
1

Maailm vajab  
teerajajaid ka täna

Paljude jaoks ei alanud 1847. aasta teerajajate 
rännak mitte Nauvoos, Kirtlandis, Far Westis 
ega New Yorgis, vaid pigem kaugel Inglismaal, 

Šotimaal, Skandinaavias või Saksamaal. Pisikesed lapsed 
ei suutnud kuidagi mõista suurt usku, mis ajendas nende 
vanemaid jätma maha perekonna, sõbrad, mugavuse ja 
turvalisuse.

Mõni väikseke võis ehk küsida: „Emme, miks me kodu 
maha jätame? Kuhu me lähme?”

„Tule kaasa, kullake, me lähme Siionisse, meie Jumala 
linna.”

Turvalist kodu lahutas lubatud Siionist raevukas, sala-
kaval ning vägev Atlandi ookean. Kes suudaks sõnadesse 
panna seda hirmu, mis nende ohtlike ülesõitude ajal 
inimsüdant haaras? Need pühad, keda innustas Vaimu 
tasane sosin ja keda toetas lihtne, ent püsiv usk, panid 
usalduse Jumalale ning asusid rännuteele.

Viimaks Nauvoosse jõudnuna pidid nad aga peagi 
taas teele asuma ning raskustega rinda pistma. Kogu 
teed Nauvoost Salt Lake Citysse ääristavad kalmud, mida 
tähistavad vaid pujud ja kivid. See oli hind, mille mõned 
teerajajad maksid. Nende kehad küll maeti, kuid nende 
nimed elavad igavesti.

Väsinud härjad lonkisid, vankrirattad kriuksusid, vaprad 
mehed rügasid, sõjatrummid põrisesid ja koiotid ulgusid. 
Kuid usust jõudu saanud teerajajad rühkisid häda sunnil 
aina edasi. Tihtipeale laulsid nad:

„Tulge kõik pühad vaeva kartmata 
rõõmuga matkama!
Kuigi võib matkal raskust kohata,
arm kõik aeg teiega. ..
Kõik on hea! Kõik on hea!” 1

Need teerajajad pidasid meeles Issanda sõnu: „Minu 
rahvast tuleb proovile panna kõikides asjades, et nad 
oleksid ette valmistatud vastu võtma seda hiilgust, mis 
mul nende jaoks on, nimelt Siioni hiilgust.” 2

Aja kulg ähmastab meie mälestusi ja kahandab tänu-
likkust nende eest, kes kõndisid mööda vaevalist teed, 
märkides nimetuid haudu oma pisaratega. Kuidas on 
lood tänaste katsumustega? Kas enam pole konarlikke 
teid, mida mööda käia, järske mägesid või kuristikke, 
mida ületada, teid, mida rajada, või jõgesid, millest läbi 
kahlata? Või on meil ka praegu vajadus teerajaja vaimu 
järele, mis juhiks eemale ähvardavatest ohtudest ja viiks 
meid turvalisse Siionisse?

Teisele maailmasõjale järgnenud kümnendite vältel 
on moraalinormid üha langenud. Kuritegevus suureneb, 
sündsustunne väheneb. Paljud ringlevad tohutus huka-
tuslikus nõiaringis, otsides hetkelist naudingut ning tuues 
sellele ohvriks igaviku rõõmud. Selle pandiks loobutakse 
hingerahust.

Me unustame, kuidas kreeklased ja roomlased bar-
baarses maailmas uhkelt võidutsesid ning kuidas nende 
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triumf lõppes – laiskus ja nõrkus viisid hävinguni. Lõpuks 
soovisid nad vabadusest enam turvalisust ja mugavat elu, 
kuid nad jäid ilma kõigest – nii mugavustest ja turvalisu-
sest kui ka vabadusest.

Ärge andke järele Saatana meelitustele, vaid seiske 
kindlalt tõe eest. Hinge igatsusi ei täida lakkamatu 
rõõmu- ja elamusjanu, mida püütakse rahuldada paheli-
sel teel. Pahelisus ei sünnita vooruslikkust. Viha ei läida 
armastust. Argus ei anna julgust. Kahtlus ei innusta usku.

Mõne jaoks on raske taluda rumalate pilkeid ja hal-
vustust, kui nad naeruvääristavad vooruslikkust, ausust 
ja kuulekust Jumala käskudele. Kuid maailm on alati 
põhimõttekindlust maha teinud. Kui Noal kästi ehitada 
laev, siis vaatasid rumalad pilvitusse taevasse ning mõni-
tasid teda ja irvitasid ta üle seni, kuni hakkas sadama.

Kas meil on vaja ikka ja jälle selliseid valusaid õppe-
tunde saada? Ajad muutuvad, kuid tõde jääb. Kui me ei 
suuda mineviku õppetundidest õppust võtta, siis oleme 
sunnitud neid kordama ning kogema sama südamevalu, 
kannatusi ja hingepiina. Kas meil pole tarkust kuuletuda 
Temale, kes teab lõppu algusest peale – meie Issandat, 
kes on loonud päästmisplaani – selle asemel et järgida 
madu, kes põlgas päästmisplaani ilu?

Sõnaraamatu definitsiooni järgi on teerajaja „keegi, kes 
läheb teiste eel, et valmistada ette või rajada teed neile, 
kes ta järel tulevad”.3 Kas ka meie võiksime olla julged ja 
sihikindlad nagu eelneva põlvkonna teerajajad? Kas ka 
teie ja mina võiksime olla sõna otseses mõttes teerajajad?

Ma tean, et võime. Oo kuidas maailm vajab praegu 
teerajajaid!

VIITED
1. Tulge kõik pühad. Kiriku lauluraamat, lk 2.
2. ÕL 136:31.
3. Oxford English Dictionary, 2. kd, 1989, vt märksõna „pioneer”.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Pühakirjad selgitavad, et koduõpetajatel tuleb „hoia-
tada, selgitada, õhutada ja õpetada ning kutsuda kõiki 
tulema Kristuse juurde” (ÕL 20:59). Te võite külastata-
vate tähelepanu juhtida president Monsoni hoiatustele 
ja üleskutsetele. Te võite nendega arutleda, mil viisil 
õigemeelseid eeskujusid ära tunda ja järgida ning kui-
das hoiduda halvast ning õppida teiste vigadest. Küsige 
neilt, keda te õpetate, kuidas nad saavad praegusel ajal 
olla teerajajad.

NOORED
Usust ajendatud
Maggi Earl

Ma ei unusta kunagi, kuidas kõndisin Ameerika 
Ühendriikides Nebraska osariigis Winter Quartersis, 

kus aastaid tagasi elasid teerajajad. Pidasin seda ala pü-
haks, justkui oleksin külastanud vabaõhutemplit.

Mu silmist voolasid pisarad, mis hägustasid näge-
mist. Ma nägin küll kuju, aga ei saanud aru, mida see 
kujutab. Kui pisarad ära pühkisin, nägin meest ja naist, 
kelle nägudel peegeldus lein. Lähemalt vaadates nägin 
nende jalge ees hauas lebavat imiku kuju.

See vaatepilt tekitas minus erinevaid tundeid: kur-
bust, viha, tänu ja rõõmu. Ühest küljest soovisin leeven-
dada seda valu, mida need pühad tundsid, kuid samas 
olin ka tänulik ohverduse eest, mille nad evangeeliumi 
nimel tõid.

Winter Quartersis kogetu aitas mul mõista, et Taevane 
Isa annab oma lastele evangeeliumi ning võimaluse valida, 
mida nad sellega teha soovivad. Selle beebi vanemad 
oleksid võinud ka lihtsamat teed minna. Prohveti jär-
gimise ja evangeeliumi järgi elamise nimel pidid need 
teerajajad edasi rühkima ja isegi oma lapse matma. Kuid 
nad otsustasid evangeeliumi vastu võtta ja väljakutsetega 
silmitsi seista. Ma õppisin, et nende pühade pühendumine 
evangeeliumile ja otsus edasi rühkida olid ajendatud usust 
ja lootusest – lootusest helgemale tulevikule ja usust, et 
Issand tunneb neid ja võib leevendada nende valu.
Autor elab Põhja-Carolinas Ameerika Ühendriikides.

LAPSED
Ole teerajaja

President Monson ütleb, et teerajaja on keegi,  
kes näitab teistele teed, mida nad saavad järgida. 

Mida sina saad teha, et seista selle eest, mis on õige, 
ja olla oma kodukohas ja perekonnas teiste jaoks 
teerajaja? Kirjuta oma vastused üles ja jaga neid oma 
perekonnaga.
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Evangeeliumi õpetamine  
ja õppimine
Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. 
Küsimused aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha 
teie enda elus. Loe lisaks internetist reliefsociety.lds.org.
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Usk, pere, trööst

Jeesus Kristus oli meisterõpetaja. 
Ta seadis meile eeskuju, „õpeta

des naisi nii kokkukogunenult kui 
ka eraldi, nii tänaval, mere ääres, 
kaevul kui ka nende kodus. Ta 
näitas nende suhtes üles armastust 
ja lahkust ning tervendas neid ja 
nende pereliikmeid.” 1

Ta õpetas Martat ja Maarjat ning 
„õpetas neid saama Tema jüngriteks 
ning võtma osa päästest ehk valima 
„hea osa” (Lk 10:42), mida neilt 
kunagi ära ei võeta”. 2

Issand käskis meil viimse aja  
pühakirjades „õpetada üksteisele  
kuningriigi õpetust” (ÕL 88:77).  
Cheryl A. Esplin, teine nõuandja  
Algühingu üldjuhatusest, ütles õpe
tuse õpetamise ja õppimise kohta: 
„Evangeeliumi õpetuste täielikult 
mõistma õppimine on eluaegne 
protsess ning see toimub „[rida] rea 
peale, [õpetus] õpetuse peale, natuke 
siin ja natuke seal” (2Ne 28:30).3

Kui me õpime, uurime ja pal
vetame, siis õpetame Püha Vaimu 
väega, kes kannab sõnumi „inim
laste südameni” (2Ne 33:1).

Pühakirjasalmid:
Al 17:2–3; 31:5; ÕL 42:12–13; 84:85

Meie ajaloost
Möödunud aja prohvetid  

on meile kui naistele meelde 
tuletanud, et meil on õpetajatena 
oluline roll kodus ja Kirikus. 1979. 
aasta septembris palus president 
Spencer W. Kimball (1895–1985) 
meil saada „asjatundjateks pü
hakirjade vallas”. „Õppige püha
kirju tundma – mitte selleks, et  
teisi maha teha, vaid et olla neile  
toeks! Ja üleüldse, kellel veel oleks 
suurem vajadus evangeeliumi  
tõdede talletamise järele (mille  
poole vajaduse tekkides pöörduda) 
kui naistel ja emadel, kellel nii  

paljude asjade eest hoolitsemist  
ja õpetamist?” 4

Me oleme kõik õpetajad ja  
õppijad. Kui õpetame pühakirja
dest ja elavate prohvetite sõnu,  
siis aitame teistel Kristuse juurde 
tulla. Kui esitame õppeprotsessis 
osaledes tähendusrikkaid küsimusi 
ning seejärel kuulame, siis võime 
saada vastuseid, mida vajame.
VIITED
1. Daughters in My Kingdom: The History  

and Work of Relief Society, 2011, lk 3.
2. Daughters in My Kingdom, lk 4.
3. Cheryl A. Esplin. Teaching Our Children to 

Understand. – Liahona ja Ensign, mai 2012, 
lk 12.

4. Spencer W. Kimball. Daughters in My  
Kingdom, lk 50.

Mida saan teha mina?
1. Kuidas ma valmistun, et olla 
parem õpetaja?

2. Kas ma tunnistan neile õde-
dele, kelle eest ma hoolitsen?


