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Päästja kutse teenida
Kõik, kes on õppinud matemaatikat, teavad, mida 

kujutab endast ühine nimetaja. Viimse aja püha-
del on üks ühine nimetaja, mis meid omavahel 

seob. Selleks ühiseks nimetajaks on isiklik kutse, mille 
igaüks saab, et siin maa peal olevas Jumala kuningriigis 
ülesandeid täita.

Olete te kunagi nurisenud, kui teile on kutset paku-
tud? Või olete te iga vendade ja õdede teenimise võima-
luse tänuga vastu võtnud, teades, et Taevaisa õnnistab 
neid, keda Ta kutsub?

Ma loodan, et me ei kaota hinnaliste teenimisvõima-
luste puhul silmist nende tõelist eesmärki. See eesmärk, 
see igavene siht on sama, millest Issand rääkis ja mis on 
kirjas Kallihinnalises Pärlis: „Sest vaata, minu töö ja minu 
hiilgus on see – tuua inimesele surematus ja igavene elu.” 1

Jäägu see meile alatiseks meelde, et Viimse Aja Pü-
hade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed ei tõmba ülle mitte 
hõlbuhõlsti, vaid vastutuse vammuse. Meie kohuseks on 
peale enda päästmise ka teiste juhtimine Jumala selesti-
lisse kuningriiki.

Rõõmsa südamega Jumalat teenides ei satu me sel-
lisesse täbarasse olukorda nagu Shakespeare’i kardinal 
Wolsey. Pärast kuninga teenistuses olekut võimust ilma-
jäänuna kurtis ta:

„Kui oleks teenind Jumalat ma pooltki
nii suure innuga kui kuningat, ta poleks  

mind mu aastais kaitsetuna
mu vaenlastele nõnda saagiks jätnud.” 2

Millist teenimist taevas meilt ootab? „Vaata, Issand 
nõuab südant ja teenistusvalmis meelt; ja teenistusval-
mis ja kuulekas sööb neil viimsetel päevadel Siioni maa 
head ja paremat.” 3

Mind panevad mõtlema president John Taylori 
(1808–1887) sõnad: „Kui te ei suurenda oma kutset, 
peate Jumalale vastust andma nende eest, kes olek-
sid saanud päästetud, kui teie oleksite oma kohust 
täitnud.” 4

Jeesuse teenimistöö inimlaste seas on kui helendav 
valguskiir. „Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, 
kes teenib,” 5 teatas Jeesus, muutes tugevaks lombaka 
jalad, tehes pimeda nägijaks, kurdi kuuljaks ning surnu 
elavaks.

Halastaja samaarlase tähendamissõnaga õpetas 
Päästja meid armastama ligimesi nagu iseennast.6 
Rikkale noormehele vastates õpetas Ta meid isetumad 
olema.7 Viit tuhandet toites õpetas Ta meid teiste vaja-
dusi tähele panema.8 Mäejutluses õpetas Ta meile, et 
kõigepealt tuleb otsida Jumala kuningriiki.9

Uues maailmas kuulutas ülestõusnud Issand: „Te 
teate, mida teil tuleb minu kirikus teha; sest neid tegu-
sid, mida te olete näinud mind tegemas, tuleb ka teil 
teha, sest seda, mida te olete näinud mind tegemas, 
nimelt seda tuleb teha ka teil.” 10

Me õnnistame teisi, kui teenime Naatsareti Jeesuse 
eeskujul, kes „käis mööda maad head tehes.” 11 Õnnis-
tagu meid Jumal, et leiaksime rõõmu meie Taevase Isa 
teenimisest, kui teenime Tema lapsi maa peal.
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SÕNUMI ÕPETAMINE

„[Issand] ei lase meil läbi kukkuda, kui endast parima 
anname. Ta aitab meil olla andekamad ja võimekamad. 
… See on üks parimaid kogemusi, mis inimesel olla 
saab“ (Ezra Taft Benson. Teaching, No Greater Call, 
1999, lk 20). Te võiksite jagada kogemusi sellest, kuidas 
te ise või keegi, keda te teate, on tundnud, et Issand 
muudab teda võimekamaks ja andekamaks. Paluge pe-
rel rääkida mõni hea isiklik kogemus, mille nad on saa-
nud, kui nad on võtnud vastu „Päästja kutse teenida.“

NOORTELE
Templis teenimine
Benjamin A.

Kui ma 17-aastaseks sain, hakkasin tõsiselt mõt-
lema oma tuleviku peale. Ma palvetasin Taevase 

Isa poole, et teada, mida teha, et valmistuda misjonile 
minekuks ja Melkisedeki preesterluse saamiseks. Ma 

tundsin, et peaksin tihedamini templis käima, kuna see 
on Issanda koda ja koht, kus ma saaksin Taevasele Isale 
kõige lähemal olla.

Seadsin eesmärgiks teha 1000 ristimist aastas. Ma 
tõesti tundsin, et peaksin selle eesmärgi püstitama. Ma 
paastusin, et teada, kas see on õige asi, mida teha. Meie 
Taevane Isa vastas mulle ja ma hakkasin igal laupäeval 
Mehhikos Tampico templis käima.

Pärast 500 ristimise tegemist seadsin eesmärgi teha 
oma esivanemate eest pereajalootööd. Mulle meeldis 
nii väga seda tööd teha, et ma ei saanud isegi magada, 
kuna otsisin aina nimesid. Ma leidsin 50 nime ja kaheksa 
põlvkonna jagu pereajalugu. Ma aitasin nende kõigi 
jaoks templitööd teha.

Lõpuks tegin ma isegi üle 1300 ristimise, lõpetasin 
seminari, sain Melkisedeki preesterluse ning teenin 
praegu põhimisjonärina, mis oli mu elu üks suurimaid 
eesmärke.

LASTELE
Ma saan midagi teiste heaks teha

Igaüks võib midagi teiste heaks teha. President Monson 
õpetas, et me peaksime igaüht armastama ja püüdma 

leida viise, kuidas neid aidata.
Perega õhtust süües võiksite paluda igal pereliikmel 

rääkida sellest, kuidas nad kedagi sel päeval teenisid. 
Kirjuta enda teenimiskogemus iga päev päevikusse.
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Hädaolukorras tegutsemine
Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. Esitage 
küsimusi, et aidata tugevdada õdesid, keda külastate, ja et seada Abiühing ka teie  
enda elus olulisele kohale.

Mida mina teha saan?
1. Kas ma rakendan oma oskusi 
ja andeid, et teisi õnnistada?

2. Kas õed, kelle eest hoolitsen, 
teavad, et ma olen neid valmis 
aitama, kui neil seda vaja peaks 
olema?

Loe lisaks Internetist: reliefsociety 
.lds.org.
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Usk, pere, trööst

Külastusõpetajatena on üheks 
meie eesmärgiks perede ja 

kodude tugevdamine. Õed, keda 
külastate, peaksid teadma, et kui 
neil on probleeme, aitavad nende 
külastusõpetajad neid ka ilma pa-
lumata. Selleks et teenida, on meil 
kohustus olla teadlik nende õdede 
vajadustest, keda me külastame. 
Kui otsime inspiratsiooni, saame 
teada, kuidas rahuldada iga meie 
hoole alla usaldatud õe vaim-
seid ja ajalikke vajadusi. Seejärel 
võime oma aega, oskusi ja andeid 
rakendades, usuga palvetades ja 
vaimselt ning emotsionaalselt toeks 
olles teenida neid, kelle peret on 
tabanud haigus, surm või muu 
eriolukord.1

Tänu külastusõpetajatelt saa-
dud aruannetele saab Abiühingu 
juhatus kindlaks teha need, kel on 
erivajadused füüsilise või vaimse 
haiguse pärast, ja need, kes on 
sattunud hätta. Nii saadakse teada 
ka sündidest, surmadest, puuetest, 
üksildusest või muudest raskustest. 
Seejärel annab Abiühingu juhataja 
saadud teabe edasi piiskopile. Tema 

juhatuse all koordineerib Abiühingu 
juhataja osutatavat abi.2

Külastusõpetajatel on „suur  
põhjus … rõõmustamiseks,” kuna 
„see on meile antud õnnistus, et 
meid on tehtud tööriistadeks Jumala 
käes selle suure töö täideviimisel.” 

Pühakirjakohad:
Mt 22:27–40; Lk 10:29–37;  

Alma 26:1–4; ÕL 82:18–19.

Meie ajaloost
Kiriku algusaastatel oli liikmes-

kond väike ja tsentraliseeritud. 
Liikmed said abivajajatele kiiresti 
appi minna. Tänapäeval ulatub meie 
liikmeskond 14 miljonini ning paik-
neb maailma eri paigus. Külastus-
õpetus on osa Jumala plaanist, mille 
eesmärk on aidata kõiki Tema lapsi.

„Ainus süsteem, mis saab pak-
kuda abi ja tröösti nii suures kiri-
kus ja nii mitmekesises maailmas, 
peab toimima üksikisikuist teenijate 
kaudu, kes asuvad abivajajatele 
lähedal,” ütles president Henry B. 
Eyring, esimene nõuandja Esimesest 
Presidentkonnast.

„… Igal piiskopil ja koguduse 
juhatajal on Abiühingu juhataja, 
kellele loota,” jätkas ta. „Temal 
omakorda on külastusõpetajad, kes 
teavad iga õe katsumusi ja vajadusi. 
Ta saab tänu neile teada, kuidas 
üksikisikutel ja perekondadel läheb. 
Ta saab neile abiks olla ja aidata 
piiskopil täita ülesannet kanda hoolt 
üksikisikute ja perekondade eest.”3
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