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Kaaluge õnnistusi
Taevane Isa on meie vajadustest teadlik ja aitab meid,  
kui Temalt abi palume.

Armsad vennad ja õed! See 
konverents tähistab 49 aasta 
möödumist ajast, mil mind 

4. oktoobril 1963. aastal Kaheteist
kümne Apostli Kvoorumi liikmena 
toetati. Nelikümmend üheksa aastat 
on pikk aeg. Samas tundub aeg, mis 
on möödunud sellest korrast, kui ma 
Tabernaaklis kantslisse tõusin ja oma 
kõige esimese üldkonverentsi kõne 
ette kandsin, kohati väga lühike.

1963. aasta 4. oktoobrist alates on 
palju muutunud. Me elame ainukord
sel ajal maailma ajaloos. Meid on  
õnnistatud nii paljuga. Ja siiski on va hel 
raske ümbritsevaid probleeme ja salli
matust ilma heitumata pealt vaadata.  
Olen avastanud, et kui me selle ase
mel et negatiivsele peatuma jääda, 
astuksime sammu tagasi ja kaaluksime 
meile elus osaks saanud õnnistusi 
– koguni näiliselt väikesi, mõnikord 
kahe silma vahele jäänud õnnistusi –, 
võime leida suuremat õnne.

Heites pilgu möödunud 49 aastale, 
olen ma teinud mõned avastused. 
Üks on see, et mulle osaks saanud 
kogemused pole olnud tingimata 
sellised, mida võiks ebatavaliseks 
pidada. Tegelikult tundusid need te
gevuse käigus sageli ei millegi erilise 

ja koguni harilikuna. Kuid tagasi 
vaadates õnnistasid ja rikastasid need 
ometi inimelusid, sealhulgas kindlasti 
minu enda elu. Soovitan seda ka teile 
– uurige oma elu, otsides konkreetselt 
suuri ja väikesi õnnistusi, millest olete 
osa saanud.

Oma aastatele pilku heites olen 
saanud pidevalt kinnitust teadmisele, 
et meie palveid kuuldakse ja neile 
vastatakse. Mormoni Raamatus Teises 
Nefi raamatus on kirjas tuttav tõde: 
„Inimesed on, et nad võiksid tunda 
rõõmu.” 1 Tunnistan, et suur osa sel
lest rõõmust tuleb siis, kui märkame, 
et saame suhelda Taevase Isaga palve 
kaudu ning et neid palveid kuuldakse 
ja neile vastatakse – vahest mitte sel
lisel moel ja ajal, kuidas ja millal me 
vastust ootasime, kuid vastuse need 
saavad ja nimelt Taevaselt Isalt, kes 
tunneb ja armastab meid täiuslikult 
ning soovib meile anda õnne. Kas Ta 
pole meile lubanud: „Ole alandlik, ja 
Issand, sinu Jumal, juhib sind kättpidi 
ning vastab sinu palvetele” 2?

Mõne järgmise mulle eraldatud 
minuti jooksul tahaksin tuua teile 
kõigest mõned näited mulle osaks 
saanud kogemustest, mil mu palveid 
kuuldi ja neile vastati, ning mis tagasi 

President Thomas S. Monson vaadates tõid õnnistusi nii minu kui 
ka teiste ellu. Päevik, mida ma kõigi 
nende aastate jooksul pidanud olen, 
on olnud mulle abiks konkreetsete 
näidete leidmisel, mis poleks mulle 
muidu tõenäoliselt meenunud.

1965. aasta alguses sain ma 
ülesandeks osaleda Vaikse ookeani 
lõunaosa vaiakonverentsil ja pidada 
piirkonnas veel teisigi koosolekuid. 
Läksin sellesse maailmaossa esma
kordselt ja ei unusta seda aega iial. 
Kui ülesande täitmise ajal juhtide, liik
mete ja misjonäridega kohtusin, leidis 
aset palju loomult vaimset.

Laupäeval ja pühapäeval, 20.  
ja 21. veebruaril, olime Austraalias 
Brisbaneʼis, et pidada Brisbaneʼi vaia 
tavapäraseid konverentsiistungeid. 
Laupäevaste koosolekute käigus 
tutvustati mulle naaberpiirkonna 
ringkonnajuhatajat. Kui teda kättpidi 
tervitasin, jäi mulle sügav mulje, et 
mul on vaja temaga rääkida ja talle 
nõu anda ning ma küsisin seega, kas 
ta tuleks koos minuga järgmisel päe
val pühapäevahommikusele istungile, 
et saaksime selle asja korda ajada.

Võimalus ühiseks jutuajamiseks 
tekkis pärast pühapäevast istungit. Me 
rääkisime tema paljudest kohustus
test ringkonna juhatajana. Seda tehes 
tundsin ma mõjutust anda talle teatud 
soovitusi misjonitöö osas ning kuidas 
tema ja liikmed saaksid põhimisjonä
ridele nende töö juures selles piirkon
nas abiks olla. Sain hiljem teada, et 
see mees oli palvetanud ja neis asjus 
juhatust küsinud. Tema jaoks oli meie 
jutuajamine eriliseks tunnistuseks, et 
tema palveid kuuldi ja neile vastati. 
See näis olevat täiesti tavaline koos
olek, kuid ma olen veendunud, et 
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Vaim juhatas seda ning et see muutis 
selle ringkonnajuhataja elu ja ameti
kohustuste täitmist, tema liikmete elu 
ja sealsete misjonäride edukust.

Vennad ja õed! Issanda eesmärgid 
täituvad sageli siis, kui pöörata tähele
panu Vaimu juhatusele. Usun, et mida 
enam tegutseme meile tuleva inspi
ratsiooni ja muljete ajel, seda enam 
usaldab Issand meile oma ülesandeid.

Olen aru saanud, nagu olen mai
ninud ka varasemates sõnumites, et 
õhutusele kuuletumist ei tohiks ku
nagi edasi lükata. Kord aastaid tagasi 
olin ma Salt Lake City vanas Desereti 
spordihoones parasjagu ujumas, 
kui tundsin inspiratsiooni külastada 
ülikooli haiglas oma head sõpra, kes 
ei saanud vähkkasvaja ja sellele järg
nenud operatsiooni tagajärjel enam 
alajäsemeid kasutada. Tulin kohe 
basseinist välja, panin riidesse ja olin 
peagi teel selle tubli mehe juurde.

Kui sinna jõudsin, oli tema palat 
tühi. Järele uurides sain ma teada, et 
leian ta ilmselt haigla basseini juurest, 
kus tegeletakse füsioteraapiaga. Tuli 
välja, et see oligi nii. Ta oli ennast 
ratastoolis kohale toimetanud ja oli ai
nus, kes ruumis viibis. Ta oli basseini 
tagaosas, sügavamas otsas. Hüüdsin 
teda ja ta manööverdas ratastooliga 
mind tervitama. Meil oli meeldiv 
jutuajamine ja saatsin ta tagasi haigla 
palatisse, kus andsin talle õnnistuse.

Sain hiljem sõbralt teada, et ta oli 
olnud tol päeval äärmiselt löödud 
meeleolus ja mõtles oma elu võtta. Ta 
oli palunud abi, kuid hakkas tundma, 
et tema palvetele ei vastata. Ta läks 
basseini äärde mõttega, et see on üks 
viis, kuidas oma kannatustele lõpp 
teha – ratastooliga basseini sügava
masse otsa viskudes. Mina jõudsin 
kohale kriitilisel hetkel. Tean, et vasta
sin ülalt tulnud inspiratsioonile.

Mu sõber elas veel mitu aastat 
õnnelikult ja tänulikult. Kui hea 
meel mul on, et olin sel kriitilisel 
päeval basseini ääres Issanda käes 
tööriistaks.

Kui me kord õde Monsoniga 
sõprade juurest koju sõitsime, tundsin 
ma mõjutust sõita mitme kilomeetri 

kaugusele linna ja astuda läbi eaka 
lesknaise juurest, kes oli kunagi meie 
koguduses elanud. Tema nimi oli 
Zella Thomas. Tookord elas ta hool
dekodus. Tol varajasel pärastlõunal 
leidsime ta eest eriti nõrgana, kuigi 
lamamas rahulikult oma voodis.

Zella oli kaua pime olnud, kuid 
tundis meid häälte järgi kohe ära. Ta 
küsis, kas annaksin talle õnnistuse, 
ja lisas, et ta on valmis surema, kui 
Issand tahab, et ta koju läheks. Tema 
toas valitses sulnis rahulik vaim ja me 
teadsime, et ega teda kauaks enam 
pole. Zella võttis mul käest ja ütles, 
et oli palvetanud kogu hingest, et 
tuleksin teda vaatama ja annaksin 
talle õnnistuse. Ütlesin talle, et tulime, 
kuna sain Taevaselt Isalt selleks 
inspiratsiooni. Suudlesin teda lau
bale teades, et ei pruugi teda enam 
surelikkuses näha. Juhtus, et nii see 
läkski, kuna ta suri järgmisel päeval. 
Võimalus armsale Zellale veidi tröösti 
ja rahu pakkuda õnnistas nii teda kui 
ka mind.

Võimalus kellegi elus õnnistus 
olla tekib sageli ootamatult. Ühel 
äärmiselt külmal 1983.1984. aasta 
talvisel laupäevaõhtul sõitsime õde 
Monsoniga mitu kilomeetrit, et jõuda 
mägiorgu Utahʼ osariigis Midways, 
kus üks me maja asub. Tol õhtul 
oli 31 kraadi külma ja me tahtsime 
olla kindlad, et meie sealse koduga 
on kõik korras. Vaatasime maja üle 
ja nägime, et kõik on korras, ning 
hakkasime siis tagasi Salt Lake Citysse 
sõitma. Olime sõitnud vaevalt mõned 
kilomeetrid maantee poole, kui auto 
üles ütles. Olime täielikus kimbatuses. 
Mul on harva kui üldse kunagi nii 
külm olnud kui tol õhtul.

Hakkasime vastumeelselt lähima 
linna poole kõndima, kui autod meist 
mööda vihisesid. Lõpuks pidas üks 
auto kinni ja noor mees pakkus meile 
abi. Saime lõpuks teada, et diiselkütus 
autopaagis oli külma tagajärjel tihke
maks muutunud, mistõttu me autoga 
sõita ei saanud. Kena noormees sõi
dutas meid tagasi meie Midway ko
dusse. Püüdsin talle tema heateo eest 
tasuda, kuid ta keeldus lahkelt. Ta 

ütles, et on skaut ja tahab head teha. 
Tutvustasin ennast talle ja ta tänas, et 
oli saanud meile abiks olla. Oletades, 
et ta on misjoniealine, küsisin, kas ta 
plaanib misjonile minna. Ta vastas, et 
pole kindel, mida ta teha tahab.

Järgmisel esmaspäeva hommikul 
kirjutasin ma sellele noorele mehele 
kirja ja tänasin teda lahkuse eest. 
Kirjas julgustasin teda minema põhi
misjonile. Lisasin kirjale ka ühe oma 
raamatu, tõmmates joone alla misjoni
tööd käsitlevatele peatükkidele.

Umbes nädala pärast helistas selle 
noore mehe ema ja rääkis, kuidas 
tema poeg oli suurepärane noormees 
olnud, kuid teatud mõjutuste pärast 
elus oli tema ammune soov misjonil 
teenida kahanenud. Ta ütles, et oli 
koos poisi isaga paastunud ja palveta
nud, et poja süda muutuks. Nad olid 
pannud tema nime Utahʼ osariigis 
asuva Provo templi palvenimekirja. 
Nad lootsid, et kuidagi, mingil moel 
tema südant liigutatakse ja temas 
tekib jälle soov misjonile minna ja us
tavalt Issandat teenida. Ema tahtis, et 
teaksin, et tema meelest oli tol külmal 
õhtul aset leidnud vahejuhtum vastu
seks tema poja eest tehtud palvetele. 
Laususin: „Olen teiega nõus.”

Suhtlesime noormehega veel 
mitu kuud ja olime õde Monsoniga 
ülirõõmsad, kui saime minna tema 
ärasaatmisele, enne kui ta Kanadasse 
Vancouveri misjonile läks.

Kas see oli juhus, et meie teed tol 
külmal detsembriõhtul ristusid? Ma 
ei usu seda hetkekski. Usun pigem, 
et meie kokkusaamine oli vastus ühe 
ema ja isa siirastele palvetele kalli 
poja eest.

Mu vennad ja õed! Rõhutan taas, 
et Taevane Isa on meie vajadustest 
teadlik ja aitab meid, kui Temalt abi 
palume. Usun, et ükski meie mure 
pole liiga väike või tähtsusetu. Ta 
tunneb meie elu üksikasju.

Lõpetuseks tahan ma rääkida ühest 
hiljutisest kogemusest, mis avaldas 
mõju sadadele inimestele. See leidis 
aset Kansase linna templi pühitsemi
seelsete pidustuste ajal kõigest viis 
kuud tagasi. Nagu paljud asjad, mis 
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meie elus juhtuvad, tundus see olevat 
toona vaid järjekordne õnnestunud 
kogemus, mil kõik laabub. Aga kui 
ma sain teada templi pühitsemi
sele eelnenud pidustustega seotud 
asjaoludest, hakkasin mõistma, et 
tolleõhtune eeskava polnud mi
dagi harilikku. Pigem oli see üpris 
tähelepanuväärne.

Nii nagu kõigi teiste templipühit
semisega seotud kultuurisündmuste 
puhul, harjutasid Kansase linna 
templiringkonna noored Missouri 
osariigis etteastet oma piirkonnas 
eraldi rühmades. Plaan oli kohtuda 
kõigiga enne etteastet laupäeva 
hommikul suures kohalikult omava
litsuselt üüritud keskuses, et selgeks 
saada, millal ja kust sisse tulla, kus 
seista, kui palju ruumi enda ja oma 
kõrvalseisja vahele jätta, kuidas põhi
korruselt väljuda ja nii edasi. Nii palju 
üksikasju, millest päeva jooksul aru 
saada, kuna programmi eestvedajad 
olid erinevad stseenid kokku pannud, 
nii et lõplik etteaste oleks lihvitud ja 
professionaalne.

Tol päeval oli vaid üks suur prob
leem. Kogu lavastus sõltus varem 
salvestatud osadest, mida kavatseti 
suurel Jumbotronina tuntud ekraanil 
näidata. Need salvestised olid kogu 
lavastuse jaoks kriitilise tähtsusega. 
Nad mitte ainult ei sidunud kõike 
omavahel, vaid iga teleri vahendusel 
näidatud osa pidi juhatama sisse järg
mise etteaste. Videolõigud moodus
tasid raamistiku, millest sõltus kogu 
lavastus. Ja Jumbotron ei läinud tööle.

Tehnikud tegid palavikuliselt tööd 

probleemi lahendamiseks, samas kui 
sajad noored ootasid ja kallist harju
tusaega kaotasid. Olukord näis olevat 
lootusetu.

Pidustuste autor ja juht Susan  
Cooper selgitas hiljem: „Minnes plaanilt 
A plaanile B kuni plaanini Z, teadsime, 
et see ei toimi. … Teadsime ajakava 
silmitsedes, et asi on väljunud meie 
kontrolli alt. Kuid teadsime ka, et meie 
käsutuses on üks suurimaid jõuvarusid 
– 3000 noort tantsupõrandal. Pidime 
minema alla ja ütlema neile, mis toi
mub, ning toetuma nende usule.” 3

Vaid tund enne seda, kui pealtvaa
tajad hakkasid keskusesse sisenema, 
laskusid 3000 noort põrandale põlvili 
ja tegid ühise palve. Nad palvetasid, 
et Jumbotroni parandajaid inspiree
ritaks, nii et nad teaks, kuidas see 
korda teha. Nad palusid, et Taevane 
Isa hoolitseks selle eest, mida nad  
ise ajanappuse pärast teha ei saanud.

Keegi, kes sellest hiljem kirjutas, 
lausus, et „seda palvet ei unusta 
noored iial. Mitte seetõttu, et põrand 
oli kõva, vaid seetõttu, et Vaim neid 
valdas.” 4

Ei läinud kaua, kui üks tehnikutest 
tuli neile teatama, et probleem oli 
avastatud ja lahendatud. Ta ütles, et 
lahenduse leidmisel oli tegu õnneliku 
juhusega, aga need noored teadsid 
paremini.

Kui me tol õhtul kohaliku omava
litsuse keskusesse astusime, polnud 
meil aimugi, milliste raskustega nad 
tol päeval silmitsi olid seisnud. Saime 
neist alles hiljem teada. Olime selle 
asemel tunnistajateks kaunile lihvitud 

lavastusele – ühele parimale, mida 
näinud olen. Noortest kiirgas hiilgavat 
vägevat vaimu, mida tundsid kõik ko
halolijad. Nad näisid täpselt teadvat, 
kust sisse tulla, kus seista ja kuidas 
teha koostööd kõigi teiste esinejatega 
enda ümber. Olin hämmastunud, kui 
sain teada, et nende proovid olid jää
nud lühikeseks ja terve rühm polnud 
paljusid etteasteid üheskoos harju
tanud. Keegi ei märganud midagi. 
Issand oli tõepoolest puuduva enda 
kanda võtnud.

Mind ei lakka hämmastamast, kui
das Issand suudab motiveerida ja juh
tida kogu oma kuningriiki ja Tal jagub 
ikka aega anda inspiratsiooni ühe 
inimese või ühe kultuuripidustuse 
või ühe Jumbotroni kohta. Tõsiasi, et 
Ta seda suudab, et Ta seda teeb, on 
mulle tunnistuseks.

Vennad ja õed! Issand on meie 
kõigi elus. Ta armastab meid. Ta 
tahab meid õnnistada. Ta tahab, et 
otsiksime Temalt abi. Kui Ta juhatab 
ja suunab meid ning kuuleb meie 
palveid ja vastab neile, leiame just siin 
ja praegu sellise õnne, nagu Ta meile 
anda soovib. Olgem oma elus teadli
kud Tema õnnistustest, ma palvetan 
Jeesuse Kristuse, meie Päästja 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 (vt järgnevat tabe
lit). Vaiade ja ringkondade juhatajad 
võivad otsustada, milliseid kõnesid 
kasutada, või jätta otsustamisõiguse 
piiskoppidele ja koguduste juhata
jatele. 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 

* Aprilli ja oktoobri kuu neljanda pühapäeva kõne(d) võib valida eelmise või kõige viimase  
konverentsi kõnede hulgast. Eestikeelsed kõned leiate aadressilt www.jeesusekristusekirik.ee. 

õppetunni ettevalmistamisel võib 
olla ahvatlev, kuid heakskiidetud 
õppekava näeb ette konverent
sikõnede 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

Oktoober 2012–aprill 2013 2012. aasta sügisese üldkonverentsi 
kõned *

Aprill 2013–oktoober 2013  2013. aasta kevadise üldkonverentsi 
kõned *
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Kahetsusest
President Monson, me armastame 

sind. Suur tänu Sulle selle inspireeri
tud ja ajaloolise tähtsusega teadaande 
eest, mis puutub templite ehitamisse 
ja misjonitöösse. Olen kindel, et tänu 
neile muudatustele saavad meile ja 
tulevastele põlvedele osaks suured 
õnnistused.

Mu kallid vennad ja õed, kallid 
sõbrad! Me oleme kõik surelikud.  
Ma loodan, et see kellelegi üllatusena 
ei tule.

Keegi meist ei ela maa peal kaua. 
Meile on antud kindel arv aastaid, 
mis igavikulisest vaatevinklist on kui 
silmapilk.

Seejärel me lahkume. Meie vaimud 
„võetakse koju selle Jumala juurde, kes 
andis [meile] elu” 1. Eksistentsi järgmi
sesse etappi liikudes jätame me maha 
oma keha ja kõik selle maailma asjad.

Noorena näib meile, et elame iga
vesti. Meile tundub, et silmapiiril on 
meid ootamas lõputu arv päiksetõuse 
ning tulevik on igavesti kulgev tee.

Kuid mida vanemaks me saame, 
seda enam vaatame tagasi ning imes
tame, kui lühike see tee õigupoolest 

on olnud. Imestame, kuidas said küll 
aastad nii kiirelt mööduda. Seejärel 
hakkame mõtlema valikutele, mida 
oleme teinud, ja tegudele, mida 
oleme korda saatnud. Meile meenu
vad paljud helged hetked, mis soojen
davad südant ja rõõmustavad hinge. 
Kuid meile meenub ka kahetsus 
– asjad, mida tagasi vaadates soovik
sime muuta.

Medõde, kes põetab parandama
tult haigeid, esitab neile surivoodil 
sageli lihtsa küsimuse

„Kas te kahetsete midagi?” 2.
Elupäevade lõpul inimese mõt

ted selginevad. Nähakse elu teisest 
vaatevinklist ja tehakse järeldusi. Kui 
neilt inimestelt kahetsuse kohta küsiti, 
siis avasid nad oma südame. Nad 
arutlesid, mida nad teeksid teisiti, kui 
saaksid aja tagasi keerata.

Kui ma nende vastuste üle järele 
mõtlesin, taipasin, kuidas Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi põhimõtted 
võivad meie elu paremaks teha, kui 
me neid põhimõtteid rakendaksime.

Evangeeliumi põhimõtetes pole 
midagi müstilist. Me oleme õppinud 
neid pühakirjadest, arutanud neid 

pühapäevakooli tundides ning kuul
nud neist kõnepuldis räägitavat. Need 
jumalikud põhimõtted ja väärtused 
on otsesõnalised ja selged. Need on 
kaunid, sügavamõttelised ja võimsad. 
Need aitavad meid tulevikus päris 
kindlasti kahetsusest säästa.

Ma soovin, et oleksin veetnud rohkem 
aega nendega, keda armastan

Vahest kõige rohkem kahetsesid 
parandamatult haiged seda, et nad 
polnud veetnud rohkem aega neile 
armsate inimeste seltsis.

Eriti just mehed kurdavad, et 
„kahetsevad, et suur osa elust on 
kulunud igapäevasele käsikivi kee
rutamisele” 3. Paljud soovivad, et neil 
oleks rohkem häid mälestusi pere ja 
sõpradega veedetud ajast. Nad kahet
sesid, et olid lasknud mööda võima
luse luua sügavamaid suhteid neile 
oluliste inimestega.

Kas pole me mõnikord liiga hõi
vatud? Paraku suhtume me teinekord 
oma hõivatusse kui mingisse auasja, 
justkui oleks hõivatus iseenesest saa
vutus või märk paremat sorti elust.

On see siis nii?
Ma mõtlen meie Issandale ja 

eeskujule Jeesusele Kristusele ja 
Tema lühikesele elule Galilea rahva 
seas Jeruusalemmas. Olen püüdnud 
Teda ette kujutada koosolekute vahet 
jooksmas või erinevaid ülesandeid 
kiiruga täitmas, et pakiliste toimetuste 
nimekiri otsa saaks.

Ma ei suuda seda ette kujutada.
Selle asemel näen ma osavõtlikku 

ja hoolivat Jumala Poega igat oma 
päeva eesmärgipäraselt elamas. Kui 
Ta inimestega suhtles, tundsid nad, et 
neist peetakse lugu, et neid armas
tatakse. Ta teadis nende inimeste 

Kahetsusest ja otsustest
Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, 
keda külastate. Küsimused aitavad õdesid tugevdada ja 
annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus. Loe  
lisaks internetist: www.reliefsociety.lds.org.

President Dieter F. Uchtdorf
Teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas
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väärtust, kellega kohtus. Ta õnnistas 
ja teenis neid ja tervendas neid nii 
vaimselt kui ka füüsiliselt. Ta pühen
das neile kogu oma väärtusliku aja.

Tänapäeval on lihtne väita, et vee
dame teistega aega. Vaid hiireklõp
suga võime tuhandete „sõpradega” 
nii öelda ühenduses olla, ilma et peak
sime ühelegi neist otsagi vaatama. 
Tehnika on tore asi, eriti siis, kui me 
ei saa oma kallite lähedal viibida. Me 
elame abikaasaga oma pereliikmetest 
kaugel – me teame, mis tunne see on. 
Kuid ma usun, et meie kui üksikisi
kud, meie kui ühiskond ei liigu õiges 
suunas, kui meie põhiline suhtlemine 
pereliikmete või sõpradega toimub 
pilapilte jagades, mõttetusi edasta
des või oma armsamaid erinevatele 
netilehtedele suunates. Ilmselt peab 
ka sedalaadi tegevusel oma koht 
olema, aga kui palju me oma ajast 
sellele oleme valmis kulutama? Kui 
me ei suuda anda neile, kes on meile 
tõeliselt olulised, jäägitult aega ega 
jätta endast paremat muljet, siis ühel 
päeval me veel kahetseme seda.

Osakem hinnata neid, keda me 
armastame, veetkem nendega tähen
dusrikkalt aega, tehkem midagi koos 
ja loogem nendega koos väärtuslikke 
mälestusi.

Ma soovin, et oleksin elanud vastavalt 
oma võimetele

Teine asi, mida need inimesed 
kahetsesid, oli see, et nad polnud 
saanud selleks, kelleks tundsid, et 
oleksid võinud või pidanud saama. 
Kui nad oma elule tagasi vaatasid, 
mõistsid nad, et polnud elanud või
mete kohaselt ja et liiga palju asju on 
jäänud tegemata.

Ma ei räägi karjääriredelil üles
poole pürgimisest. See redel, olgugi 
maise elu seisukohast ambitsioonikas, 
pole eelseisva igavese rännaku vaate
punktist lähtudes võrreldav isegi mitte 
üheainsa sammuga.

Ma räägin hoopis sellest, kuidas 
saada selliseks inimeseks, kellena 
Jumal, meie Taevane Isa, meid  
näha tahab.

Ühe luuletaja sõnul astume siia 

maailma surelikkusele eelneva elu 
„hiilguspilve servalt” 4.

Taevane Isa näeb meie tõelisi 
võimeid. Ta teab meie kohta nii mõn
dagi sellist, mida me ise endi kohta 
ei tea. Ta innustab meid täitma selle 
elu jooksul meile loomisel määratud 
ülesandeid, elama head elu ja naasma 
Tema juurde.

Miks me raiskame nii palju aega 
ja energiat asjadele, mis on tühised, 
tähtsusetud ja pealiskaudsed? Kas me 
keeldume nägemast, kui rumal on 
ajada taga tühisust ja mööduvat?

Kas poleks mõistlikum „kogu[da] 
endile varandust taevasse, kus koi 
ega rooste ei riku ja kus vargad sisse 
ei murra ega varasta” 5?

Kuidas seda teha? Järgides Päästja 
eeskuju, rakendades Tema õpetused 
oma ellu ja armastades siiralt Jumalat 
ja teisi inimesi.

Seda ei saa teha jalgu järele lohis
tades, silmanurgast kella vaadates ja 
lakkamatult nurisedes.

Evangeeliumi järgi elades ei tohiks 
me olla nagu poiss, kes kastis varba 
vette ja teatas siis, et käis ujumas. Tae
vase Isa poegade ja tütardena oleme 
suutelised palju rohkemaks. Ainuüksi 
headest kavatsustest jääb väheks. Me 
peame tegutsema. Mis veelgi tähtsam 
– me peame saama selliseks nagu 
Taevane Isa meilt ootab.

Evangeeliumist tunnistamine on 
hea, aga taastatud evangeeliumi ela
vaks eeskujuks olla on veelgi parem. 
Soov lepingutest ustavamalt kinni 
pidada on hea, aga tegelik ustavus 
pühadele lepingutele, sealhulgas 
voorusliku elu elamine, kümnise ja 
paastuannetuse maksmine, Tarkuse 
Sõna pidamine ning puudusekannata
jate teenimine, on palju parem. Kuu
lutamine, et hakkame perepalvele, 
pühakirjade uurimisele ja tervislikule 
peretegevusele rohkem tähelepanu 
pöörama, on hea, aga kui me neid 
asju ka päriselt järjepidevalt teeksime, 
tulvaks meie ellu taevaseid õnnistusi.

Olla jünger tähendab püüelda 
õnne ja pühaduse poole. See on tee 
parema ja õnnelikuma mina poole.

Järgigem Päästjat ja tehkem usinasti 

tööd, et saada selliseks inimeseks, 
kelleks me saama peaksime. Kuula
kem ja järgigem Püha Vaimu õhutusi. 
Sellega ilmutab Taevane Isa meile 
asju, mida me enda kohta varem ei 
teadnud. Ta valgustab meie teed ning 
avab meie silmad, et võiksime näha 
oma senitundmatuid andeid, mille 
olemasolust meil ehk aimugi polnud.

Mida rohkem pühendume õnnele 
ja pühadusele, seda väiksema tõenäo
susega tuleb meil hiljem kahetseda. 
Mida rohkem me Päästja armule 
toetume, seda enam tunneme, et 
meie elu kulgeb mööda Taevase Isa 
sillutatud teed.

Ma soovin, et oleksin lasknud endal 
õnnelikum olla

Veel üks asi, mida surivoodil ka
hetseti, võib olla mõnevõrra üllatav. 
Inimesed soovisid, et oleksid lasknud 
endal õnnelikum olla.

Tihtipeale laseme enda üle või
must võtta illusioonil, et õnn peitub 
milleski kättesaamatus – paremas 
perekondlikus või rahalises olukorras 
või raske katsumuse lõppemises.

Mida vanemaks me saame, seda 
enam mõistame, et välised asjaolud  
ei määra meie õnne.

Seda teeme meie ise. Meie ise  
määrame oma õnne ja vastutame 
selle eest.

Meile Harrietiga meeldib rattaga 
sõita. Nii tore on õue minna ja loo
duse ilu nautida. Meil on oma kindlad 
rajad, mida mööda meile meeldib 
sõita, kuid me ei pööra erilist tähe
lepanu sellele, kui kaugele või kui 
kiiresti me võrreldes teiste ratturitega 
sõidame.

Kuigi mõnikord ma mõtlen, et äkki 
peaksime siiski natuke võistlema. Ma 
arvan, et me võiksime sõita parema 
aja või suurema kiirusega, kui end 
vaid pisut rohkem tagant utsitaksime. 
Mõnikord ma isegi olen teinud selle 
suure vea ja maininud seda mõtet 
oma imelisele naisele.

Tavaliselt vastab ta minu uitmõt
tele naeratades ja väga lahkelt, kuid 
väga otsekoheselt: „Dieter, see pole 
võidusõit. Naudi hetke.”
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Tal on õigus.
Mõnikord oleme elus nii hõivatud 

finišist, et ei suuda teekonnast endast 
rõõmu tunda. Ma ei lähe oma naisega 
rattasõitu tegema, mõeldes selle lõpu 
peale. Ma teen seda, sest meil on 
koos vahva olla.

Kas pole tobe rikkuda armsaid 
ja toredaid kogemusi seetõttu, et 
ootame pikisilmi hetke, mil see kõik 
läbi saab?

Kas me kuulame kaunist muu
sikat ootuses, et viimane noot juba 
kõlaks, et saaksime seda siis tõeliselt 
nautima hakata? Ei. Me kuulame 
selleks, et tunnetada meloodia, rütmi 
variatsioone ja kogu kompositsiooni 
harmooniat.

Kas palvetame, endal juba „aa
men” mõtteis? Loomulikult mitte! Me 
palvetame, et olla Taevase Isa lähedal, 
et vastu võtta Tema Vaimu ja tunda 
Tema armastust.

Me ei peaks selleks, et olla õnne
lik, ootama mõnda tuleviku hetke, 
avastades selle saabudes, et õnn 
oli kogu see aeg meie käeulatuses. 
Elu ei ole mõeldud selleks, et ainult 
tagantjärele sellest rõõmu tunda. „See 
on päev, mille Issand on teinud … ,” 
ütleb Laulude raamatu autor, „ilutse
gem ja rõõmutsegem temast!” 6

Vennad ja õed, hoolimata olukor
rast, väljakutsetest või katsumustest on 
igas päevas midagi toredat ja hinna
list. Igas päevas on midagi, mille eest 
tänulik ja rõõmus olla, kui me vaid 
suudame seda märgata ja hinnata.

Võibolla peaksime silmade asemel 
rohkem südamega vaatama? Mulle 
meeldib ütlus: „Ainult südamega 
näed hästi. Kõige tähtsam on silmale 
nähtamatu.” 7

Meil on kästud „lakkamatult 
palvetada ja tänada kõige eest” 8. Kas 
pole parem näha silmade ja süda
mega kas või väikesi asju, mille eest 

saame tänulikud olla, selle asemel et 
võimendada meie olukorra negatiiv
seid külgi?

Issand on lubanud: „Ja see, kes võ
tab kõik asjad vastu tänuga, tehakse 
hiilgavaks ja selle maa asjad lisatakse 
temale, isegi sajakordselt.” 9

Vennad ja õed! „Kas meil ei ole 
põhjust rõõmustada” 10, kui meil on 
külluslikud õnnistused Taevaselt Isalt, 
Tema helde päästmisplaan, taastatud 
evangeeliumi taevased tõed ja sure
liku teekonna ilu?

Olgem õnnelikud vaatamata oma 
olukorrale!

Otsustest
Ühel päeval tuleb meil paratama

tult astuda surelikkusest järgmisesse 
eluetappi. Ühel päeval vaatame 
tagasi oma elule ja mõtiskleme, kas 
oleksime saanud olla paremad, teha 
paremaid otsuseid või kasutada oma 
aega arukamalt.

Selleks et vältida mõnd elu kõige 
sügavamat kahetsust, oleks arukas, 
kui langetaksime mõned otsused juba 
täna. Seega:

 •  Veedame rohkem aega inimestega, 
keda armastame!

 •  Püüame innukamalt saada selli
seks inimeseks, nagu Jumal meilt 
ootab!

 •  Saagem õnnelikuks olukorrast 
hoolimata.

Ma tunnistan, et suure osa homsest 
kibedast kahetsusest saab ära hoida, 
kui järgime täna Päästjat. Kui oleme 
patustanud või vigu teinud – kui 
oleme teinud valikuid, mida nüüd 
kahetseme –, siis leiame Kristuse 
hinnalise lepituse anni kaudu andes
tuse. Me ei saa küll ajas tagasi minna 
ja minevikku muuta, kuid me saame 
meelt parandada. Päästja saab meie 

kahetsusepisarad ära pühkida 11 ja 
meie patukoorma ära võtta.12  Tema 
lepitus võimaldab meil mineviku selja 
taha jätta ja liikuda edasi puhaste 
käte ja puhta südame 13 ning kindla 
otsusega paremini tegutseda ja − mis 
veelgi olulisem – parem olla.

Jah, elu möödub linnutiivul. Päe
vad muudkui kaovad ja surm tun
dub teinekord hirmuäratavana. Kuid 
meie vaim elab edasi ja ühineb kord 
meie ülestõusnud kehaga ja saab 
surematu hiilguse. Ma tunnistan 
pühalikult, et tänu Kristuse armule 
elame me kõik ükskord igavesti. 
Tänu meie Päästjale ja Lunastajale 
mõistame ühel päeval täielikult, 
mida tähendab, et „surma astel on 
alla neelatud Kristuses” 14.

Tee, mida mööda me Jumala 
poegade ja tütardena oma jumaliku 
saatuse poole astume, on igavene. Mu 
kallid vennad ja õed, kallid sõbrad! 
Me peame seda igavest teekonda 
alustama täna. Me ei saa ühtegi 
päeva iseenesestmõistetavana võtta. 
Ma palvetan selle eest, et me ei 
mõistaks alles surres, kuidas olek
sime pidanud elama. Jeesuse Kristuse 
nimel, aamen.
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