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Jumal kutsub,  
rahvas toetab

Kirikus kutsutakse meid sageli toetama inimesi 
kutsetes teenimisel. Aastate eest näitas mulle 
üks 18-aastane üliõpilane ilmekalt, mida tähen-

dab Jumala teenijate toetamine. Tema alandlik eeskuju 
on mulle õnnistuseks tänaseni. 

See noormees oli just alustanud oma esimest ülikoo-
liaastat. Ta oli saanud ristitud aasta enne seda, kui ta 
lahkus kodust, et alustada õpinguid ühes suures ülikoo-
lis. Mina teenisin seal tema piiskopina.

Kui kooliaasta algas, oli mul temaga kabinetis lühike 
jutuajamine. Ma ei mäleta sellest esimesest jutuajamisest 
palju, ainult seda, et ta rääkis oma väljakutsetest uues 
kohas, kuid meie teist jutuajamist ei unusta ma kunagi.

Ta palus minuga kohtumist mu kabinetis. Olin üllatu-
nud, kui ta küsis: „Kas võiksime teha koos palve ja kas 
mina võiksin selle öelda?” Ma pidin ütlema, et olin juba 
palvetanud nagu ilmselt temagi, kuid nõustusin.

Ta alustas palvet tunnistusega teadmisest, et piiskop 
on Jumalast kutsutud. Ta palus, et Jumal ütleks mulle, 
mida ta peaks tegema ühes suurte vaimsete tagajärge-
dega küsimuses. See noor mees väljendas Jumala ees 
oma veendumust, et piiskop juba teadis tema vajadusi ja 
ta saab nendes asjus vajalikku nõu.

Kui ta rääkis, tulid minu silme ette konkreetsed ohud, 
millega ta võib silmitsi seista. Nõuanne talle oli lihtne, 
kuid antud suures selguses – palveta alati, pea kinni 
käskudest ja ära karda.

See noormees, olnud aasta Kiriku liige, õpetas 
eeskujuga, mida Jumal saab teha juhiga, keda toetavad 
usus ja palvetes need, keda ta on kutsutud juhtima. See 
noormees näitas mulle üldise heakskiidu seaduse väge 
Kirikus (vt ÕL 26:2). Kuigi Issand kutsub oma teenijaid 
ilmutuse kaudu, võivad nad tegutseda alles pärast seda, 
kui neid toetavad need, keda nad on kutsutud teenima.

Oma toetava häälega anname pühaliku lubaduse. Me 
lubame palvetada Issanda teenijate eest, et Ta juhiks ja 
tugevdaks neid (vt ÕL 93:51). Me tõotame, et otsime 
ja tahame tunda Jumalalt saadud inspiratsiooni nende 
nõuannetes ja kõiges, kui nad oma kutses tegutsevad 
(vt ÕL 1:38).

Seda lubadust peame oma südames sageli uuesti üle 
kordama. Teie pühapäevakooli õpetaja püüab õpetada 
Vaimuga, kuid nõndasamuti nagu teie, võib ta klassi 
ees vigu teha. Teie aga saate otsustada kuulata ja jälgida 
neid hetki, mil te tunnete Jumala inspiratsiooni. Õige 
pea märkate vähem vigu ja rohkem tunnistust sellest,  
et Jumal seda õpetajat toetab.

Kui me tõstame käe kellegi toetuseks, siis pühen-
dume töötama selle nimel, milleks Issand selle inimese 
on kutsunud. Kui meie lapsed olid väikesed, kutsuti 
mu naine õpetama meie koguduse väikeseid lapsi. 
Ma mitte üksnes ei tõstnud kätt tema toetuseks, vaid 
palvetasin tema eest ja palusin luba teda aidata. Õppi-
sin hindama naiste tegevust ja Issanda armastust laste 

E S I M E S E  P R E S I D E N T K O N N A  S Õ N U M ,  J U U N I  2 0 1 2

President  
Henry B. Eyring

Esimene nõuandja  
Esimeses Presidentkonnas



2

vastu ning see õnnistab mu perekonda ja elu tänaseni. 
Ma rääkisin hiljuti selle noormehega, kes toetas oma 

piiskoppi aastate eest. Ma kuulsin, et Issand ja inimesed 
olid toetanud teda tema kutsetes, kui ta teenis misjo-
närina, vaiajuhatajana ja isana. Ta ütles meie vestluse 
lõpus: „Ma palvetan endiselt Teie eest iga päev.”

Me võime otsustada palvetada iga päev kellegi eest, 
kelle Jumal on kutsunud meid teenima. Me võime tä-
nada kedagi, kes on õnnistanud meid oma teenimisega. 
Kui keegi, keda oleme kutses toetanud, otsib vabataht-
likke, võime ennast appi pakkuda.1

Neid, kes toetavad Jumala teenijaid Tema kuning-
riigis, hoiab Tema võrreldamatu vägi. Seda õnnistust 
vajame me kõik.
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lk 211–212.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Kui olete seda sõnumit teistega jaganud, võiks lu-
geda ette järgmise tsitaadi: „Issand teeb teid tööriistaks 
oma käes, kui te olete alandlik, ustav ja töökas. … Te 
saate lisajõudu, kui teid toetab kogudus ja teid ametisse 
asetatakse” (Teaching, No Greater Call,1999, lk 20). 
Laske perel koguneda ühe raske eseme juurde ja paluge 
ühel inimesel see ese üles tõsta. Kutsuge üksteise järel 
teisi pereliikmeid talle appi. Arutlege, mis mõju sellel 
on, kui kõik kaasa aitavad. Rõhutage president Eyringi 
nõuannet selle kohta, kuidas me saame praktikas teisi 
nende kutsetes toetada.

NOORTELE
Tänu mu pühapäevakooli õpetajale
Nimi avaldamata

Minu pühapäevakooli tunnis ei valitse alati austav 
meeleolu. Mulle meeldib iga nädal tundi kuulata, 

kuid vahel tundub, et teistele tunnisolijatele ei meeldi. 
Sageli räägitakse omavahel või mängitakse elektrooni-
liste vidinatega sel ajal, kui õpetaja püüab meid õpe-
tada. Kurb, aga vahel leian, et ka mina olen probleemis 
osaline.

Ühel nädalal olime hullemad kui tavaliselt ja tunni 
lõpuks oli meie õpetaja peaaegu pisarates, sest keegi ei 
kuulanud teda. Kui me klassist välja kõndisime, oli mul 
temast väga kahju.

Järgmisel pühapäeval selgitas see õpetaja meile,  
et ta oli nädala jooksul juhatuse saamiseks palju  
palvetanud ja talle oli tulnud mõte, et peaks meile 
ühte Kiriku filmi näitama. Ta pani mängima filmi, 
mis rääkis Jeesuse Kristuse elust ja Tema sooritatud 
imetegudest.

Kui ma hiljem õhtul sellest filmist mõtlesin, siis 
tundsin end kuidagi teistmoodi. Ootamatult mõistsin, 
et ma tundsin Vaimu rohkem kui kunagi varem. Kohe 
otsustasin, et tahan teha oma elus muudatused, et olla 
rohkem Päästja sarnane, ja ma mõistsin, et see püha-
päevakooli kogemus tol päeval oli suuresti tugevdanud 
mu tunnistust. Ma olen nii tänulik oma pühapäevakooli 
õpetajale kõige eest, mida ta meie tunnis igal nädalal 
teeb.
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Külastusõpetus, püha ülesanne
Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimused 

aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus.

Mida mina teha saan?
1. Kuidas saan paremini täita 
külastusõena enda tähtsat 
kohustust?

2. Kuidas saan külastusõpeta-
jana aidata teistel õdedel täita 
nende külastusõpetajaks olemise 
kohustust?

Loe lisaks internetist:  
www.reliefsociety.lds.org.

© 2012 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/11. Tõlke heakskiit: 6/11. Originaali pealkiri: 
Visiting Teaching Message, June 2012. Estonian. 10366 124

Usk, pere, trööst

Külastusõdedena on meil oluline 
vaimne missioon täita. „Piis-

kop, kes on ametisse pühitsetud 
koguduse karjane, ei suuda korraga 
valvata kõikide Issanda lammaste 
üle. Ta sõltub inspireeritud külastus-
õpetajate abist.” 1 On oluline otsida 
ja saada ilmutust selle kohta, keda 
määrata iga õe järele vaatama.

Inspiratsioon saab alguse sellest, 
kui Abiühingu juhatuse liikmed 
arutavad palvemeelselt isikute ja 
perekondade vajadusi. Seejärel 
määrab Abiühingu juhatus piiskopi 
heakskiidul külastusõed selliselt, et 
õed mõistavad, et külastusõpetus on 
oluline vaimne vastutus.2

Külastusõed õpivad siiralt tundma 
ja armastama iga õde, nad tugevda-
vad tema usku ja vajadusel teenivad 
teda. Nad otsivad isiklikku inspirat-
siooni teadmaks, kuidas aidata iga 
külastatavat õde vaimselt ja igapäe-
vastes asjades.3

„Külastusõpetusest saab Issanda 
töö, kui meie tähelepanu on pigem 
inimestel kui protsentidel. Reaalselt 

ei saa külastusõpetus kunagi 
otsa. See on rohkem eluviis kui 
ülesanne.” 4

Pühakirjakohad:
Mt 22:36–40; Jh 13:34–35; Al 

37:6–7

Meie ajaloost
Eliza R. Snow, teine Abiühingu 

üldjuhataja, õpetas: „Õpetaja amet 
on suur ja püha amet.” Ta juhatas 
külastusõdesid, et nad „oleksid 
täidetud Jumala Vaimu, tarkuse, 
alandlikkuse ja armastusega”, enne 
kui nad külla lähevad, et nad saak-
sid teha kindlaks ja rahuldada nii 
vaimsed kui ka ajalikud vajadused. 
Ta ütles: „Te tunnete siis, et tahate 
rääkida rahulikult ja lohutavalt, ning 
kui leiate õe külmetavat, siis võtke 
ta oma südamesse, nagu võtaksite 
sülle lapse ja soendage ta üles.” 5

Kui liigume usus edasi nagu 
teerajajatest Abiühingu õed, on 
Püha Vaim meiega ja meid juhi-
takse teadmisega, kuidas aidata iga 

külastatavat õde. „Otsigem tarkust, 
mitte väge,” ütles õde Snow, „ja 
me saame kogu väe, mida oskame 
kasutada.” 6
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