile elus rohkem rõõmu või 
suuremat hingerahu kui Vaim, mis 
on meiega siis, kui järgime Päästjat 
ja peame käske. Vaim ei saa viibida 
selliste tegevuste juures, millest suur 
osa maailmast osa võtab. Apostel 
Paulus kuulutas tõde: „Loomupärane 
inimene ei võta seda vastu, mis on 
Jumala Vaimust; sest see on temale 
jõledus ja ta ei või sellest aru saada, 
sellepärast, et seda tuleb ära mõista 
vaimselt.” 4 Loomupärane inimene 
võib viidata meist ükskõik kellele, kui 
laseme endal selliseks saada. 

Peame olema valvsad maailmas, 
mis on vaimsest nii kaugele liikunud. 
Oluline on hüljata kõik, mis pole 
meie käitumisnormidega kooskõlas, 
ja samas keelduda andmast käest 
seda, mida kõige enam soovime 
– igavest elu Jumala kuningriigis. 
Tormid peksavad ikkagi aeg-ajalt 
vastu ust, kuna neist me surelikkuses 
ei pääse. Ometi on meil palju parem 
varustus, et nendega toime tulla, neist 
õppust võtta ja jagu saada, kui meie 
hinges on evangeelium ja südames 
armastus Päästja vastu. Prohvet Jesaja 

kuulutas: „Õigluse vili on rahu,  
õigluse tulemuseks püsiv rahulik  
elu ning julgeolek!” 5

Selleks et elada maailmas, kuid 
mitte olla maailmast, on meil oluline 
suhelda palve vahendusel oma  
Taevase Isaga. Ta tahab, et teeksime  
seda. Ta vastab meie palvetele.  
Nagu on kirjas 3. Nefi 18. peatükis,  
manitses Päästja „olema alati valvel ja 
palvetama, et te ei langeks kiusatusse; 
sest Saatan soovib teid endale. …

Seepärast peate te alati palvetama 
Isa poole minu nimel;

ja mida te iganes palute Isalt minu 
nimel, mis on õige, uskudes, et te 
seda saate, vaata, see antakse teile.” 6

Olin umbes 12-aastane, kui sain 
tunnistuse palve väest. Olin teinud 
kõvasti tööd, et veidi raha teenida, 
ja kogunud viis dollarit. See juhtus 
suure majanduslanguse ajal, mil viis 
dollarit oli märkimisväärne summa 
– eriti veel 12-aastase poisi jaoks. 
Andsin kõik oma mündid, mida oli 
kokku viis dollarit, oma isale ja tema 
andis mulle vastu viiedollarilise raha-
tähe. Tean, et tahtsin viie dollari eest 
midagi erilist osta, kuigi pärast kõiki 
neid aastaid ma ei mäleta enam, mis 
see oli. Mäletan vaid seda, kui tähtis 
see raha minu jaoks oli.

Tollal polnud meil pesumasinat ja 
ema saatis pesemist vajavad riided 
igal nädalal pesumajja. Paari päeva 
pärast saime tagasi märja pesu ja ema 
riputas kõik asjad tagaaeda nöörile 
kuivama.

Olin pistnud oma viiedollarilise 
teksade taskusse ja nagu te ilmselt 
ära arvasite, olid mu teksad, raha 
ikka veel taskus, pesumajja saade-
tud. Mõistnud, mis oli juhtunud, olin 
murest murtud. Teadsin, et pesumajas 
vaadatakse taskud tavaliselt enne 
pesemist läbi. Olin peaaegu kindel, et 
kui mu raha siis ei avastata ja välja ei 
võeta, libiseks see pesemise ajal tas-
kust välja ning pesumaja töötaja saaks 
raha endale, sest tal pole vähimatki 
aimu, kellele raha tagastada, isegi kui 
ta tahaks seda teha. Tõenäosus oma 
viit dollarit tagasi saada oli õhkõrn 
– sama kinnitas ka mu kallis ema, 

kui olin talle raha taskussejätmisest 
rääkinud.

Ma tahtsin raha tagasi saada! Mul 
oli seda vaja! Ma olin selle saamiseks 
kõvasti tööd teinud! Mõistsin, et võin 
teha vaid üht. Pöördusin oma äär-
muslikus olukorras Taevaisa poole 
ja anusin, et Ta mu raha mingil viisil 
taskus hoiaks, kuni meie märg pesu 
tagasi jõuab.

Pärast kahte väga pikka päeva, kui 
pesuauto pidi minu teadmist mööda 
pesu tagasi tooma, istusin akna juures 
ja ootasin. Kui auto kurvi tagant näh-
tavale ilmus, tagus mu süda nii mis 
hirmus. Niipea, kui märg pesu majja 
jõudis, haarasin teksad ja jooksin oma 
tuppa. Pistsin väriseva käe pükste 
taskusse. Kuna ma kohe midagi ei 
leidnud, arvasin, et raha on läinud. 
Siis aga puudutasid mu sõrmed 
märga viiedollarilist. Tundsin raha tas-
kust välja võttes kergendust. Tänasin 
Taevaisa siiras palves, sest teadsin, et 
Ta oli minu palvele vastanud.

Tollest ajast peale on loendamatu 
hulk minu palveid vastuse saanud. 
Pole möödunud päevagi, ilma et 
oleksin oma Taevaisaga palves vestel-
nud. Pean seda suhet kalliks – oleksin 
ilma selleta sõna otseses mõttes eksi-
nud. Kui te pole praegu Taevaisaga 
veel sellistes suhetes, õhutan ma teid 
selle nimel tööd tegema. Seda tehes 
on teil õigus saada oma elus Temalt 
inspiratsiooni ja juhatust – need on 
meile kõigile vajalikud, kui tahame 
maa peal viibides vaimselt ellu jääda. 
Inspiratsioon ja juhatus on annid, 
mida Ta meile heldelt annab, kui me 
neid vaid otsime. Need on hinnalised 
aarded!

Olen alati alandlik ja tänulik, 
kui mu Taevane Isa minuga oma 
inspiratsiooni vahendusel suhtleb. 
Olen õppinud seda ära tundma, 
usaldama ja järgima. Olen saanud 
sellist inspiratsiooni üha uuesti. Üks 
üpris tähendusrikas kogemus leidis 
aset 1987. aasta augustis Saksamaal 
Frankfurdi templi pühitsemise ajal. 
President Ezra Taft Benson oli ol-
nud paar esimest pühitsemispäeva 
meiega, kuid oli koju tagasi läinud ja 
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mul avanes võimalus juhatada järele-
jäänud teenistusi.

Laupäeval olid meil plaanis teenis-
tus Hollandi liikmetele, kes kuulusid 
Frankfurdi templi ringkonda. Tundsin 
hästi ühte meie suurepärast juhti Hol-
landist, vend Peter Mourikit. Tund-
sin enne teenistust selgesti, et pean 
kutsuma vend Mouriki kõnelema 
teenistusel teistele Hollandi püha-
dele ja ta peaks olema lausa esimene 
kõneleja. Kuna ma teda tol hommi-
kul templis ei näinud, saatsin sealse 
piirkonna juhatajale vanem Carlos E. 
Asayle kirja, milles küsisin, kas Peter 
Mourik teenistusel osaleb. Vahetult 
enne seda, kui teenistuse alustami-
seks püsti tõusin, sain vanem Asaylt 
vastuse, et vend Mourikit templis ei 
ole, et ta oli parasjagu kusagi mujal 
ametis ning kavatses osaleda templi 
pühitsemisteenistusel järgmisel päeval 
koos sõjaväelaste vaiadega.

Kui ma inimeste tervitamiseks 
ja programmi ettelugemiseks püsti 
tõusin, sain taas ilmselgelt inspirat-
siooni teada anda, et Peter Mourik on 
esimene kõneleja. See oli vastupidi 
mu igasugusele vaistule, kuna olin 
just vanem Asaylt teada saanud, et 
vend Mourik mingil juhul templis ei 
viibi. Usaldasin siiski inspiratsiooni 
ning teatasin koori esinemisest ja pal-
vest, öeldes seejärel, et meie esimene 
kõneleja on vend Peter Mourik.

Istekohale naastes heitsin pilgu 
vanem Asayle ja nägin tema näos 
paanikat. Ta ütles mulle hiljem, et kui 
teatasin, et vend Mourik on esimene 
kõneleja, ei uskunud ta oma kõrvu. 
Ta teadis, et olen tema vastuse kätte 
saanud ja ka läbi lugenud, ega suut-
nud mõista, miks ma vend Mouriki 
esimese kõnelejana välja kuulutasin, 

teades, et teda templis pole.
Samal ajal oli Peter Mourik Porthst-

rassel asuvas piirkonnakontoris koos-
olekul. Koosoleku jätkudes pöördus 
ta äkitselt toonase regiooniesindaja 
vanem Thomas A. Hawkesi poole 
ja küsis: „Kui kiiresti sa saad mind 
templisse viia?” 

Vanem Hawkes, kes teadupärast 
oma väikese sportautoga üpris kiiresti 
sõitis, vastas: „Viin su kümne minu-
tiga kohale. Aga miks sul on  
vaja templisse minna?”

Vend Mourik ütles, et ta ei tea, 
miks ta peab templisse minema.  
Ta teadis ainult, et tal on vaja minna. 
Nad suundusid otsekohe templi 
poole.

Sel ajal, kui koor võrratult laulis, 
vaatasin ma ringi, lootes iga hetk 
vend Mourikit näha, kuid ei näinud. 
Huvitaval kombel ei tundnud ma end 
sellest üldse häirituna. Olin surmkin-
del, et kõik saab korda.

Vend Mourik astus templi eesuk-
sest sisse just siis, kui alguspalve oli 
lõppemas, ega teadnud ikka veel, 
miks ta seal on. Kui ta mööda kori-
dori edasi kiirustas, nägi ta ekraanil 
mu nägu ja kuulis mind teadustamas: 
„Nüüd kuuleme kõnelemas vend 
Peter Mourikit.”

Vanem Asay hämmastuseks astus 
Peter Mourik otsekohe ruumi ja asus 
oma kohale poodiumil.

Rääkisime vend Mourikiga pärast 
teenistust sellest, mis oli enne tema 
kõnet aset leidnud. Olen mõtisklenud 
tol päeval mitte ainult mulle, aga ka 
vend Peter Mourikile tulnud inspi-
ratsiooni üle. See tähelepanuväärne 
kogemus on olnud mulle ümber-
lükkamatuks tunnistuseks, kui tähtis 
on olla sellise inspiratsiooni saamise 

vääriline ning inspiratsiooni saami-
sel seda usaldada ja järgida. Tean 
vähimagi kahtluseta, et Issand tahtis, 
et need, kes viibisid tollel Frankfurdi 
templi pühitsemisteenistusel, saak-
sid kuulda Tema teenija, vend 
Peter Mouriki vägevat ja liigutavat 
tunnistust.

Mu kallid vennad ja õed! Taeva-
isaga suhtlemine – meie palved Tema 
poole ja Temalt saadud inspiratsioon 
– on vajalik, et elutormid ja katsumu-
sed üle elada. Issand kutsub meid: 
„Tulge minu ligi ja mina tulen teie 
ligi; otsige mind usinasti ja te leiate 
mind.” 7 Seda tehes tunneme oma 
elus, kuidas Tema Vaim tekitab meis 
soovi ja annab meile julgust jääda 
õigemeelsuses tugevaks ja kindlaks 
– seista „pühades paikades ja [mitte 
lasta] ennast kõigutada.” 8

Ajal, mil muutuste tuuled meie 
ümber vihisevad ja ühiskonna moraal 
meie silme ees üha laguneb, pidagem 
meeles Issanda hinnalisi lubadusi 
neile, kes Teda usaldavad: „Ära karda, 
sest mina olen sinuga; ära vaata 
ümber, sest mina olen su Jumal: ma 
teen sind tugevaks, ma aitan sind, 
ma toetan sind oma õiguse parema 
käega!” 9

Olgu see meie õnnistus, seda  
palun meie Issanda ja Päästja  
Jeesuse Kristuse pühal nimel,  
aamen.
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Õpetused meie ajaks
Melkisedeki preesterluse 

ja Abiühingu neljanda 
pühapäeva õppetunnid 

pühendatakse „Õpetused meie 
ajaks” käsitlemisele. Õppetunni et-
tevalmistamisel saab võtta aluseks 
ühe või mitu viimase üldkonve-
rentsi kõnedest. 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 
samu 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 

* Eestikeelsed kõned leiate aadressilt www.jeesusekristusekirik.ee.

õppetunni ettevalmistamisel võib 
olla ahvatlev, kuid heakskiidetud 
õppekava näeb ette konverentsi-
kõnede 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 2011 – aprill 2012 Liahona *2010. a novembrikuu numbris 
avaldatud kõned

Mai – oktoober 2011 Liahona * 2011. a maikuu numbris 
avaldatud kõned
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Moosese, ühe suurima proh-
veti, keda maailm on iial 
tundnud, kasvatas üles vaa-

rao tütar ja Mooses veetis esimesed 
40 eluaastat Egiptuse kuningakojas. 
Ta oli tuttav selle muistse kuningriigi 
hiilguse ja suursugususega.

Aastaid hiljem ühe eemal asuva 
mäe otsas, vägeva Egiptuse särast 
ja toredusest ammu ilma jäänuna, 
seisis Mooses Jumala ees ning rääkis 
Temaga palgest palgesse nagu ini-
mene oma sõbraga.1 Selle jutuajamise 
käigus näitas Jumal Moosesele oma 
kätetööd, lastes tal põgusalt näha 
Jumala tööd ja hiilgust. Kui nägemus 
lõppes, langes Mooses maha ja lebas 
nii mitu tundi. Kui tema jõud lõpuks 
taastus, mõistis ta midagi sellist, mille 
peale ta kõigi nende aastate vältel 
vaarao õukonnas iial polnud tulnud.

„Ma tean,” ütles ta, „et inimene ei 
ole midagi.” 2

Oleme tühisemad, kui arvame
Mida enam õpime universumist, 

seda enam mõistame – vähemalt 
veidike – sellest, mida Mooses teadis. 
Universum on nii suur, müstiline 
ja hiilgav, et inimene ei suuda seda 
mõista. „Ma olen loonud lugematul 

hulgal maailmu,” ütles Jumal Moose-
sele.3 Öötaeva imed on ilusaks tunnis-
tuseks selle paikapidavusest.

Vaid mõni üksik asi on võtnud 
mind sama hingetuks kui ööpimedu-
ses üle ookeanide ja mandrite lenda-
mine ning juhikabiini aknast miljonite 
tähtede lõputu hiilguse silmitsemine.

Astronoomid on püüdnud tähtede 
arvu universumis kokku lugeda. Ühe 
teadlasterühma hinnangul on tähti 
meie teleskoopide vaateväljas kümme 
korda rohkem kui liivaterasid kogu 
maailma randadel ja kõrbetes.4

See järeldus on rabavalt sarnane 
muistse prohveti Eenoki avaldusega: 
„Kui inimesel oleks võimalik kokku 
lugeda kõik maa osakesed, jah, 
miljonite sellesarnaste maade omad, 
poleks see arv mitte ligilähedanegi 
sinu loodute hulgale.” 5

Mõeldes Jumala loodute tohutule 
arvule, pole ime, et suur kuningas 
Benjamin andis oma rahvale nõu 
pidada „alati meeles Jumala suurust ja 
oma tühisust”.6

Oleme paremad, kui arvame
Kuigi inimene on tühine, mõtlen 

ma imestuse ja aukartusega, et „hin-
gede väärtus on Jumala silmis suur”.7

Ja kuigi meie võime tohutut uni-
versumi avarust silmitsedes öelda: 
„Mis on inimene võrreldes hiilgava 
looduga?”, ütles Jumal ise, et Ta lõi 
universumi just meie pärast! Tema töö 
ja hiilgus – selle võrratu universumi 
eesmärk – on inimkonna päästmine 
ja ülendamine.8 Teiste sõnadega on 
tohutud igavikuavarused, lõputu aeg-
ruumi hiilgus ja müstika loodud kõik 
meiesarnaste harilike surelike kasu 
silmas pidades. Taevane Isa lõi uni-
versumi, et võiksime saavutada Tema 
poegade ja tütardena oma täieliku 
potentsiaali.

Inimese jaoks näib olevat mõis-
tusevastane, et võrreldes Jumalaga 
pole inimene midagi ja ometi oleme 
Jumala jaoks kõik. Olgugi et lõputu 
loodu foonil võime tunduda tühi-
sena, põleb meil rinnus igavese tule 
säde. Mõistetamatu ülendus – lõputa 
maailmad – on meie haardeulatuses. 
Ja Jumala suureks sooviks on aidata 
meil see saavutada.

Rumal uhkus
Suur petis teab, et üheks tema 

tõhusamaks vahendiks Jumala laste 
eksiteele juhtimisel on rõhuda ini-
mese jaoks mõistusevastases olukor-
ras äärmustele. Mõne puhul kasutab 
ta ära nende kalduvust uhkusele, 
innustades neid olema ennast täis, 
minema liiale oma enesehinnanguga 
ja uskuma fantaasiat, otsekui oleksid 
nad võitmatud. Ta ütleb neile, et nad 
on tavalisest inimesest üle ning et 
võimete, päritolu või ühiskondliku 
staatuse tõttu ei mõõdeta neid sama 
mõõdupuuga nagu kõiki ülejäänuid. 
Ta paneb neid järeldama, et nad ei 
pea seega alluma kellegi teise reeg-
litele ega laskma end häirida kellegi 

Te olete Talle olulised
Issand kaalub hinge väärtust teistsugusel kaalul,  
kui seda teeb maailm.

President Dieter F. Uchtdorf
Teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas
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teise probleemidest.
Abraham Lincoln olevat armasta-

nud järgmist luuletust:

Miks uhke peaks olema surelik 
hing?

Kui vilksatav lendtäht, kiirustav 
pilv,

kui välgusähvatus, lainemurd
nii inimelule järgneb haud.9

Jeesuse Kristuse jüngrid mõista-
vad, et igavikuga võrreldes oleme 
siin aegruumi surelikus sfääris „vaid 
viivuks”.10 Nad teavad, et inimese 
tegelikul väärtusel pole suurt pistmist 
sellega, mida maailm hindab. Nad 
teavad, et te võite kogu maailmas 
oleva raha kokku kuhjata, kuid taeva 
arvelduste kohaselt ei saa selle eest 
leivapätsigi.

Need, kes „päri[vad] Jumala 
kuningrii[gi]” 11, on need, kes saavad 
„lapse sarnaseks – alistuvaks, tasa-
seks, alandlikuks, kannatlikuks, täis 
armastust.” 12 „Sest igaüht, kes ennast 
ise ülendab, alandatakse; aga kes en-
nast ise alandab, seda ülendatakse!” 13 
Need jüngrid mõistavad ka, „et kui te 
olete oma kaasinimeste teenistuses, te 
olete ainult oma Jumala teenistuses.” 14

Meid pole unustatud
Veel üks Saatana petmisviis on 

heidutamine. Ta püüab panna meid 
end tühisena nägema, kuni hakkame 
kahtlema, et üldse midagi väärt 
oleme. Ta ütleb meile, et oleme liiga 
väikesed, et meid märgataks, et eel-
kõige Jumal on meid unustanud.

Lubage mul rääkida teile ühest 
isiklikust kogemusest, millest võib 
olla abi neile, kes tunnevad end tü-
hise, unustatu või üksildasena.

Palju aastaid tagasi osalesin ma 
piloodikoolitusel Ameerika Ühend-
riikide Õhujõududes. Olin Tšehhos-
lovakkias sündinud ja Ida-Saksamaal 
üles kasvanud noore Lääne-Saksamaa 
sõdurina kodust kaugel ja kõnele-
sin inglise keelt raskustega. Mäletan 
selgelt oma teekonda meie treening-
baasi Texase osariigis. Istusin lennu-
kis reisija kõrval, kes rääkis tugeva 

lõunaosariikide aktsendiga. Ma ei 
mõistnud tema jutust peaaegu sõnagi. 
Hakkasin isegi mõtlema, et äkki on 
mulle üldse vale keelt õpetatud. Mind 
kohutas mõte, et pean võistlema 
ihaldatud parimate kohtade nimel 
piloodiväljaõppes õppuritega, kelle 
jaoks inglise keel on emakeel.

Jõudnud Texase väikelinna Big 
Springsi õhuväebaasi, otsisin üles 
viimse aja pühade koguduse, kus 
oli käputäis imetoredaid liikmeid, 
kes õhuväebaasilt üüritud ruumi-
des kokku said. Liikmed ehitasid 
parasjagu väikest kogudusehoonet, 
et Kirikul oleks koht, kus alaliselt 
kokku saada. Neil päevil tegid suure 
osa töödest uute hoonete ehitamisel 
liikmed ise.

Osalesin päev päeva järel piloodi-
väljaõppes ja õppisin nii palju kui või-
malik ning seejärel veetsin enamiku 
vabast ajast uue kogudusehoone 
juures tööd tehes. Sain seal selgeks, 
et kaks korda neljatolline pole mitte 
tantsusamm, vaid puutükk. Mulle sai 
selgeks ka tähtis ellujäämisoskus, kui-
das naela lüües pöial pihta ei saaks.

Veetsin nii palju aega koguduse-
hoone juures tööd tehes, et kogu-
dusejuhataja, kes meile juhtumisi ka 
lennundust õpetas, väljendas muret, 
et ehk peaksin rohkem aega õppimi-
sele pühendama.

Mu sõbrad ja õpingukaaslased te-
gelesid vabal ajal kõiksugu asjadega, 
kuigi arvan, et võin vabalt öelda, 
et mõni neist tegevustest ei läinud 
kokku tänase „Sulle, noor” trükisega. 
Mulle meeldis pisikese Lääne-Texase 
koguduse tegemistest aktiivselt osa 
võtta, värskelt omandatud puusepa-
oskusi rakendada ning vanemate 
kvoorumi ja pühapäevakooli õpetaja 
kutses inglise keelt harjutada. 

Tollal oli Big Spring ehk tõlgituna 
suur allikas vaatamata oma nimele 
väike, tähtsusetu ja tundmatu paik. 
Sageli pidasin ka iseennast samasu-
guseks – tähtsusetuks, tundmatuks ja 
üpris üksildaseks. Siiski ei mõelnud 
ma kordagi, kas Issand on mind ära 
unustanud või kas Ta suudab mu 
sealt üles leida. Teadsin, et Taevase 

Isa jaoks polnud tähtis, kus ma olen, 
milline auaste mul võrreldes teistega 
piloodiväljaõppe rühmas on või milli-
ses kutses Kirikus teenin. Tema jaoks 
oli oluline, et annan endast parima, et 
hoian oma südames Tema poole ning 
olen nõus aitama enda ümber olijaid. 
Teadsin, et kui annan endast parima, 
läheb kõik hästi.

Ja kõik läkski hästi.15

Viimased saavad esimesteks
Issandal pole vahet, kas töötame 

kõik päevad marmorsaalides või 
hobutallides. Ta teab, kus me oleme, 
ükskõik kui tagasihoidlikud meie tin-
gimused on. Ta rakendab oma äranä-
gemise järgi ja omal pühal eesmärgil 
neid, kelle süda Tema poole hoiab.

Jumal teab, et mõningaid üllamaid 
hingi, kes on kunagi elanud, ei kanta 
kunagi ajalookroonikatesse. Nad on 
õnnistatud, alandlikud hinged, kes 
järgivad Päästja eeskuju ja veedavad 
elupäevad head tehes.16

Seejuures on mulle eeskujuks üks 
abielupaar, ühe mu sõbra vanemad. 
Mees töötas Utah’ osariigis terase-
vabrikus. Lõuna ajal võttis ta välja 
pühakirjad või Kiriku ajakirja ja luges 
neid. Kui teised töölised seda nägid, 
heitsid nad tema üle nalja ja panid 
ta usu proovile. Alati, kui nad seda 
tegid, vastas ta neile sõbralikult ja 
enesekindlalt. Ta ei lasknud nende 
lugupidamatusel end vihale ajada  
või ärritada.

Aastaid hiljem jäi üks häälekamaid 
narrijaid väga haigeks. Enne oma 
surma palus ta, et see alandlik mees 
tema matustel kõne peaks. Mees tegi 
seda.

Tol ustaval Kiriku liikmel polnud 
iial erilist staatust ega rikkust, kuid 
tema sügav mõju ulatus kõigini, kes 
teda tundsid. Ta hukkus tööõnnetu-
ses, kui läks appi lumme kinni jäänud 
töötajale.

Samal aastal tehti tema lesele 
ajuoperatsioon, mille tagajärjel naine 
ei saa enam kõndida. Kuid inimestele 
meeldib temaga aega veeta, kuna ta 
oskab kuulata. Ta mäletab. Ta hoolib. 
Kuna ta ei ole võimeline kirjutama, 
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on ta oma laste ja lastelaste telefoni-
numbrid pähe õppinud. Tal on 
armastusega meeles sünni- ja muud 
tähtpäevad.

Teda külastanud inimesed on 
tema juurest lahkudes elust ja iseen-
dast paremal arvamusel. Nad tunne-
vad tema armastust. Nad teavad, et 
ta hoolib. Ta ei kurda kunagi, vaid 
veedab oma päevad teiste elu õnnis-
tades. Üks tema sõpradest ütles, et 
naine on üks vähestest, keda ta on 
iial tundnud, kelle eeskujust võib 
näha Jeesuse Kristuse elu ja tõelist 
armastust.

See abielupaar oleks olnud esi-
meste seas, kes ennast siin maailmas 
eriti tähtsaks ei pea. Kuid Issanda 
kaal hinge väärtuse kaalumiseks on 
maailma omast täiesti erinev. Ta teab 
seda ustavat paari. Ta armastab neid. 
Nende teod on elavaks tunnistuseks 
tugevast usust Temasse.

Olete Tema jaoks olulised
Vennad ja õed! Võib-olla on ini-

mene universumi suurusega võrreldes 
tõepoolest tühine. Vahel võime end 
tunda koguni tähtsusetu, nähtamatu, 
üksildase või unustatuna. Pidage 
siiski alati meeles – Tema jaoks 
olete te olulised! Kui peaksite eales 
kahtlema, mõelge järgmisele neljale 
jumalikule põhimõttele:

Esiteks, Jumal armastab alandlikke 
ja vaguraid, sest nad on „suurem[ad] 
Taevariigis”.17

Teiseks laseb Issand oma „evan-
geeliumi täius[t] kuuluta[da] nõrkade 

ja lihtsate poolt maailma äärteni”.18 
Ta on otsustanud, et „maailma 
nõrgad asjad tulevad esile ja mur-
ravad maha vägevad ja tugevad” 19 
ning saadavad häbisse selle, „mis on 
vägev”.20

Kolmandaks, ükskõik kus te 
elate, kui alandlikud on teie olud, 
kui tühine on teie töö, kui piiratud 
on teie võimed, kui lihtne on teie 
välimus või kui väike tundub olevat 
teie kutse Kirikus, te ei ole oma Tae-
vasele Isale nähtamatud. Ta armas-
tab teid. Ta tunneb teie alandlikku 
südant ning lahkeid armastusest 
ajendatud tegusid. Kõik need kokku 
on kestvaks tunnistuseks teie usust ja 
ustavusest.

Neljandaks ja lõpetuseks, saage 
palun aru, et see, mida te praegu 
näete ja kogete, pole see, mis saab 
teile osaks igavikus. Üksildus, 
kurbus, valu või heidutatus ei kesta 
igavesti. Jumal on meile ustavalt 
lubanud, et Ta ei unusta ega hülga 
neid, kes südames Tema poole hoia-
vad.21  Lootke sellele lubadusele ja 
uskuge sellesse. Õppige oma Taevast 
Isa armastama ning saage Tema 
jüngriks sõnas ja teos.

Olge kindlad, et kui te peate vastu, 
usute Temasse ja jääte ustavaks käs-
kude pidamisel, saavad ühel päeval 
teile endale osaks apostel Paulusele 
ilmutatud lubadused: „Mida silm ei 
ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis 
inimsüdamesse ei ole tõusnud – selle 
on Jumal valmistanud neile, kes teda 
armastavad.” 22

Vennad ja õed! Teie vaimu Isa on 
vägevaim Isik universumis. Ta tunneb 
teid. Tema armastus teie vastu on 
täiuslik.

Jumal ei näe teid lihtsalt väike-
sel planeedil lühikest aega elava 
surelikuna – Te olete Tema lapsed! 
Ta näeb teid sellisena, kelleks te 
suudate saada ja peaksite saama. Ta 
tahab, et te teaksite, et olete Talle 
olulised.

Uskugem, usaldagem ja elagem 
alati nii, et mõistaksime oma tõelist 
igavest väärtust ja potentsiaali. Olgem 
nende hinnaliste õnnistuste väärilised, 
mis meie Taevasel Isal meile tallel 
on, palvetan ma Tema Poja, nimelt 
Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
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