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 Kui elame vääriliselt, võimaldab 
Püha Vaimu and igaühele meist, 

et Ta on pidevalt meiega. Ta õpetab, 
tunnistab, harib ning aitab meil kõigil 
saada õilsameelsemaks ja rõõmuga 
lõpuni vastu pidada. Joseph Smith 
õpetas, et Issanda Vaim annab rahu 
ja rõõmu meie hingele ning viib 
südamest õeluse, viha, vaenu ja kur-
juse (Manuscript History of Brigham 
Young, 1846–1847, koost Elden J. 
Watson, 1971, lk 529–530).

Püha Vaim räägib meiega tavali-
selt vaiksel, tasasel häälel, häälel, mis 
sageli meile sosistab ja meid vaikselt 
juhatab (ÕL 8:2–3; 9:8–9, 1Ne 17:45). 
Kui õhk meie ümber on täis käremeel-
set maist müra või kui olukord soosib 
tülitsemist, on Pühal Vaimul meid 
raske õpetada, harida ja juhatada. 
Püha Vaim läheb meie juurest ära, 
kui oleme vihased, vaidlushimulised, 
norime tüli või kisume riidu.

Tänapäeval suhtutakse paljudes 
kultuuriruumides vaidlemisse, tülit-
semisse, riiakusse või oma arvamuse 
valjuhäälsesse kuulutamisse heakskiit-
valt. Olgugi et tänapäeva ühiskonnas 
seda kõike sallitakse, ei kiideta seda 
heaks evangeeliumi kultuuriruumis ja 
see peletab Püha Vaimu meist eemale.

Äärmiselt tähtis on oma suhetes, 
kodus ja kiriku koosolekutel vältida 
tülisid. Vanem Russell M. Nelson on 
õpetanud, et „taevas peetud sõjas ei 
toimunud verevalamist. Sõditi vastuolu-
liste ideede pärast – tüli algas sellest.” 

Püha Vaim harib meid ja aitab 
meil saada õilsameelsemaks, kui 
elame nõnda, et Ta saaks olla pide-
valt meiega. Ma palvetan, et kõik me 
leiaksime võimaluse olla kohas ja olu-
korras, kus saab viibida Vaim. Loodan, 
et kõik me palvetame, et meie süda-
med pakataksid armastusest üksteise 
vastu, kannatlikkusest ja ligimesear-
mastusest. Palvetan, et kasutaksime 
üksteisega suheldes ainult häid sõnu 
ja armastaksime üksteist, nagu on 
käskinud Päästja.

Kui õpime sügavamalt armastama, 
varmamalt andestama ja väldime 
tülisid, muutume ikka rohkem oma 
Päästja Jeesuse Kristuse sarnaseks ja 
naaseme oma Taevaisa juurde ning 
elame igavesti koos Temaga. ◼
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Et Tema Vaim oleks alati meiega
Vanem randall k. Bennett, 1. nõuandja ida-Euroopa piirkonna juhatuses

(Russell M. Nelson. The Canker of 
Contention. Üldkonverents, apr 1989.) 
Tüli sai alguse uhkusest ja isekusest. 
Ka tänapäeval saavad tülid alguse sa-
madest asjadest.

Tülide vältimine on nii tähtis, et see 
oli esimene põhimõte, mida Päästja 
nefilastele kohe pärast ristimistalituse 
õpetamist õpetas. Ta õpetas, et „tüli 
vaim, ei ole minust, vaid on kura-
dist, kes on tülide isa, ja tema ärgitab 
inimeste südameid vihas üksteisega 
tülitsema”. Ta õpetas neile, et nad ei tü-
litseks üksteisega. See tähendab, et me 
ei peaks teistega tülitsema, vaidlema, 
riidlema ega valjuhäälselt väitlema 
(3Ne 11:28–30).

Pühakirjades õpetatakse, et „inime-
sed on, et nad võiksid tunda rõõmu” 
(2Ne 2:25). Püha Vaim toob meie ellu 
valgust, vaikust, rahu, harmooniat ja 
rõõmu, samas kui tüli toob pimedust 
ja armetust ning Lutsifer soovib, et 
me oleksime sama õnnetud, nagu on 
tema ise (2Ne 2:27).

Päästja õpetas oma teenimistöö 
ajal: „Uue käsusõna ma annan teile, 
et te üksteist peate armastama, nõnda 
nagu mina teid olen armastanud; et 
teiegi üksteist armastaksite! Sellest 
tunnevad kõik, et teie olete minu 
jüngrid, kui teil on armastus isekes-
kis!” ( Jh 13:34–35) Prohvet Mormon 
õpetas, et igaüks meist peaks palve-
tama kogu südame jõuga, et võiksime 
täituda teiste suhtes armastuse ja 
ligimesearmastusega (Mn 7:48).

Vanem Randall K. Bennett
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Järgnevalt mõned mõtted, mida jaga-
sid Liahoona kohalike lehekülgede 

toimetajaga Narva, Pärnu ja Tallinna 
koguduste juhatajad.

karin kornav: Vennad,  
miks on koduõpetus nii tähtis?

Juhataja McCaffree Narva kogu-
dusest: „See on viis, kuidas iga liige 
isiklikult saab tunda armastust ja tuge, 
mida Jumal näitab kõikidele ja jagab 
teiste inimeste kaudu. See on pidev 
tugisüsteem, kus ka liikmetel endil on 
võimalus hargneda ning iga kuu või 
iga nädal kedagi teenida. Minu arvates 
pole paremat viisi, kuidas näidata üles 
teenimistahet ja aidata liikmetel olla 
armastavam ja pühendunum.”

Juhataja Schneider Tallinna ko-
gudusest: „Koduõpetus on lihtsaim 
ja samas tõhusaim viis, kuidas järgida 
õpetust „kanda üksteise koormaid, et 
need oleksid kerged .., leinata koos 
nendega, kes leinavad .., trööstida 
neid, kes vajavad tröösti, ja seista kui 
Jumala tunnistajad” (Mo 18:8–9).

Juhataja Raid Pärnu kogudu-
sest: „Koduõpetus annab Kiriku 
liikmetele uusi sõnumeid prohvetitelt 
ja apostlitelt, hoiab neid kursis Kiriku 
õpetustega. Eriti tähtis on see neile 
Kiriku liikmetele, kes ise ei saa kirikus 

Juhataja Schneider: „Koduõpe-
tajana olen õppinud oma hoolealu-
seid lähemalt tundma ja armastama. 
Olen kogenud, et olulisem on ai-
data väheseid tõeliselt, kui soovida 
teha head paljudele. Koduõpetus 
annab hea võimaluse preesterluse 
põhimõtete õppimiseks ja nende 
rakendamise kaudu preestrluse väe 
suurendamiseks.”

kk: milliseid õnnistusi on kodu- 
või külastusõpetus toonud neile, 
kelle juures on käinud kodu- või 
külastusõpetajad?

Juhataja Schneider: „Need, keda 
koduõpetajad külastavad, tunnevad, 
et nad kuuluvad „Jumala lambata-
rasse” (Mo 18:8), neid õpetatakse 
Jumala hea sõnaga, nende koju tuleb 
rohkem Vaimu ning nad saavad abi nii 
maistes kui vaimsetes asjades.”

Juhataja Raid: „Kodudes õpeta-
mas käimine on tugevdanud liikmete 
usku, andnud juurde kindlust, teinud 
nad rahulolevamaks ja õnnelikumaks.”

Juhataja McCaffree: „Usun, et 
üks tähtsamaid koduõpetuse õnnistusi 
on pidev tugisüsteem. Iga liige teab, 
kelle poole pöörduda, et abi saada. 
Liikmed, keda õpetan, on mulle he-
listanud ja palunud, et annaksin neile 
preesterluse õnnistuse, palvetaksin 
nende eest, kui nad seda vajavad, või 
annaksin nõu keerulises olukorras.

Ma ei usu, et maailmas oleks mõni 
muu organisatsioon, mis pakuks sellist 
tröösti ja ühtekuuluvustunnet. Ja mitte 
üksnes seda. Ma olen näinud, kuidas 
paljud toredad inimesed saavad jälle 
aktiivseks tänu ustavale kodu- või kü-
lastusõpetajale, kes venna või õe vastu 
armastust üles näitas.

Kui liikmed täidavad seda juma-
likku koduõpetuse kohustust ustavalt, 
võib oodata imesid!” ◼
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Milleks koduõpetus?
Selle ajakirjanumbri kohalikud leheküljed on pühendatud suuremalt jaolt kodu- ja 
külastusõpetusele. Nagu on öelnud president Ezra Taft Benson, on koduõpetus „pro-
gramm, mis läheb südamesse, muudab elu ja päästab hingi. See on programm, millel 
lasub meie Taevaisa heakskiitev pitser, programm, mis on nii oluline, et selle ustaval 
järgimisel elavdab see Kirikus vaimsust, ülendab selle liikmeid ja peresid. .. Koduõpe-
tus pole pelk ülesanne. See on püha kutse. Koduõpetusse ei tohi suhtuda pealiskaudselt. 
Koduõpetuse kutse tuleb võtta vastu, otsekui selle annaks teile Issand Jeesus Kristus 
isiklikult. Päästja ise oli õpetaja. See ainus täiuslik inimene maa palgel oli alandlik, 
pühendunud, inspireeritud õpetaja, kes tõi oma järgijatele pääste ja ülenduse.” (To the 
Home Teachers of the Church. – Ensign, mai 1987, lk 48–49.)

käia või neile, kes ise ei saa püha-
kirju lugeda või neile, kes vajavad 
lisaõpetust.

kk: kuidas on koduõpetuse  
tegemine Sind õnnistanud?

Juhataja Raid: „Koduõpetus lä-
hendab inimesi, saame rohkem teada 
oma hoolealuste muredest ja prob-
leemidest, saame teada, kus ja milles 
nad vajavad abi. Neid abistades ja 
teenides, saame ka ise õnnistusi oma 
Taevaselt Isalt.”

Juhataja McCaffree: „Kui ma 
küllalt vanaks sain, määrati mind kahe 
eaka paari koduõpetajaks. Ausalt öel-
des sain ma neilt vastu palju enam, kui 
ise teenides andsin. Koduõpetus andis 
mulle tunde, et mind on võtnud omaks 
ja mind armastavad inimesed, kellega 
ma poleks kunagi kokku puutunud, 
kui mul poleks palutud olla nende 
koduõpetaja. Sain endale eluaegsed 
sõbrad, kes armastavad ja toetavad 
mind igas olukorras. Lisaks sellele sain 
ma rahu teadmisest, et aitan ehitada 
Jumala kuningriiki. Üks neist abielu-
paaridest aitas mul valmistuda misjo-
niks. Nad olid mulle toeks keset uusi 
kogemusi ja hirmutavaid samme, mida 
uues elus astuma pidin. Olen igavesti 
tänulik koduõpetajana kogetu eest.”
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tugevdama. Nii oleme me tööriistad Jumala käes 
ja aitame ehitada Siionit oma elukohas. See pro-
gramm õnnistab nii neid, keda teenitakse, kui ka 
neid, kes teenivad.”

Õde Timakov Tallinna kogudusest: 
„Külastusõpetus on oluline ennekõike seetõttu, 
et see on Kiriku põhimõtete rakenduskava nais-
tele. Just külastusõpetust tehes on võimalik re-
aalselt arendada neid oskusi ja omadusi, mida 
Taevaisa meilt ootab: tingimusteta armastust, 
omakasupüüdmatust, prioriteetide paikapanemist, 
füüsilise mina allutamist tahtele ehk enda (ka oma 
aja) peremeheks kasvamist jne. Külastusõpetus 
on reaalne võimalus olla kogudusejuhataja silmad 
ja kõrvad, et märgata abivajajaid, teenida puu-
dusekannatajaid ja aidata seeläbi tugevdada nii 
koguduseliikmete ühtekuuluvust kui ka armastust 
oma ligimeste vastu ja lihvida teenimisvalmidust – 
kristlikke omadusi, mis aitavad meil saada rohkem 
Tema sarnaseks. Külastusõpetus aitab ellu viia 
Abiühingu juhtlauset: „Armastus ei hävi ilmaski!””

Armastus ei hävi ilmaski
2012. a üldkonverentsil oktoobris andis Abiühingu üld-
juhataja Linda K. Burton nõu: „Aitamaks meil üksteist 
rohkem armastada soovitan ma meelde jätta neli sõna: 
„Esmalt märka, siis teeni.” … Meid kõiki on kutsutud 
järgima Jeesuse õpetusi ja kaasinimesi teenima.”

mis võiks olla parem viis õdede teenimiseks 
kui külastusõpetus?

Prohvet Joseph Fielding Smith on öelnud, et 
„Abiühingute kohustus on hoolitseda omaenda 

ja Kiriku kõikide naissoost liikmete vaimse heaolu 
eest, .. kindlustada, et keegi ei jääks hooletusse, 
vaid et kõiki kaitstaks õnnetuste, hädade, pime-
dusevägede ja kurjuse eest, mis neid maailmas 
varitsevad.” („Kiriku presidentide õpetused: Joseph 
Fielding Smith,” lk 291.)

mida arvavad külastusõpetuse tähtsusest meie 
kohalikud õed, toob meieni karin kornav.

Õde Laanemaa Pärnu kogudusest: 
„Külastusõpetus on minu jaoks eelkõige teenimine. 
Selle tähtsus seisneb Issanda töö tegemises. Samal 
ajal on võimalus osaleda ka misjonitöös ja külas-
tada koos misjonäridega inimesi nende kodudes. 
Liikmete külastamine aitab hoida koos suurt pü-
hade perekonda, näidata üles hoolivust ja ligime-
searmastust, vajadusel ulatada ka abikäsi.”

Õde Nikolajeva Narva kogudusest: „Oma 
maise teenimistöö ajal õpetas Päästja inimesi 
kandma üksteise koormaid, trööstima neid, kes va-
javad tröösti, leinama koos nendega, kes leinavad, 
toitma näljaseid, külastama haigeid, aitama nõrku, 
tõstma käsi, mis on rippu vajunud ja õpetama 
üksteisele kuningriigi õpetust. See on see, mida 
tegi Tema. Ja see on see, mida Ta ootab meilt. 
Külastusõpetus on oluline, sest iga õde on Taevase 
Isa tütar ja Talle eriti kallis. Kuna koguduse juhataja 
ei suuda jõuda iga liikme probleemide ja vajadus-
teni, tulevad appi Abiühingu õed. Nad mitte ainult 
ei külasta ega õpeta oma hoolealuseid nende indi-
viduaalseid vajadusi arvestades, vaid ka palvetavad 
nende eest, otsivad inspiratsiooni ja lähevad appi. 
Me peame hoolitsema üksteise eest ja üksteist 
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kk: milliseid õnnistusi oled  
Sina külastusõpetajana saanud?

Õde Laanemaa: „Mind on selle eest õnnistatud 
suure rõõmuga ja ma tunnen rahuldust, jagades 
oma tunnistusi kõigest sellest, mis on õige ehk tõde. 
Ma suudan rohkem kasutada oma oskusi ja Püha 
Vaim on mulle kindlaks kaaslaseks selles keerulises 
ja vastuolulises maailmas.”

Õde Nikolajeva: „Püüan järgida õpetust Pühast 
Vaimust. Püha Vaim annab mulle ja mu kaaslasele 
teada, mida teha ja see on kirjeldamatu vaimne koge-
mus, mis aitab mul olla vastuvõtlikum Vaimu õhutus-
tele ja tugevdab minu suhet Taevase Isaga. Kui jagan 
oma tunnistust, tugevneb mu tunnistus veelgi enam. 
Teisi teenides tunnen end kasulikuna. Koosveedetud 
aeg toob rõõmu meile kõigile. Kui hoolitsen Taevase 
Isa laste eest, hoolitseb Tema minu eest ja ka mu enda 
probleemid lahenevad imekombel. Mõnikord kulub 
aastaid, et aidata mõnel õel ja tema perel Kirikus taas 
aktiivseks saada. Sellistel puhkudel annab külastus-
õpetus mulle juurde kannatlikkust ja vastupidavust. 
Sageli võtab hea ja usaldusliku suhte ehitamine aega. 
Sellised juhtumid on õpetanud mulle alandlikkust.”

Õde Timakov: „Külastusõpetus on aidanud mul 
oma mured tahaplaanile suruda ja keskenduda 
sellele, mis on oluline ja püsiva väärtusega – evan-
geeliumi muutumatutele tõdedele. Ennekõike on 
see toonud rahu siis, kui see tehtud on ja esitanud 
väljakutse, kui see ühel või teisel põhjusel tegemata 
on jäänud. Õnnistuseks loen ka seda alandlikkust, 
mis kaasneb teadmisega, et üksi ma seda teha ei saa 
ja lisaks minu soovidele on just Taevaisa see, kelle 
nõu ja juhatust pean otsima. Külastusõpetuse kaudu 
olen kokku puutunud väga erinevate õdedega väga 
erinevatest eluperioodidest. See on aidanud mul 
paremini aru saada elu olemusest ja meie erinevatest 
väljakutsetest siin maa peal. Ühtlasi on see andnud 
mulle suurepäraseid eeskujusid, kellelt õppida nii 
kodukorraldust kui vaimset tugevust. Arvan, et see on 
rikastanud minu elu väga mitmel hindamatul moel!”

kk: milliseid õnnistusi toob  
külastusõpetus neile, keda külastatakse?

Õde Laanemaa: „Olen märganud, kuidas  
külastatavad kasvavad usus, kuidas kasvab  

nende usaldus külastusõpetajate vastu.”
Õde Nikolajeva: „Külastusõpetajad aitavad oma 

hoolealustel arendada vaimsust ja tuletada meelde, 
mis on meelest läinud. Kui õde kuulab ja õpetust 
ellu rakendab, tugevneb ta tunnistus ja tal tekib 
soov naasta Kirikusse. Abiühingu õed ulatavad oma 
hoolealustele abikäe, pakuvad neile siirast sõprust 
ning aitavad mõista, et neid armastatakse. On juh-
tunud, et tunneme vajadust öelda külastamisel just 
seda, mida hoolealusel parasjagu on vaja kuulda. 
Võib-olla ta isegi palvetas või mõtles selle küsimuse 
üle. Nõnda on külastusõpetus vastuseks tema pal-
vetele. Ühel või teisel viisil õnnistab külastusõpetus 
tema elu. Vahel pole hoolealuste toetamine üksnes 
moraalne. Mõnikord on külastustest tekkinud tee-
nimisprojektid, mis tõmbavad kaasa kõiki kogudu-
seliikmeid. Vahel juhtub, et unustame ära õed, kes 
osalevad aktiivselt koguduse elus, sest tundub, et 
nendega on kõik korras. See pole nii. Külastusõpeta-
jad saavad palvetada ja hoolitseda ka nende eest, et 
nad tunneksid, et nad pole üksi, et õed on nendega, 
et neid armastatakse ja hinnatakse.”

Õde Timakov: „Külastusõpetajad võivad õe ja 
tema pere ellu tuua erisuguseid õnnistusi. Olen ja-
ganud need õnnistused nelja rühma, kuid kindlasti 
on erinevaid rühmi veelgi enam:

a) silmaga nähtavad: koristatud tuba (kas enne 
külastust õdede vastuvõtuks valmistudes või 
külastuse käigus külastusõdede toel olukorras, 
kus külastataval endal koristamine raskendatud), 
valmisõmmeldud kardinad, soe söök, jne.

b) meeltega tajutavad: hea sõna, julgustav kiri, 
armastav kallistus, nakatav naeratus, kestev 
armastus jne.

c) püsivad: selgeks õpitud evangeeliumi põhimõte 
või reaalne toimetulekuoskus; kindlustunne, et 
alati on keegi, kelle poole pöörduda nii rõõmus 
kui mures; ealisi ja rahvuslikke vahemaid ületa-
vad sõprussuhted jne.

d) vaimsed: julgustus palvetada või lugeda püha-
kirju hetkel, kui on tunne, et selleks küll aega 
ega jõudu ei jätku; kasvav tunnistus evangeeliumi 
tõdedest; rahu vaim, mis täidab esmalt südame ja 
seejärel terve kodu; täidetud õlilamp jne.” ◼
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Kiriku liige. Käisin 
tihti koos misjo-
näridega Kirikuga 
tutvujaid õpe-
tamas. Kuulsin, 
kuidas misjonärid 
mõnede siinsete 
liikmete tugevust 
imetlesid: „Vaata 
neid Kirisberge. ... 
Nii vägevad. ... 
Nii tugeva vai-
muga ...”, ütles 
üks ja teised 
kinnitasid seda-
sama. Miskipärast mõtlesin enda-
misi, et minul küll sellist tunnet 
pole ja mul pole üldse tahtmist 
nendega kohtuda. Mulle tundus, 
et mul pole nendega midagi ühist, 
nad olid mulle vastumeelsed. 
Nüüd võin kinnitada vastupidist. 
Nad ongi tore, lahke ja igati lahe 
perekond, nagu misjonärid nende 
kohta kunagi ammu rääkisid. 
Viga oli minus, et ma sellest varem 
ei osanud aru saada. Tundub, 
et nüüd olen saanud preemia – 
eelmise aasta sügisel sain nende 
koduõpetajaks. Mul on alati hea 
meel nendega kohtuda.

Iga kuu alguseks saame 
Esimeselt Presidentkonnalt ajako-
hase vaimse sõnumi, mida oma 
hoolealustega jagada. Seega on 
meil eriline põhjus ja eesmärk 
juba olemas ning me ei pea hak-
kama ise midagi välja mõtlema. 
Sõnumiga tutvudes ja seda jaga-
des, selles sisalduvate mõtete üle 
arutledes õpime ise palju juurde. 
Minuga juhtub see peaaegu alati. 
Võin öelda, et mu elu kvaliteet on 
muutunud, paljud asjad on haka-
nud paremuse poole minema.

Vana hea asi
Guido paulus, tallinna kogudus

 „Küll on tore, et sa olemas 
oled!” – „Me ei kavatsegi 

(heas mõttes) teid ära lasta!” – „Te 
olete vastus mu palve(te)le.” – „Te 
olete nagu misjonärid, kes toovad 
head vaimu.” – „Tore, et te tulite!” 
See kõik on rõõmustav tagasiside 
ja muusika kõrvadele, kui oma 
hoolealuste juurest lahkuma asu-
tades riideid selga ja kingi jalga 
paneme. Tõenäoliselt lisandub 
aja jooksul mälestustesse selliseid 
lauseid veelgi. Ma usun, et need 
on saadavad kõigile.

Koduõpetus pole uus asi. See 
on vana hea asi, mida praktisee-
riti juba varakristlikus kirikus. 
Mormoni Raamatus öeldakse:  
„ .. ja nende nimed märgiti üles, 
et neid võidaks meeles pidada 
ja kosutada Jumala hea sõnaga, 
et hoida neid õigel teel, et hoida 
neid pidevalt valvsana palves, 
toetudes üksnes Kristuse teene-
tele, kes on nende usu alustaja 
ning täidesaatja.” (Mn 6:4)

Kui president Thomas S. 
Monson oli Esimeses President-
konnas esimene nõuandja, ütles 
ta: „Kiriku president ei suuda 
vastata igale kirjale isiklikult, ka 
ei saa ta olla isiklikult kõikjal. 
Samuti ei saa tema nõuandjad 
kohtuda kõikide liikmega kõi-
kide rahvaste seas. Siiski, Issanda 
tarkus on andnud meile juhtnöö-
rid, kuidas meie, kes me hoi-
ame Jumala preesterlust, võime 
teenida, õpetada ja tunnistada 
peredele selles Kirikus. Jah, ma 
räägin koduõpetusest.”

Guido Paulus
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öelnud, et kui selles Kirikus ko-
duõpetus kõrvale jätta, kaotaks 
Kirik suures osas oma mõtte. 
President David O. McKay pani 
meile südamele: „See on üks 
kõige edasilükkamatumaid ja 
rahuldustpakkuvamaid võimalusi 
kosutada ja inspireerida, anda 
nõu ja suunata Taevaisa lapsi. .. 
See on jumalik teenimine ja 
kutse. Koduõpetajatena on meie 
kohus tuua jumalikku vaimu 
igasse kodusse ja südamesse.”

Koduõpetaja tähtsust ei anna 
millegagi võrrelda, kõikide vai-
kival kokkuleppel on see meie 
esimene ja peamine kutse. Meile 
tasutakse küllaga, kui teeme 
seda heal meelel ja kogu süda-
mest. Me toimime targasti, kui 
õpime mõistma iga leibkonna 
ja liikme muresid. Peame olema 
nende jaoks usaldusväärsed ja 
taktitundelised (seda võiksime 
me olla kõigi jaoks).

See võib meile algul tunduda 
väljakutsena. Mõnikord on iga-
suguseid tähtsaid asju ajada, mis 
võtavad meilt kogu tähelepanu. 
Meile võib tunduda, et meie pa-
nus ei muuda midagi või et meil 
pole meile määratud hoolealusega 
midagi ühist. Pole ühtegi niidiotsa, 
millest kinni hakata. Meil on raske 
võtta ühendust kellegagi, kellega 
me pole kunagi suhelnud. Ma 
võin kinnitada, et see kõik on vaid 
pettekujutlus. Meie ühine vaen-
lane teab, kui palju võib koduõpe-
tus muuta nii meie enda kui meie 
hoolealuste elu. Siit siis ka kõik 
need tunded. Mul on selle kohta 
tuua üks konkreetne näide. Mäle-
tan aega, mil olin suhteliselt uus 
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Mõnikord saame hoolealustele 
oma jõu ja oskustega abiks olla. 
Eriti hea tunne on siis, kui saame 
ära teha midagi sellist, mida nad 
ise hästi teha ei saa. Mõni eakam 
liige ei saa hakkama mööbli 
ümber tõstmisega, mõnda asja 
oskame meie teha paremini kui 
külatatav õde või vend. Samas 
pole asi üldsegi alati nii, et meie 
oleme põhitegijad. Me ei peagi 
seda olema. Mulle meenub üks 
ammune teenistus perekond 
Pantelejevite juures Rahumäel. 
Nende õuel oli üks suur känd, 
millest tuli lahti saada. Olime 
vend Erki Kõivuga nende kodu-
õpetajad. Olime end selleks tööks 
vastavalt riidesse pannud ja ka 
mõned tööriistad kaasa võtnud. 
Kui asja kallale asusime, oli põ-
hitegija siiski vend Pantelejev ise 
(see on ka arusaadav, kui tema 
kasvu ja kogu arvestada). Kuna 
kännul olid sitked juured, kulus 
aega omajagu. Päeva lõpuks 
saime tööga valmis. Me saavuta-
sime selle eesmärgi kõik koos.

Vaadates tagasi oma teenimi-
sele koduõpetajana (koduõpe-
taja kavatsen ma kindlasti ka 
edaspidi olla), on iga kohtumine 
olnud omamoodi unikaalne, vä-
hem või rohkem edukas. Kõigest 
hoolimata usun, et see on olnud 
kasulik mõlemale osapoolele. 
Kahjuks olen näinud ka seda, 
et paljud inimesed, keda olen 
külastanud, pole koduõpetaja-
tega varem üldse kokku puu-
tunud või siis oli see toimunud 
väga ammu. Jumal on seadnud 
asjad nii, et me sõltume üksteise 
teenimisest. Sellest sõltub meie 
kõigi edu. Me võime olla oma 

vendadele-õdedele päästvaks 
õlekõrreks olukorras, kus nad 
on hädas. Nad tunnevad Vaimu 
ja tulevad Kirikule lähemale. 
Märkan seda fenomeni, kui ini-
mene Vaimu tunneb – ta hakkab 
mõistma Jumalat, ennast ja oma 
soove paremini ning teda ei ole 
vaja käskida, vaid ta on valmis 
oma vabast tahtest teenima (vt 
Mo 5:1-5; ÕL 58:27). Olen seda 
näinud. Me saame jagada koos 

Õde Bonner 
(paremal) koos 
oma tütre, isa ja 
tütretütrega
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rõõmu. Päris kindlasti on see pa-
rem investeering, kui Facebooki 
atraktiivsustega tutvumine või 
nutitelefoniga mängimine. See 
on ohverdus, mis teeb Kiriku 
tugevaks.

„Ja vaata, ma räägin teile neid 
asju, et te võiksite õppida tar-
kust; et te võiksite õppida, et kui 
te olete oma kaasinimeste teenis-
tuses, te olete ainult oma Jumala 
teenistuses.” (Mo 2:17) ◼

Mul on külastusõpetajaid vaja!
õde Bonner, Balti misjon

On olnud aegu, kui mul ei 
olnud Kirikus kedagi, keda 

oleksin võinud kutsuda kalliks 
sõbraks, kellega oleksin saanud 
usalduslikult rääkida või kellele 
masenduses helistada. See oli 
siis, kui olin koguduses uus, 
ega olnud veel jõudnud sõlmida 
lähedasi suhteid või leidnud 
lähedast sõpra, aga mu külas-
tusõpetajad hakkasid minuga 
ühendust võtma kohe, kui ma 
nende kogudusega liitusin. 
Teadsin vähemasti seda, et keegi 
on „kohal”, kui minuga peaks 
midagi juhtuma.

Kui abiellusin ja olin kuuen-
dat kuud lapseootel, kolisime 
mehega uude elukohta ja liitu-
sime uue kogudusega. Mõne 
nädala pärast sattusin tervisehäi-
rega haiglasse. Mis te arvate, kes 
tulid mind haiglasse vaatama? 
Külastusõpetajad, keda ma isegi 
ei tundnud! Kas see liigutas 
mind? Jah, liigutas küll! Teadsin 

nüüd, et mind pole unusta-
tud – keegi oli minu olukorrast 
teadlik! Nad ei saanud teha 
minu tervise heaks suurt midagi, 
aga nad pakkusid mulle oma 
sõprust ja naeratasid mulle. Kui 
ma mõnel teisel korral haige 
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või voodis pikali olin, tegid mu 
külastusõpetajad korraldusi, et 
õed tooksid mu perele toitu, 
viiksid lapsed huviringidesse või 
vaataksid nende järele, teeksid 
süüa, koristaksid mu maja või 
siis lihtsalt istuksid ja loeksid 
mulle ette. Külastusõpetajad 
leiavad alati võimalusi, kuidas 
teenida mitte ainult õdesid 
evangeeliumis, vaid ka oma 
naabreid. Kuid mis kõige täht-
sam, nad tulevad või helistavad 
või kirjutavad … sageli.

Pärast seda, kui ma noorena 
ristitud sain, olen alati koguduse 
tegemistes aktiivne osaline ol-
nud. Olen olnud hõivatud Kiriku 
kutsete, kooli, tööde, ühiskond-
like ürituste ja muude ette-
võtmistega. Tean omast käest, 
kui hõivatud on naised. Sageli 
murrame pead, kuidas oma elu 
lihtsamaks muuta, kuidas kiire 
elutempoga toime tulla, mida 
oma tihedast ajakavast välja jätta. 
Mida iganes, ainult mitte oma 
külastusõdesid!

Ma mõistan, kui külastusõpe-
tajad mulle ütlevad: „Sa oled 
aktiivne, me näeme sind kirikus 
igal pühapäeval. Paneme kirja, et 
oleme sind sel kuul külastanud.” 
Olen kärme vastama: „Ei! Mul on 
tarvis, et te mulle külla tuleksite!” 
Minu jaoks on tähtis, et keegi 
võtab aega, et tulla vaatama 
mind, ainult mind, et ta edastaks 
mulle Issanda sõna, meenu-
taks mulle, et olen Jumala laps, 
annaks mulle võimaluse rääkida 
pühakirjadest ja oma mõtetest, 
mis mul tekkisid neid uurides, 
annaks mulle teada, et olen 
piisavalt tähtis, et keegi minu 

jaoks aega leiab. Vahel saame 
kokku minu kodus, vahel pargis, 
kus meie lapsed koos mängivad, 
vahel läheme kusagile, kus ühes-
koos vaikselt lõunatada.

Mõned meie Kiriku õed ei saa 
kodust lahkuda või on nende 
tervis väga halb. Kui kerge on 
nad kahe silma vahele jätta ja 
unustada! Neil aga on väga vaja, 
et nende külastusõpetajast sõber 
tooks neile sõnumi, et Taevane 
Isa tunneb neid ning annab 
neile tröösti ja jõudu katsumus-
tele vastu panna. Nad vajavad 
naeratust või sõnumit Issandalt. 
Neil on vaja, et meie – Issanda 
sõnumitoojad – peaksime neid 
meeles. Ehk isegi rohkem kui 
vaid üks kord kuus.

Kuidas anda kellelegi teada, 
et me temast hoolime? Kas oo-
data, kuni tunneme, et oleme ha-
kanud seda inimest armastama? 
Või tekib meil armastus kellegi 
vastu siis, kui ohverdame nende 
nimel oma aega ja jõudu? Kulub 
aega, et neid tundma õppida, 
ära tunda, millal nad vajavad 
abikätt, tekitada tunnet, et nad 
võivad pöörduda abi saamiseks 
teie poole. Kulub aega, et saada 
Kristuse sarnaseks. Aga Ta on 
andnud meile kõik, et see sün-
dida võiks. Hakakem siis pihta!

Ta on andnud meile külas-
tusõpetuse programmi, et aidata 
meil õppida, kuidas saada roh-
kem Tema sarnaseks, et aidata 
meil tunda samasugust rõõmu, 
nagu tundis Tema, armastades ja 
teenides kõiki, keda sai.

Kas Issanda külastusõpetuse 
programm on edukas või mitte, 
sõltub teist! ◼

Minu uus  
koduõpetuse kaaslane
tarmo lepp, Eesti ringkonna juhataja ja koduõpetaja

 Olen olnud koduõpetaja kakskümmend üks 
aastat ja selle aja jooksul on mul olnud mit-

meid erinevaid koduõpetuse paarilisi. Nad kõik 
on olnud toredad mehed ja mul on olnud hea 
meel koos nendega teenida. Nad on olnud mulle 
heaks eeskujuks ja olen nende kõrval palju õppi-
nud. Kuid palju aastaid olen ma unistanud ühest 
kindlast kaaslasest, kellega koos tahaksin oma 
koduõpilasi külastada. Mitte et mulle poleks meel-
dinud minu senised kaaslased, vaid sellepärast, 
et see, kellest unistasin, oli mu mõtetes parim. 
Oli aeg kui see unistus tundus olevat kauge ja 
kättesaamatu.

Nüüd on see aeg käes. Mu unistus on täitunud. 
Minu poeg Kristjan on juba nii vana, et ta on minu 
uus koduõpetuse kaaslane. Minu jaoks on see üks 
kaunimaid ja samas tähtsamaid asju teenimistöös – 
mul on võimalus teenida preesterluses koos oma 
pojaga. See on tore, aga sellega kaasneb ka suur vas-
tutus. Minu eeskuju on see, mille najal minu poeg 
õpib preesterluse tähtsust ja oma kohustuste täitmist. 
See teadmine paneb ka mind rohkem pingutama.

Ma kutsun üles kõiki isasid ja ka kõiki neid 
Melkisedeki preesterluse vendi, kelle koduõpe-
tuse kaaslasel on Aaroni preesterlus, tehke oma 
koduõpetust hoole ja kohusetundega! Teie töö 
on tähtis ja vajalik nende jaoks, keda te külastate, 
aga ka teie kaaslase jaoks. Teie eeskujul on suur 
tähtsus nende edaspidisel teenimisel. Teie öeldud 
lihtsad õpetused võivad olla meie noorte vendade 
jaoks suured õppetunnid, mille nad annavad edasi 
järgmistele põlvkondadele.

Kallid õed ja vennad, keda külastavad koduõpe-
tajad! Olge alati valmis koduõpetajaid lahkelt vastu 
võtma. Ma tean, et te ootate oma koduõpetajaid ja 
teil on alati hea meel nende tuleku üle. Näidake 
seda rõõmu lahkesti välja ka oma koduõpetajatele, 
et nad ei tunneks endid teie aja raiskajatena või 
tülitajatena. Vend Oakley, kes oli prohvet Joseph 
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Smithi pere koduõpetaja, on öelnud, et alati, kui 
ta läks Smithide koju koduõpetust tegema, kutsus 
prohvet oma pere kokku, loovutas oma tooli Oak-
leyle ja käskis perel vend Oakleyt hoolega kuulata. 
Õed ja vennad, teie lahkus ja julgustavad sõnad 
aitavad meie noortel preesterluse vendadel oma 
kohustustes edasi pürgida.

Vaadake meie noori vendi, kes tulevad alg-
ühingust Noortesse Meestesse ja saavad diako-
nideks. Nad saavad oma esimeses preesterluse 
ametis esimesed volitused ja kohustused. Me 
näeme neid jagamas sakramenti. Ja kuna neid 
on vähe, siis teevad nad seda iga nädal. See on 
nende esimene preesterluse volitus, mida nad 
täidavad suure usinusega. Kahe aasta pärast 
saavad neist õpetajad. Tulevad uued volitused ja 
kohustused. Neist saavad koduõpetajad ning neil 
avaneb võimalus õpetada inimesi kas oma isa või 
mõne teise Melkisedeki preesterluse hoidja kaas-
lasena. Veel kaks aastat ja juba nad õnnistavad 
sakramenti ja neil on volitus ristida neid, kes on 
kuulda võtnud Issanda kutset. Ning siis saavad 
nad Melkisedeki preesterluse ja neist saavad va-
nemad. Iga uue ametiga kaasnevad uued volitu-
sed, kuid säilib ka volitus teha kõike seda, milleks 
nad on varem volituse saanud. Vanem LeGrand 
Richardsil, kes oli aastaid Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumi liige, oli tavaks öelda: „Ma olen lihtsalt 
üks täiskasvanud diakon.”

Me kõik, vennad, oleme diakonid, nii volituste 
kui ka mälestuste poolest. Vana mehena ei mäleta 
ma tihti seda, mida ma õppisin mõned nädalad 
tagasi vanemate kvoorumi tunnis. Aga ma mäletan 
selgelt neid õppetunde, mis ma sain noore preest-
rina oma vendadelt, ja ma mäletan neid kogemusi, 
mis ma sain oma preesterluse kohustusi täites. 
Meie noorte vendade ja koduõpetajate tulevikumä-
letused on seotud meiega, meiega koos teenimi-
sega ja meie teenimisega.

Ma olen tänulik Taevasele Isale oma uue ko-
duõpetuse kaaslase eest, oma poja eest. Ma olen 
tänulik kõigi preesterluse vendade, nii noorte 
kui ka vanade eest. Ma olen tänulik selle eest, 
et võin koduõpetajana teenida teisi ja selle kaudu 
ka Jumalat. ◼ Es
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Eesti ringkonna juhataja Tarmo Lepp ja tema poeg Kristjan
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nüüd olen koduõpetaja
kristjan m. lepp, tallinna kogudus

Kui ma olin diakon ja õppisin 
preesterluse kohustustest, sain 

teada, et kui ma neljateistkümne 
aastaseks saan, saab minust õpe-
taja. Õpetaja on üks Aaroni prees-
terluse ametitest. Ma ei osanud 
ette kujutada, kuidas ma hakkan 
teisi õpetama. Mõtlesin, et teiste 
õpetamiseks peab ise väga tark 
olema. Kui ma sain neliteist ja mu 
isa pani oma käed minu pea peale 
ning andis mulle õpetaja ameti, 
ei saanud minust korrapealt tarka 
meest. Tarkust peab ikka koguma. 
Õpetajaametis saab õppida teiste 
teenimise ja õpetamise kaudu.

Kui minust sai õpetaja, siis 
määrati mind ka koduõpetajaks. 
Olin ka varem käinud mõned 
korrad isaga kaasas, kui ta 
koduõpetust tegi. nüüd aga olen 

oma isa koduõpetuse paariline ja 
see on väga tore. Ma tunnen, et 
ei oska veel väga palju ise midagi 
õpetada ja need inimesed, keda 
külastame, on minust palju 
targemad. Praegu õpin koduõpe-
tuse ajal vist ise kõige rohkem. 
Tore on ka see, et need pered, 
keda me isaga külastame, on 
minu sõprade pered. Me oleme 
koos õppinud algühingus ja nüüd 
hakkame ise üksteist õpetama.

Ma tean, et koduõpetus on 
väga tähtis, sest nii on määranud 
Jumal. Koduõpetajana saame 
me olla paremad sõbrad ja 
teistele abiks olla. Me saame teisi 
õpetada ja aidata neil olla usus 
tugevad. selleks aga peame ise 
rohkem õppima pühakirjadest ja 
tugevdama oma tunnistust. ◼


