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Ebalevale misjonärile

Jeesuse Kristuse jüngritel on alati lasunud kohus-
tus viia Tema evangeeliumi maailmale (vt Mk 
16:15–16). Ja ikkagi on vahel raske suud avada  

ja teistele oma usust rääkida. Ühtedele on usust rääki-
mine loomulik, teistes tekitab see ebalust ja kahtlusi. 
Nad tunnevad ebamugavust või koguni õõva.

Lubage mul soovitada nelja asja, mida igaüks saab 
teha, et järgida Päästja korraldust jutlustada evangee-
liumi „kõigele loodule” (ÕL 58:64).

Ole valgus
Üks mu lemmiktsitaate, mida omistatakse sageli Pü-

hale Franciscusele Assisist, kõlab: „Jutlustage evangee-
liumi igal ajal ja kui vaja, võtke appi sõnad.” 1 Seda võib 
mõista nõnda, et vägevaimad jutlused on sageli sõnatud.

Kui oleme ausameelsed ja elame vankumatult oma 
käitumisnormide järgi, pannakse meid tähele. Kui meist 
kiirgub rõõmu ja õnne, märgatakse meid veelgi enam.

Kõik tahavad olla õnnelikud. Kui meist, Kiriku liik-
metest, kiirgub evangeeliumi valgust, näevad inimesed, 
et oleme õnnelikud, tunnetavad, et Jumala armastus 
on meiega ja täidab meid pilgeni. Nad tahavad teada, 
miks see nii on. Nad tahavad teada, milles seisneb meie 
saladus.

See paneb nad esitama meile selliseid küsimusi nagu: 
„Millest see tuleb, et sa nii õnnelik oled?” või „Kuidas sa 

suudad alati kõigesse nii positiivselt suhtuda?” Vasta-
mine neile küsimustele annab meile parima võimaluse 
alustada juttu Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumist.

Ole hea vestleja
Usust rääkimine – eriti sõprade ja armsate inimeste 

ringis – võib tunduda raske ja ebamugavana. See ei pea 
nii olema. Vaimsetest kogemustest rääkimine või argi-
vestluse käigus Kiriku üritustest ja sündmustest kõnele-
mine ei pruugi olla sugugi raske ega ebamugav, kui olla 
söakas ja kasutada tervet mõistust. 

Minu naine Harriet on selles osas suurepärane ees-
kuju. Kui elasime Saksamaal, leidis ta viisi, kuidas sõp-
rade ja tuttavatega juttu puhudes peatuda ka Kirikuga 
seotud teemadel. Kui keegi temalt nädalalõpu kohta kü-
sis, ütles ta: „Saime pühapäeval Kirikus muljetavaldava 
kogemuse osaliseks. Üks 16-aastane noor mees pidas 
200-liikmelisele kogudusele ilusa kõne puhtast eluvii-
sist.” Või: „Kuulsin 90-aastasest prouast, kes on kudunud 
üle 500 teki ja andnud need Kiriku humanitaarabi pro-
grammi tarbeks, et jagada need välja abivajajatele, kus 
maailma nurgas nad ka ei viibiks.”

Selle informatsiooni peale tahtsid inimesed sageli 
veelgi rohkem teada saada. Nad esitasid küsimusi. See 
andis võimaluse viia jutt evangeeliumile sundimatult, 
enesekindlalt ja pealetükkimatult.
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Tänu Internetile ja sotsiaalmeediale on neist asjadest 
kõnelemine muutunud kergemaks kui kunagi varem. 
Meil peab jätkuma vaid julgust.

Ole armuline
Paraku on väga kerge vastumeelsust tekitada. See 

johtub sellest, et kipume vaidlema, naeruvääristama, 
hukka mõistma. Kui me kaasvestleja peale vihastame, 
oleme tema vastu ebaviisakas või teeme talle haiget, 
tahab ta kõike muud kui meie kohta rohkem teada 
saada. Me ei tea, kui palju inimesi on Kirikust lahkunud 
või pole sellega kunagi liitunud, sest keegi on neid oma 
sõnadega haavanud või solvanud.

Tänapäeva maailmas napib peenetundelisust. Inter-
neti anonüümsus annab võimaluse varasemast kerge-
mini öelda midagi mürgist või räpast. Kas meie, leebe 
Kristuse lootusrikkad jüngrid, ei peaks järgima kõrge-
mat, hoolivamat käitumisnormi? Pühakirjades õpeta-
takse: „Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga soolatud, 
et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.” (Kl 4:6)

Mulle meeldib mõte, et meie sõnad on selged nagu 
päikseline taevas ja armu täis. Kujutage ette, millised 
oleksid meie pered, kogudused, millised oleksid rahvad 
ja koguni maailm, kui suudaksime selle lihtsa põhimõtte 
omaks võtta?

Olgu teil usku
Vahel võtame endale liiga suure au või süüdistame 

end liigselt, kui asi puudutab teiste nõustumist või mit-
tenõustumist evangeeliumiga. Tähtis on pidada meeles, 
et Issand ei oota, et me kedagi usule pööraksime.

Usule pöördutakse mitte meie sõnade, vaid Püha 
Vaimu taevase toe kaudu. Vahel läheb vaja vaid ühte liht-
sat lauset meie tunnistuse või kogetu kohta, et süda hak-
kaks leebuma või uks avanema, mis võimaldab ka teistel 
Vaimu õhutuste kaudu osa saada ülevatest tõdedest.

President Brigham Young (1801–1877) ütles, et teadis, 
et evangeelium on õige, kui nägi „meest, kellel puudus 
igasugune kõneosavus ja anne rahva ees kõneleda, kes 
ei osanud muud, kui öelda: „Tean Püha Vaimu väel, et 
Mormoni Raamat on õige, et Joseph Smith on Issanda 
prohvet.”” President Young sõnas, et seda alandlikku 
tunnistust kuuldes „valgustas sellest inimesest õhkuv 
Püha Vaim minu arusaamist, ning valgus, hiilgus ja sure-
matus olid minu ees”.2

Vennad ja õed! Olgu teil usku! Issand saab teie sõnu 
võimendada ja muuta need vägevaks. Jumal ei palu teil 
usule pöörata, vaid suu avada. Usule pööramine pole 
teie ülesanne — see kuulub inimesele, kes kuuleb, ja 
Pühale Vaimule.

Iga liige on misjonär
Mu kallid sõbrad! Meil on täna rohkem võimalusi, 

kui kunagi varem, oma suu avada ja jagada teistega 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi rõõmusõnumeid. Selles 
suures töös saab osaleda igaüks — ka ebalev misjonär. 
Igaüks meist võib leida viisi, kuidas kasutada omaenda 
andeid ja huvisid, et toetada seda suurt tööd ning täita 
maailm valguse ja tõega. Selle töö juures leiame rõõmu, 
mis saab osaks neile, kes on ustavad ja piisavalt vaprad 
„seisma kui Jumala tunnistajad igal ajal” (Mo 18:9).
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SÕNUMI ÕPETAMINE

Tõhus viis õpetamiseks on „julgustada neid, keda 
õpetate, seadma … eesmärke, mis aitavad neil elada 
teie õpetatud põhimõtete järgi” (Teaching, No Grea-
ter Call, 1999, lk 159). Soovi korral paluge neil, keda 
õpetate, seada endale palvemeelselt eesmärk jagada 
eeloleval kuul evangeeliumi vähemalt ühe inimesega. 
Lapsevanemad võiksid arutada, kuidas väiksemad 
lapsed saavad seejuures abiks olla. Võiksite aidata 
pere liikmetel pakkuda või mängida läbi viise, kuidas 
tavalise jutuajamise käigus evangeeliumist kõneleda 
või mõelda eelseisvatele Kiriku üritustele, kuhu võiks 
kutsuda ka sõpru.

NOORED
Sõbraga jagamine
Adriana Vásquez

Kui ma ühel päeval seminaritunniks valmistusin, 
käis mul peast läbi ilus ja selge mõttevälgatus. Kui 

järgmise päeva õppetundi kordasin, nägin silme ees 
ühe koolikaaslase nägu ja tundsin tugevalt, et peaksin 
jagama temaga oma tunnistust.
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Olgugi et mõttevälgatus oli olnud erakordselt selge, 
lõin ma kartma. Kartsin, et mu sõber ei taha mind 
kuulata, sest mulle tundus, et ta pole tüdruk, kes oleks 
huvitatud Kirikuga liitumisest.

 Mulle meenus õde Mary N. Cooki kõne Noorte 
Naiste üldjuhatusest. Õde Cook kutsus meid üles kõvasti 
tööd tegema ja vaprad olema.1 Tahtsin ka ise selline 
olla ja kirjutasin sellele tüdrukule kirja, kus tunnistasin 
Kiriku õigsusest ja oma armastusest Mormoni Raamatu 
vastu. Järgmisel päeval pistsin Mormoni Raamatu koos 
oma kirjaga talle kotti.

 Minu üllatuseks oli mu sõber evangeeliumile väga 
avatud. Sellest päevast peale hakkas ta mulle jutus-
tama, mida oli Mormoni Raamatut uurides õppinud. 
Mõne nädala pärast tutvustasin teda misjonäridele. 
Ta sai peaaegu kohe Pühalt Vaimult kinnituse, et 
õpitu on õige. Nutsime misjonäridega, kui ta meile 
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oma tunnetest rääkis. Mu sõber sai peagi ristitud ja 
temas toimunud muutused hämmastasid ka tema 
vanemaid.

 Olen nii õnnelik, et suutsin oma ebakindlusest jagu 
saada ja aidata evangeeliumi tema ellu tuua.

VIITED
 1.  Mary N. Cook. Ära iial anna alla! – www.jeesusekristusekirik.ee; 180. 

kevadine üldkonverents.

LAPSED
Saan olla teistele valguseks

President Uchtdorfi sõnul saame olla teistele valgu-
seks, kui meie sõnad on „selged nagu päikseline tae-

vas ja armu täis”. Meie sõnad peaksid olema rõõmsad, 
ausad ja heatahtlikud. Mida saad sina teha või öelda,  
et olla teistele valguseks? Kirjuta päevikusse viis toredat 
asja, mida tahad öelda pere liikmetele või sõpradele.
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Issandasse pöördunud
Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimu-
sed aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus. 
Lugege lisaks Internetist www.reliefsociety.lds.org.
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Usk, pere, trööst

Uued õed – noored naised, kes 
Abiühingusse tulevad, väheak-

tiivsed õed, kes taas aktiivseks on 
otsustanud saada ja äsjased pöör-
dunud – vajavad külastusõpetajate 
tuge ja sõprust. „Liikmete osalus 
on tähtis, et pöördunud võiksid 
jääda aktiivseks ja väheaktiivsed 
taas aktiivseks saada,” ütles vanem 
M. Russell Ballard Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist. „Hakake 
nägema, et Abiühing … võib olla 
[üks] vägevamaid võimalusi Kirikus 
sõprade leidmiseks. Ulatage sõbra-
käsi neile, keda õpetatakse, kelle 
aktiivsust tõstetakse ning siduge 
nad Kirikuga oma armastuse ja 
ühingu kaudu.” 1

Abiühingu liikmetena saame ai-
data uutel liikmetel õppida selliseid 
olulisi asju nagu:

 • kõne esitamine;
 • tunnistuse jagamine;
 • paastuseaduse järgimine;
 • kümnise ja muude annetuste 

maksmine;
 • pereajalootöös osalemine;

 • ristimine ja liikmeks kinnitamine 
surnud esivanemate eest.

„Et uued liikmed tunneksid end 
kirikus hästi ja teretulnult, vajavad 
nad hoolivaid sõpru,” ütles vanem 
Ballard.2 Kõigil meil, iseäranis aga 
külastusõpetajatel, lasub kohustus 
sõbruneda uute liikmetega, et aidata 
neil kindlalt Issandasse pöörduda 
(vt Al 23:6).

Pühakirjakohad:
2Ne 31:19–20; Mn 6:4

Meie ajaloost
„Üha suureneva pöördunute arvu 

juures,” ütles president Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), „tuleb meil 
teha üha olulisemaid jõupingutusi, 
et neile tee leidmisel abiks olla. Iga-
üks neist vajab kolme asja: sõpra, 
kohustust ja kosutust „Jumala hea 
sõnaga” (Mn 6:4).” 3

Külastusõpetajad saavad oma 
hoolealuseid aidata. Esmalt tuleb 
enamasti sõprus, nagu see oli ka ühe 
noore Abiühingu õe puhul, kes ühte 
vanemat õde külastas. Sõprus nende 

vahel arenes aeglaselt, kuni nad üks-
kord ühes koristamisprojektis külg 
külje kõrval kaasa lööma juhtusid. 
Neist said sõbrad ja kui nad külastus-
õpetuse sõnumist rääkisid, kosutati 
neid mõlemat „Jumala hea sõnaga”.

President Joseph Fielding Smith 
(1876–1972) ütles, et Abiühingul 
on „oluline osa Jumala kuningriigis 
maa peal ja … see aitab ustavatel 
liikmetel saada igavene elu meie  
Isa kuningriigis”.4
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Mida saan teha mina?
1. Kas palvetan oma kaaslase 
eest ja palun meile Vaimu juha-
tust, kui oma õdesid õpetame?

2. Kuidas teenime oma hoole-
aluseid õdesid, et nad teaksid,  
et me neist tõepoolest hoolime?


