
1

Meie teerajajatelt saadud pärandile mõeldes on 
üks liigutavamaid asju, mis meelde tuleb, kiriku-
laul „Tulge, kõik pühad” (Kiriku lauluraamat, lk 

2–3). Need, kes võtsid ette pika tee Soolajärve orgu, laulsid 
seda rännaku ajal tihti.

Olen vägagi teadlik, et nende pühade elus polnud kõik 
hästi. Neid vaevasid haigused, kuumus, väsimus, külm, 
hirm, nälg, valu, kahtlused ja koguni surm.

Kuid hoolimata sellest, et neil oli kõigiti põhjust hüüda 
„Kõik ei ole hästi”, arendasid nad endas suhtumist, mida 
me tänapäeval väga imetleme. Raskustest hoolimata nägid 
nad igavesi õnnistusi. Nad olid oma olukorra eest tänu-
likud. Vaatamata tõsiasjale, et nende olukord oli hoopis 
teistsugune, laulsid nad kogu hingest „Kõik on hea!”.

Teerajajate kiitmine on sisutu, kui see ei pane meid jä-
rele mõtlema. Toon välja mõned nende omadused, mis on 
inspireerinud mind, kui olen nende ohverduste ja pühen-
dumuse üle mõtisklenud.

Kaastunne
Teerajajad hoolisid üksteisest, hoolimata kellegi sotsi-

aalsest, majanduslikust või poliitilisest taustast. Nad aitasid 
üksteist, isegi kuigi see aeglustas tempot, põhjustas eba-
mugavusi ja tähendas isiklikke ohverdusi ning tööd.

Meie saavutustele orienteeritud võitluslikus maail-
mas võivad isiklikud või kollektiivsed huvid jätta varju 
teiste eest hoolitsemise ja Jumala kuningriigi tugevda-
mise. Tänapäeva ühiskonnas võib meie isikliku väärtuse 

mõõdupuuks osutuda teatud ideoloogiliste eesmärkide 
poole pürgimine.

Eesmärkide seadmine ja saavutamine võib olla suurepä-
rane. Ent kui need eesmärgid saavutatakse teiste tähelepa-
nuta jätmise, eiramise või solvamise hinnaga, siis võib edu 
hind olla liiga kõrge.

Teerajajad hoolitsesid oma grupi liikmete eest, kuid 
mõtlesid ka nende peale, kes tulid pärast neid, ning istuta-
sid teravilja neile järgnevate vankrikolonnide jaoks.

Nad teadsid, kui palju jõudu annavad perekond ja 
sõbrad. Ja kuna nad üksteisest sõltusid, said nad tugevaks. 
Sõpradest sai perekond.

Teerajajad tuletavad meile meelde, et peame saama jagu 
kiusatusest end isoleerida ja selle asemel püüdma üksteist 
aidata, armastada ja üksteisele kaasa tunda.

Töö
„Tulge kõik pühad vaeva kartmata”
See laul sai väsinud teerajajate hümniks. Raske on ettegi 

kujutada, kui palju vaeva need võrratud hinged nägid. 
Kõndimine oli nende tegevustest üks lihtsamaid. Nad pidid 
tegema koostööd, et end toita, parandada vankreid, hoo-
litseda loomade eest, põetada haigeid ja nõrku, otsida ja 
varuda vett ning kaitsta end loodusjõudude ning kõnnu-
maa ohtude eest.

Nad ärkasid igal hommikul kindla eesmärgiga, mida 
kõik mõistsid: teenida Jumalat ja oma ligimesi ning jõuda 
Soolajärve orgu. Need eesmärgid olid neil iga päev silme 

E S I M E S E  P R E S I D E N T K O N N A  S Õ N U M ,  J U U L I  2 0 1 5

Kõik on hea

President Dieter F. Uchtdorf
Teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas



2

ees. Nad teadsid, mida peavad tegema, ja et iga päeva 
edusammud on tähtsad.

Meie ajal, mil suur osa sellest, mida ihaldame, on meile 
lihtsasti kättesaadav, võib tekkida kergesti kiusatus pöörata 
ringi või anda alla, mil iganes tee näib pisut künklik või 
meie ette kerkib järsk mäenõlv. Neil hetkil võib meid aida-
ta, kui meenutame neid mehi, naisi ja lapsi, kes ei lasknud 
haigusel, raskustel, valul ega isegi surmal end valitud rajalt 
kõrvale kallutada.

Teerajajad mõistsid, et raskete asjade tegemine tugev-
dab nende keha, mõistust ja vaimu, suurendab nende 
mõistmist oma jumalikust loomusest ja muudab nad teiste 
vastu kaastundlikumaks. See harjumus muutis nende hin-
ge vankumatuks ja õnnistas neid ka siis, kui nende rännak 
tühermaal ja mägedes oli selja taga.

Rõõmsameelsus
Teerajajad sõnastasid kolmanda õppetunni, lauldes: 

„Tulge … rõõmuga matkama.”
Meie ajastu paradoks seisneb selles, et meid on õn-

nistatud nii paljuga, kuid ometi võime olla nii õnnetud. 
Õitsengu imed ja tehnoloogia ületavad meie mõistmise ja 
külvavad meid üle turvatunde, meelelahutuse, kohese ra-
huldustunde ja mugavusega. Ent ometi näeme enda ümber 
nii palju õnnetuid.

Teerajajatel, kes ohverdasid palju, ei olnud seda kõike 
ning neil oli puudu ka kõige esmasemast, mida on ellu-
jäämiseks vaja. Nad teadsid, et õnn pole juhuslik nähtus. 
Kindlasti ei tähenda see, et kõik meie soovid täituvad. 
Õnn ei lähtu välistest tingimustest. See tuleb meie seest 
ega sõltu meie ümber toimuvast.

Teerajajad teadsid seda ja leidsid õnne igas olukorras 
ja igas katsumuses – isegi neis katsumustes, mis tungisid 
sügavale nende hingesoppi.

Katsumused
Mõnikord vaatame tagasi sellele, mida teerajajad läbi 

elasid, ning ohkame kergendusega: „Õnneks ei pidanud 
mina sel ajal elama.” Kuid huvitav, kas needsamad vaprad 
teerajajad poleks meie aega nähes sama öelnud?

Kuigi aeg ja olud on muutunud, pole muutunud proovi-
lepanekutega silmitsi seismine ja Jumala juhtimisel edukalt 
koos hooliva ja eduka kogukonnana elamine.

Võime teerajajatelt õppida, kuidas omada usku ja usal-
dada Jumalat. Võime õppida, kuidas olla teiste vastu kaas-
tundlik. Võime õppida, et töö ja töökus ei õnnista meid 
üksnes ajalikult, vaid ka vaimselt. Võime õppida, et õnn 
on meie olukorrast hoolimata kättesaadav.

Parim viis, kuidas teerajajatele austust avaldada ja tä-
nulikkust näidata, on olla oma elus ustav Jumala käsku-
dele, väljendada kaastunnet ja armastust ligimeste vastu 
ning olla töökas, optimistlik ja rõõmsameelne – nii nagu 
olid teerajajad.

Seda tehes võime sirutada käe ajas tagasi neile üllas-
tele teerajajatele ja laulda koos nendega: „Kõik on hea! 
Kõik on hea!”

SÕNUMI ÕPETAMINE

Te võite alustada külastust lauluga „Tulge, kõik 
pühad” (Kiriku lauluraamat, lk 2–3). Te võiksite 
jagada kogemusi sellest, kuidas olete teie või on 
mõni teie tuttav kaastunde, töökuse ja rõõmsameel-
suse põhimõtteid oma elus rakendanud. Kui tunnete 
Vaimu õhutust, siis võite tunnistada õnnistustest, mis 
tulevad, kui elada nende põhimõtete järgi, ja luba-
da neile, keda külastate, et neile võivad osaks saada 
samad õnnistused.

NOORTELE
Ülestähenduste pidamine

President Uchtdorf võrdleb meie aega teerajajate 
omaga. Kuigi sa ei pruugi olla ületanud tasandikke, 

võid ka sina olla rohkem teerajajate moodi kui sa arvata 
oskad! Ka sina võid näidata üles kaastunnet, töökust 
ja rõõmsameelsust. Ja nii nagu meie saime teerajajate 
sellistest väärustest teada tänu nende peetud ülestä-
hendustele, võib ka sinu järelpõlv õppida tänu sinu 
päevikule sind tundma.

Võta hetk aega, et päevikusse enda kohta midagi 
kirja panna. Võid kirjutada vaimsetest asjadest, näiteks 
sellest, kuidas said oma tunnistuse või kuidas said tänu 
Taevaisa abile jagu katsumustest. Võid aidata oma lap-
selapselastel (kes võivad ühel päeval su päevikut luge-
da) teada, milline oli su igapäevaelu. Millised projektid 
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on sul käsil koolis? Milline näeb välja sinu tuba? Milline 
on su lemmikmälestus oma perekonnast?

Kui hakkad kirjutama natuke iga päev, näed sa selge-
mini, kuidas Taevane Isa sind iga päev aitab, just nagu 
Ta aitas teerajajaid, ja jätad ka pärandi oma tulevastele 
põlvkondadele.

LASTELE
Teerajajate eeskuju järgimine

President Uchtdorf jagas viise, kuidas teerajajad Tae-
vasele Isale oma armastust näitasid. Sa võid järgida 

nende eeskuju. Siin on mõned mõtted, millest alustada:
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KAASTUNNE
 □ Kirjuta kiri või valmista maiustus kellelegi, kes on kurb.
 □ Aita klassikaaslast tema kodutööga.

TÖÖ
 □ Sea endale eesmärk. Tee iga päev midagi, mis aitab  
sul sel kuul oma eesmärki saavutada.
 □ Aita oma vanematel valmistada õhtusöök.

RÕÕMSAMEELSUS
 □ Koosta nimekiri kümnest toredast asjast oma elus.
 □ Naerata kõigile, keda näed.
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See külastusõpetuse sõnum on osa 
seeriast, mis kajastab Päästja jumalikke 
omadusi.

Mõistmine, et Jeesus Kristus 
on andestav ja halastav, võib 

aidata meil andestada ja halastada 
teistele. „Jeesus Kristus on meie 
Eeskuju,” ütles president Thomas S. 
Monson. „Tema elu oli armastuse 
pärand. Haige, kelle Ta tervendas, 
rõhutu, kelle Ta tõstis, patune, kelle 
Ta päästis. Lõpuks võttis vihane rah-
vahulk Temalt elu. Ja siiski kostuvad 
Kolgata mäelt sõnad: „Isa, anna nei-
le andeks, sest nad ei tea, mida nad 
teevad!” – ülim kaastunde ja armas-
tuse väljendus surelikkuses.” 1

Kui anname inimestele andeks 
nende eksimused, siis annab meie 
Taevane Isa ka meile andeks. Jeesus 
on palunud meid: „Olge armulised, 
nõnda nagu teie Isa on armuline.” 
(Lk 6:36) „Oma patud saame andeks 
teatud tingimustel,” ütles president 
Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja 
Esimeses Presidentkonnas. „Meil 
tuleb meelt parandada. ‥ Kas pole 
me mitte kõik ühel või teisel korral 

Jeesuse Kristuse jumalikud 
omadused: andestav ja halastav

alandlikult lepituskaanele lähene-
nud ja armu palunud? Kas me pole 
soovinud kogu hingest halastust – 
saada andeks oma vigade ja teh-
tud pattude eest? ‥ Laske Kristuse 
lepitusel muuta ja tervendada oma 
südant. Armastage üksteist. Andesta-
ge üksteisele.” 2

Täiendavad pühakirjakohad
Mt 6:14–15; Jh 6:36–37;  
Al 34:14–16

Pühakirjadest
„Meil tuleb andestada, nii nagu 

andestatakse meile,” on öelnud 
vanem Jeffrey R. Holland Kaheteist-
kümne Apostli Kvoorumist. 3 Lugu 
kadunud pojast näitab meile andes-
tamise mõlemat tahku: ühele pojale 
antakse andeks ja teine poeg näeb 
vaeva, et andestada.

Noorem poeg võttis oma pärandi, 
kulutas selle ruttu ära ja hakkas näl-
ja tõttu tööle seatalitajana. Pühakir-
jades on öeldud, et „kui ta keskenes 
endasse”, naasis ta koju ja ütles 
oma isale, et ta pole väärt, et teda 

kutsutaks tema pojaks. Kuid ta isa 
andestas talle, tappis nuumvasika 
ning korraldas pidusöögi. Vanem 
poeg naasis põllutöölt ja sai viha-
seks. Ta tuletas isale meelde, et oli 
teda mitmeid aastaid teeninud ega 
olnud astunud üle ühestki käsust, 
kuid et too „ei ole mulle elades 
annud üht sikkugi, et ma oleksin 
võinud rõõmus olla”. Isa vastas 
talle: „Laps, sina oled ikka minu 
juures ja kõik, mis on minu, on 
sinu! Nüüd oli tarvis pidu teha ja 
rõõmutseda, et see sinu vend oli 
surnud ja on jälle saanud elavaks, 
ja et ta oli kadunud ja on leitud!” 
(vt Lk 15:11–32)
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Mõtiskle järgneva üle

Kuidas võib andestamine aidata 
andeksandjat?

Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada.  
Kuidas aitab Päästja elu ja missiooni mõistmine tugevdada teie enda usku Temasse ja 
õnnistada teie külastusõpetuse hoolealuseid? Loe lisaks internetist: reliefsociety.lds.org.

Usk, pere, trööst


