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SISSEJUHATUS

Kursuse eesmärk

Abielu ja peresuhete kursus on mõeldud selleks, et
aidata Kiriku liikmetel tugevdada abielu ja perekonda
ja leida rõõmu oma peresuhetest. See koosneb kahest
osast. A osast: „Abielu tugevdamine” on eriti suur abi
abielupaaridele ja liikmetele, kes valmistuvad abiel-
luma. B osa: „Vanemate kohustused perekonna
tugevdamisel” abistab vanemaid ja vanavanemaid
nende püüdlustes „kasvata[da lapsi] juhatamise ja
manitsemisega Issanda tahte järgi” (Efeslastele 6:4).

Kursuse aluseks on õpetused ja põhimõtted, mida
õpetavad pühakirjad ning viimse aja prohvetid ja
apostlid. See pöörab erilist tähelepanu trükisele
„Perekond: Läkitus maailmale”, mis on ära toodud
käesolevas õpikus lk IV.

Kursuse ülevaade on kirjas lehekülgedel VII–VIII.
Lugege seda sageli, et korrata õpitud õpetusi ja põhi-
mõtteid ja et valmistuda järgmisteks õppetundideks.

Kursusel käimine vastavalt vajadusele

Teil on võimalik osaleda kursusel vastavalt teie
enda vajadustele. Näiteks, kui te olete abielus, aga
teil ei ole lapsi, võite te otsustada võtta osa vaid esi-
mesest kaheksast õppetunnist. Kui te olete üksikva-
nem, võite te otsustada osaleda ainult B osa
õppetundides.

Kursusel osalemine

Otsustades sellel kursusel osaleda, näitate te üles
soovi oma perekonda tugevdada. Selleks, et kursusest
täit kasu saada, tuleb teil võtta osa klassi aruteludest,
kasutada seda õpikut ja püüda rakendada õpitud
õpetusi ja põhimõtteid.

Klassi aruteludest osavõtmine

Kui te osalete koos teistega klassi aruteludes, on
teil võimalik kutsuda kohale Püha Vaimu mõju ning
üksteist õpetada ja harida. Issand ütles: „Määrake
endi seast õpetaja ja kõik ärgu olgu kõnemehed
samal ajal, vaid rääkigu üks korraga ja kõik kuulaku
tema ütlemisi, et kui kõik on rääkinud, siis kõik
saaksid vaimselt üles ehitatud kõigi poolt ja et iga-
ühel võiks olla võrdne võimalus” (vt ÕL 88:122).

Kõik kursusel osalejad saavad üksteiselt õppida,
sõltumata nende kogemustest abielus või laste kas-

vatamisel. Klassis kogetust on kõige enam kasu, kui
te jagate õppetunniga seotud kogemusi ja kuulate
aupaklikult teiste omi. Tunnistades arutluse all ole-
vatest tõdedest, võite te tugevdada nii enda kui ka
teiste tunnistust. Jälgige siiski hoolikalt, et te ei
aruta intiimseid või pühasid kogemusi, mida ei ole
sobilik klassis arutada. Arvestage ka tunni kestusega
ning õpetaja ja teiste osalejatega.

Selle õpiku kasutamine

Uurige seda õpikut igal õppetunnijärgsel nädalal,
et õpitut korrata. Õpikus on ära toodud rakendami-
sideed, mis kujutavad endast soovitusi, et aidata teil
elada igas õppetunnis omandatud õpetuste ja põhi-
mõtete järgi. Lisaks sellele on igale õppetunnile lisa-
tud vähemalt ühe Kiriku üldjuhi artikkel. Kui te
olete abielus, on teil väga kasulik lugeda ja arutada
neid artikleid oma abikaasaga.

Mõned artiklid tulid esmaettekandele üldkonve-
rentsi või mõne muu koosoleku kõnena ja teised kir-
jutati Kiriku ajakirjade tarbeks. Kuna nende päritolu
on erinev, tuli neid veidi muuta, et ühtlustada need
õpiku vorminguga. Üldkonverentsi kõnedest on
eemaldatud näiteks mõned sissejuhatavad laused
ning muudetud on mõned pealkirjad ja tsitaadid.
Õpetus on toodud muutmata kujul.

Õpetuste ja põhimõtete rakendamine

Pelk evangeeliumi õppimine pole piisav. Selleks, et
evangeelium teie elus toimiks, tuleb teil õpitu järgi
elada. Kiriku 11. president, Harold B. Lee, andis nõu:

„Kõik evangeeliumi põhimõtted ja talitused on
oma olemuselt vaid kutsed õppida evangeeliumi selle
õpetuste praktiseerimise kaudu. Keegi ei tunne küm-
nise põhimõtet enne, kui ta ei maksa kümnist. Keegi
ei tunne Tarkuse Sõna põhimõtet enne, kui ta ei pea
kinni Tarkuse Sõnast. Lapsed, aga ka täiskasvanud, kui
asi sellesse puutub, ei asu südamega kümnist maksma,
Tarkuse Sõnast kinni pidama, hingamispäeva pühit-
sema ega palvetama, kuuldes kedagi nendest põhimõ-
tetest kõnelemas. Me õpime evangeeliumi, kui me
elame selle järgi. . .

. . . Tegelikult ei te me evangeeliumi õpetustest
kunagi midagi enne, kui me pole kogenud õnnistusi,
mis tulevad iga põhimõtte järgi elamisest” (Stand Ye
in Holy Places [1974], lk 215).



Täiendavad materjalid

Järgnevad Kiriku materjalid jagavad täiendavat
teavet kursusel käsitletavate teemade kohta. Neid
saab Kiriku jaotuskeskustest. Te võiksite muretseda
need väljaanded endale kodus kasutamiseks.

• Perekonna juhend (31180 124). Selles juhendis kir-
jeldatakse perekonna ülesehitust, räägitakse, kui-
das õpetada evangeeliumi kodus ja selgitatakse,
kuidas viia läbi preesterluse talitusi ja anda õnnis-
tusi.

• Kiriku ajakirjade artiklid abielust ja perekonnast.

• Family Home Evening Resource Book (31106). See
raamat aitab vanematel ja lastel valmistada ette
pereõhtu õppetunde (lk-d 3–160, 173–232). Seal
on kirjas ideed, kuidas muuta pereõhtut edukaks
(lk-d 163–170) ja soovitused, kuidas õpetada las-
tele konkreetseid põhimõtteid ja kohustusi (lk-d
235–262). Seal on kirjas ka ideed perekondlikeks
tegevusteks (lk-d 265–340).

• Teaching, No Greater Call (36123). Selles raamatus
on kirjas põhimõtted ja praktilised soovitused,
kuidas aidata Kiriku liikmetel olla paremad evan-
geeliumi õpetajad. Vanematele on eriti suureks
abiks D osa: „Teaching in the Home” (lk-d
125–148), kus käsitletakse kodus õpetamist.

• Õpetamise juhend (34595 124). Selles juhendis on
toodud soovitused evangeeliumi õpetamise ja
õppimise täiustamiseks.

VI

• Sulle, noor! (34285). Selles trükises on kirjas Kiriku
käitumisnormid seoses kohtamaskäimise, riiete ja
välimuse, sõprade, aususe, kõnepruugi, meedia,
vaimse ja füüsilise tervise, muusika ja tantsimise,
seksuaalse puhtuse, hingamispäevase käitumise,
meeleparanduse, väärilisuse ja teenimisega.

• A Parent’s Guide (31125). Selles käsiraamatus on
kirjas soovitused, aitamaks vanematel õpetada
oma lastele füüsilisest intiimsusest.

• Guidebook for Parents and Guardians of Handicapped
Children (31123). See juhend annab nõu erivaja-
dustega laste peredele. Seal on kirjas ka teave
Kiriku poolt avaldatud materjalide kohta, mis on
koostatud lapsevanemate ja teiste abistamiseks,
kes õpetavad erivajadustega inimesi.

• Cornerstones of a Happy Home (33108). Selles trüki-
ses on kirjas president Gordon B. Hinckley kõne,
mille ta esitas, kui ta teenis teise nõuandjana
Esimeses Presidentkonnas.

• Being a Righteous Husband and Father (35402).
Selles trükises on kirjas Kiriku 14. presidendi,
Howard W. Hunteri kõne.

• One for the Money: Guide to Family Finance (33293).
Sellest trükises, mille kirjutas vanem Marvin J.
Ashton Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist,
tuuakse praktilisi soovitusi perekonna raha kasuta-
miseks.
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ABIELU JA PERESUHTED – KURSUSE ÜLEVAADE

A OSA: ABIELU TUGEVDAMINE

1. ÕPPETUND: „PEREKOND ON LOOJA PLAANIS
KESKSEL KOHAL”
Viimse aja prohvetid kuulutavad, et abielu ja pere-
kond on igavese tähtsusega.

Igavene abielu võib tuua rõõmu ja suuri õnnistusi
selles elus ja läbi igaviku.

Abielu ja peresuhete kursus on mõeldud selleks,
et aidata meil leida rõõmu oma peresuhetest.

Meie kodu saab olla „tükike taevast,” kui me ehitame
oma „Lunastaja kaljule”.

2. ÕPPETUND: ÜHTSUSE ARENDAMINE ABIELUS

Issand on käskinud abikaasadel olla üks.

Abikaasad peavad pidama teineteist võrdseteks
kaaslasteks.

Abikaasad peaksid laskma oma isiklikel iseloomu-
omadustel ja oskustel teineteist täiendada.

Abikaasad peavad olema teineteisele lojaalsed.

3. ÕPPETUND: KUIDAS HOOLITSEDA ABIELUS
ARMASTUSE JA SÕPRUSE EEST

Abikaasad peavad tugevdama oma armastust teine-
teise vastu.

Kiindumuse ja heasoovlikkuse väljendamine hoiab
armastust ja sõprust abielus elusana.

Kohane intiimsus abielus on armastuse väljenduseks.

Abielupaarid peaksid püüdlema ligimesearmastuse,
Kristuse puhta armastuse poole.

4. ÕPPETUND: ABIELURASKUSTE ÜLETAMINE

Igal abielupaaril tuleb ette raskusi.

Abikaasad suudavad ületada kõik raskused, kui nad
suhtuvad abiellu kui lepingulisse suhtesse.

Raskuste tekkides võime me reageerida neile pigem
kannatlikult ja armastusega kui pettunult või vihaga.

5. ÕPPETUND: RASKUSTE ÜLETAMINE POSITIIVSE
SUHTLEMISE KAUDU

Igal abielupaaril tuleb ette lahkarvamusi.

Abikaasad peaksid otsima teineteises imetlusväärseid
omadusi.

Positiivne suhtlemine aitab raskusi lahendada ja
ära hoida.

6. ÕPPETUND: ABIELU TUGEVDAMINE USU JA
PALVETAMISE KAUDU

Abikaasad peaksid tegema koostööd selle nimel,
et tugevdada oma usku Jeesusesse Kristusesse.

Abikaasad on õnnistatud, kui nad palvetavad
üheskoos.

7. ÕPPETUND: ANDESTUSE TERVENDAV VÄGI

Kui abikaasad on teineteise suhtes andestavad, aitab
see tuua rahu ning usaldus- ja turvatunnet.

Abikaasad peaksid paluma teineteiselt andeks oma
vajakajäämiste eest ja püüdma end siiralt parandada.

Abikaasad peaksid püüdma teineteisele andestada.

8. ÕPPETUND: RAHA KASUTAMINE PEREKONNAS

Õnneliku abielu puhul on oluline raha õige kasuta-
mine.

Abikaasad peaksid järgima üheskoos peamisi raha
kasutamise põhimõtteid.



VIII

9. ÕPPETUND: „LAPSED ON PÄRAND JEHOOVALT”
Taevane Isa usaldab oma vaimulapsed maiste vane-
mate hoolde.

Vanemad peaksid püüdma rahuldada iga lapse indi-
viduaalseid vajadusi.

Lastel on õigus sellele, et nende suhted vanematega
põhineksid armastusel.

Lapse väärkohtlemine on Jumala teotamine.

Lapsed toovad oma vanemate ellu suurt rõõmu.

10. ÕPPETUND: ISA JA EMA PÜHA ROLL
(1. OSA: ISA ROLL)
Isa ja ema peavad tegema koostööd, et varustada iga
oma laps usukilbiga.

Isa peab juhtima oma perekonda armastusega ja
õigsuses.

Isa peab hoolitsema oma perekonna eluliste vajaduste
ja turvalisuse eest.

11. ÕPPETUND: ISA JA EMA PÜHA ROLL
(2. OSA: EMA ROLL)
Ema võtab osa Jumala tööst.

Ema vastutab eelkõige oma laste kasvatamise eest.

Isal ja emal tuleb aidata teineteist võrdsete kaaslastena.

12. ÕPPETUND: LASTE ÕPETAMINE EESKUJU
JA JUHENDAMISE KAUDU

Vanemad on kohustatud oma lapsi õpetama.

Vanemad võivad saada oma lapsi õpetades inspirat-
siooni.

Vanemad õpetavad eeskuju ja juhendamise kaudu.

13. ÕPPETUND: LASTELE EVANGEELIUMI
PÕHIMÕTETE ÕPETAMINE (1. OSA)
Vanemate õpetused saavad aidata lastel usus tugevaks
jääda.

Vanemad peavad õpetama oma lastele evangeeliumi
esimesi põhimõtteid ja talitusi.

Vanematel tuleb „õpetada oma lapsi ka palvetama ja
kõndima Issanda ees laitmatult”.

14. ÕPPETUND: LASTELE EVANGEELIUMI
PÕHIMÕTETE ÕPETAMINE (2. OSA)
Vanemad näitavad, et nad armastavad oma lapsi,
kui nad neid õpetavad.

Vanemad peavad õpetama lastele kaastunnet ja
teenimist.

Vanemad peavad õpetama lastele ausust ja teiste
omandist lugupidamist.

Vanemad peavad õpetama lastele ausa töö väärtust.

Vanemad peavad õpetama lastele kõlbelisust.

15. ÕPPETUND: LASTE JUHATAMINE OTSUSTE
TEGEMISEL

Lapsed vajavad otsuseid tehes juhatust.

Vanemad saavad aidata lastel kasutada oma valiku-
vabadust õigemeelselt.

Vanemad peaksid võimaldama lastel võtta õppust
arutute otsuste tagajärgedest.

Vanemad peaksid näitama lakkamatut armastust
laste vastu, kes satuvad eksiteele.

16. ÕPPETUND: PEREPALVETE, PEREKONDLIK
PÜHAKIRJADE UURIMINE JA PEREÕHTU

Perepalve, pühakirjade uurimine ja pereõhtu peavad
olema iga viimse aja pühade perekonna jaoks esma-
tähtsad.

Pere saab üheskoos palvetades suuri õnnistusi.

Perekondlik pühakirjade uurimine aitab perel saada
Jumalaga lähedasemaks.

Pereõhtu aitab perel tugevdada end maiste mõju-
tuste vastu.

B OSA: VANEMATE KOHUSTUSED PEREKONNA TUGEVDAMISEL
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1„PEREKOND ON LOOJA
PLAANIS KESKSEL KOHAL”

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Vaadake üle „Perekond: Läkitus maailmale” (lk IV).
Tehke kindlaks, kuidas te saate seda prohvetlikku
nõuannet paremini järgida.

• Muretsege plakat „Perekond: Läkitus maailmale”
(35602 või 35538) Kiriku jaotuskeskusest. Pange
see kodus silmapaistvale kohale.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

AJAKS JA KOGU IGAVIKUKS

Vanem Boyd K. Packer
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Suur õnneplaan

Kallid vennad ja õed, pühakirjad ning apostlite ja
prohvetite õpetused räägivad, et me olime surelikku-
sele eelnevas elus Jumala pojad ja tütred, Tema vai-
mulapsed.1 Sugu oli olemas juba eelnevalt ja see ei
alanud sureliku sünniga.2

Suures taevases nõukogus3 kanti ette Jumala
plaan:4 päästmisplaan,5 lunastusplaan,6 suur õnne-
plaan.7 Plaan näeb ette proovilepanemise. Kõik
peavad valima hea ja halva vahel.8 Tema plaanis on
ette nähtud Lunastaja, lepitus, ülestõusmine ja meie
kuulekuse korral meie naasmine Jumala juurde.

Vastane mässas ja lasi käiku oma plaani.9 Need,
kes talle järgnesid, jäid ilma õigusest saada endale
surelik keha.10 Meie siinolek kinnitab, et me nõustu-
sime Isa plaaniga.11

Lutsiferi ainueesmärgiks on suurele õnneplaanile
vastu seista, rikkuda ära ehedaimad, kauneimad ja
veetlevaimad elukogemused: romantika, armastus,
abielu ja lapsevanemaks olemine.12 Tema kannul käi-
vad südamevalu ja süütunde13 viirastused. Tema teki-
tatud valu saab parandada üksnes meeleparandus.

Jumala plaan näeb ette abielu ja perekonda

Õnneplaan näeb ette meesterahva ja naisterahva,
mehe ja naise, abikaasade, õigemeelse ühinemise.14

Õpetused annavad meile teada, kuidas reageerida
vastupandamatutele loomulikele kihkudele, mis
valitsevad liiga sageli meie käitumise üle.

Aadamale15 loodi Jumala kuju järgi kavandatud
keha ja ta pandi aeda.16 Alguses oli Aadam üksinda.
Tal oli preesterlus,17 kuid ta ei suutnud täita oma
loomise eesmärke üksi.18

Ükski teine mees ei saanud teda aidata. Aadam
ei saanud areneda ei üksi ega ka teiste meeste abiga.
Ka Eeva ei saanud areneda mõne teise naise abiga.
See oli nii tol korral. See on nii ka tänapäeval.

Loodi Eeva, kohane abi. Pandi alus abielule,19 sest
Aadamal kästi hoida (mitte lihtsalt mingi naise, vaid)
oma abikaasa ja „mitte kellegi teise poole”.20

Võiks öelda, et Eeva pandi valiku ette.21 Teda
tuleks ta otsuse eest kiita. Seejärel „Aadam langes,
et inimesed võiksid olla.”22

Vanem Orson F. Whitney kirjeldas langemist
„kahe suunaga – allapoole ja samas ka ettepoole. See
tõi inimese maailma ja seadis ta jalad arenguteele.”23

Jumal õnnistas Aadamat ja Eevat „ja ütle[s] neile:
„Olge viljakad ja teid saagu palju.”24  Ja nii loodi
perekond.

Jumal peab mehi ja naisi võrdväärseteks

Ilmutustes ei ole midagi, mis vihjaks sellele, et
mees on Jumala silmis eelistatum kui naine, või
et Ta peab poegi väärtuslikumateks kui tütreid.

Kõik pühakirjades loetletud väärtused – armastus,
rõõm, rahu, usk, vagadus, ligimesearmastus – on
jagatud nii meestele kui naistele25 ning ülimast prees-
terluse talitusest surelikkuses saavad mees ja naine
osa üksnes üheskoos.26

Pärast langemist võtsid loodusseadused sureliku
sünni üle ulatuslikult võimust. Nagu president
J. Reuben Clark noorem ütles, mängib loodus vahel
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„vingerpussi”,27 mistõttu tekivad erinevad anomaa-
liad, arengupuuded ja väärarengud. Nii ebaõiglaseks
kui inimese mõttekäik seda ka ei pea, klapivad need
millegipärast eesmärkidega, miks Issand inimkonda
proovile paneb.

Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetused näevad
ette iga väärt instinkti järgimise, igale õigele kihule
reageerimise, iga ülenduseni viiva inimsuhte saavu-
tamise ja neid kaitstakse Tema Kirikule ilmutatud
käskudega.

Mehe ja naise rollid

Kui Aadam ja Eeva poleks olnud loomult teinetei-
sest erinevad, ei oleks nad saanud paljuneda ja täita
maad.28 Täiendavad erinevused ongi õnneplaani võt-
meks.

Mõned rollid sobivad kõige paremini mehe ja
teised naise loomusega. Nii pühakirjad kui looduses
valitsev kord seavad mehe kaitsjaks, ülalpidajaks.29

Neid preesterluse kohustusi, mis on seotud Kiriku
juhtimisega, täidetakse paratamatult kodust väljas-
pool. Jumaliku korralduse alusel on usaldatud need
meeste hoolde. See on olnud nii algusest peale, sest
Issand ilmutas, et „selle preesterluse kord seati edasi
minema isalt pojale. . . See kord seati sisse Aadama
päevil.”30

Preesterlust hoidev mees ei ole naise ees ülenduse
pälvimisel eelistatum. Naine on juba oma loomult
kaaslooja koos Jumalaga ja peamine laste kasvataja.
Voorused ja omadused, millest olenevad täiuslikkus
ja ülendus, on naise puhul loomulikud ning täiustu-
vad abielu ja emaduse kaudu.

Et täita meie Isa õnneplaani nõudeid, antakse prees-
terlus üksnes väärilistele meestele. Loodusseaduste ja
ilmutatud Jumala sõna kooskõla tõttu on see nii liht-
salt kõige parem.

Preesterlus toob endaga aukartust äratava vastu-
tuse. „Ükski võim ega mõju ei saa ega tohi põhineda
vaid preesterlusel kui sellisel, vaid üksnes veenmisel,
pikameelsusel, lahkusel ja tasadusel ning teesklema-
tul armastusel; heldusel ja puhtal teadmisel.”31

Kui mees peaks „rakendam[a] mingil määral eba-
õiglaselt valitsemist või võimu või sundust,”32 rikub ta
„van[net] ja lepingu[t], mis preesterluse juurde kuulu-
vad”.33 Seejärel „taevad eemalduvad; Issanda Vaim on
kurvastatud”.34 Kui ta ei paranda meelt, jääb ta ilma
oma õnnistustest.

Kuigi mehe ja naise erinevad rollid on sätestatud
ülendatud selestilistes teadaannetes, demonstreeri-
vad neid kõige paremini kõige praktilisemad, tavali-
sed, maalähedased pereelu kogemused.

Hiljuti kuulsin ma, kuidas üks kõneleja sakramen-
dikoosolekul kurtis, et ta ei mõista, miks ta lapselap-
sed räägivad alati vanaema ja mitte kunagi vanaisa

juurde minekust. Ma lahendasin tema suure mõista-
tuse: vanaisad ei tee kooki!

Loodus- ja vaimsed seadused on igavesed

Elu reguleerivad loodus- ja vaimsed seadused seati
paika enne maailmale aluse panemist.35 Need on iga-
vesed nagu tagajärjedki, mis tulenevad sellest, kas
neile kuuletuda või mitte. Need ei põhine sotsiaalse-
tel ega poliitilistel kaalutlustel. Neid ei saa muuta.
Ükski surve, ükski protest, ükski õigusakt ei saa neid
ümber teha.

Aastaid tagasi olin ma indiaanlaste seminaride üle-
vaataja. Külastades ühte kooli Albuquerques, rääkis
direktor mulle esimeses klassis aset leidnud vahejuh-
tumist.

Tunni ajal sattus klassi kassipoeg, kes laste tähele-
panu eemale juhtis. Ta toodi klassi ette, et kõik teda
näeksid.

Üks lastest küsis: „Kas kiisu on poiss või tüdruk?”

Õpetaja, kes polnud selleks vestluseks valmis,
ütles: „Sel pole tähtsust. See on lihtsalt üks kassi-
poeg.”

Lapsed käisid aga peale ja üks väike poiss ütles:
„Ma tean, kuidas me saame teada, kas see kiisu on
poiss või tüdruk.”

Õpetaja ütles nurkasurutult: „Heakene küll! Eks sa
ütle siis meile, kuidas me saame teada, kas see kiisu
on poiss või tüdruk.”

Poiss vastas: „Me saame hääletada!”

Mõnda asja ei saa muuta. Õpetust ei saa muuta.

President Wilford Woodruff ütles järgmist:
„Inimlaste päästmise ja ülenduse kohta ilmutatud
põhimõtted . . . on põhimõtted, mida ei saa maatasa
teha. Need on põhimõtted, mida ei saa hävitada ükski
meeste- [ega naiste-] kogum. Need on põhimõtted, mis
kunagi ei sure. . . Inimene ei ulatu neid käsitsema
ega hävitama. . . Kui ka kogu maailm oleks ühine-
nud, poleks nende põhimõtete hävitamine nende
võimuses. . . Ükski täpikegi nendest põhimõtetest
ei hävine kunagi.”36

Teise maailmasõja ajal kutsuti mehed võõrsile
võitlema. Hädaolukord tõmbas naisi ja emasid kogu
maailmas tööjõu hulka nagu ei kunagi varem. Sõda
mõjus kõige laastavamalt perekonnale. Seda on
tunda veel selleski põlvkonnas.

Teid saagu palju ja täitke maa

1942. aasta oktoobrikuisel üldkonverentsil esitas
Esimene Presidentkond sõnumi „pühadele igal maal
ja igas piirkonnas,” kus öeldi: „Me hoiatame oma rah-
vast volituse alusel, mis Esimese Presidentkonnana
õigusega meile kuulub.”
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1. „Perekond on Looja plaanis kesksel kohal”

Ja nad jätkasid: „Üks varaseim käsk, mille Issand
andis Aadamale ja Eevale, oli järgmine: „Teid saagu
palju, täitke maa.” Ta on korranud seda käsku ka
meie päevil. Ta on teinud taas ilmsiks, praegusel vii-
masel ajajärgul, abielulepingu lõputuse põhimõtte. . .

Issand on öelnud meile, et iga abikaasa kohuseks
on kuuletuda Aadamale antud käsule paljuneda ja
täita maa, nii et see suur hulk väljavalitud vaime,
kes ootavad oma keha pühamut, saaksid tulla siia ja
liikuda edasi Jumala suure plaani kohaselt, et neist
võiksid saada täiuslikud hinged, sest ilma nende
lihast pühamuteta ei saa nad areneda oma Jumala
poolt kavandatud saatuse suunas. Seega peaks iga
mees ja naine saama isaks ja emaks Iisraelis püha
ja igavese lepingu all sündinud lastele.

Tuues need väljavalitud vaimud maa peale, võtab
iga isa ja iga ema enda peale kõige pühamat liiki
kohustuse pühamu saanud vaimu ja Issanda enda
ees, kasutades ära Temalt saadud võimaluse, sest saa-
tus, mis ootab seda vaimu eesseisvas igavikus, need
õnnistused või karistused, mis ootavad teda tulevases
elus, sõltuvad suurel määral sellest, kuidas vanemad
selle vaimu eest hoolitsevad ning teda õpetavad ja
koolitavad.

Ükski lapsevanem ei saa põgeneda selle ülesande
ja selle kohustuse eest ning selleks, et seda korrapära-
selt täita, peab Issand meid rangelt vastutavateks.
Ei ole üllamat ülesannet, mis surelikud saaksid
endale võtta.”

Emadus on püha kutse

Rääkides emadusest ütles Esimene Presidentkond:
„Emadusest saab seega püha kutse, pühalik pühendu-
mine Issanda plaanide täitmisele ja nende inimeste
üleskasvatamisele, edendamisele ning keha, meele
ja vaimu toitmisele, kes jäid ustavaks oma esimeses
seisundis ja kes tulevad siia maa peale oma teise
seisundi pärast, „et näha, kas nad teevad kõike,
mida iganes Issand, nende Jumal, neil teha käsib”
(Aabraham 3:25). Nende juhatamine, et nad jääksid
ustavaks oma teises seisundis, on emaduse töö ja
„neile, kes jäävad ustavaks oma teises seisundis, lisa-
takse hiilgust nende peade peale ikka ja igavesti”
(Aabraham 3:26).

Sellisel jumalikul emalikul kombel saavad teenida
ainult emad. Seda ülesannet ei saa anda teistele.
Sellega ei saa hakkama lapsehoidjad, sellega ei saa
hakkama lastesõimed, sellega ei saa hakkama palga-
tud abilised – üksnes emad, keda aitavad nii palju,
kui saab, isa, vendade ja õdede armastavad käed,
saavad hoolitseda valvsalt, nii täielikult, kui vajalik.”

Esimene Presidentkond andis nõu, et „ema, kes
usaldab oma lapse kellegi teise hoolde, et ta saaks
teha ebaemalikku tööd, kas siis kulla, kuulsuse

või riigiteenistuse nimel, peaks meeles pidama,
et „omapead jäetud poiss teeb häbi oma emale”
(Õpetussõnad 29:15). Meie päevil on Issand öelnud,
et kui vanemad ei õpeta oma lastele Kiriku õpetusi,
„on patt vanemate peade peal” (ÕL 68:25).

Emadus on jumalusele ligilähedane. See on ülim,
pühim teenimine, mille inimkond on enda kanda
võtnud. See asetab naise, kes peab oma püha kutset
ja teenimist au sees, inglite kõrvale.”37

Seda Esimese Presidentkonna sõnumit ja hoiatust
vajatakse tänapäeval mitte vähem, vaid veelgi enam,
kui siis, kui see anti. Ja ükski hääl, mis kostub mõne
Kiriku ühingu ükskõik milliselt juhtimistasandilt ei
ole võrdväärne Esimese Presidentkonna häälega.38

Igale hingele, kellel ei ole paratamatult või olukorra
tõttu lastud osa saada abielu ja lapsevanemaks ole-
mise õnnistusest või kes peab süütuna oma lapsi üksi
kasvatama ja nende toetamiseks üksi tööd tegema, ei
keelata igavikus ühtegi õnnistust – eeldusel, et ta peab
kinni käskudest.39 Nagu president Lorenzo Snow lubas:
„See on kindel ja kategooriline.”40

Tähendamissõna varandusest ja võtmetest

Ma lõpetan tähendamissõnaga.

Kord sai mees päranduseks kaks võtit. Talle öeldi,
et esimene võti avab varakambri, mida ta peab iga
hinna eest kaitsma. Teine võti oli varakambris asuva
seifi jaoks, mille sees oli hindamatu varandus. Ta
pidi seifi avama ja keegi ei keelanud tal kasutada seal
sees hoitud hinnalisi asju. Teda hoiatati, et paljud
püüavad temalt pärandit ära varastada. Talle lubati,
et kui ta kasutab varandust vääriliselt, siis varusid
täiendatakse ja need ei kahane terve igaviku jooksul
kunagi. Ta pannakse proovile. Kui ta kasutab varan-
dust teiste heaks, tema enda õnnistused ja rõõm
suurenevad.

Mees läks üksinda varakambrisse. Ta avas esimese
võtmega ukse. Ta püüdis teise võtmega aardeni jõuda,
aga ei saanud, sest seifil oli kaks lukku. Ainuüksi tema
võtmest ei piisanud. Ükskõik, kuidas ta üritas, et suut-
nud ta seda avada. Ta oli nõutu. Ta oli saanud võt-
med. Ta teadis, et varandus kuulus õigusega temale.
Ta oli järginud juhiseid, kuid ei suutnud seifi avada.

Mingi aja pärast tuli varakambrisse üks naine.
Ka temal oli võti. See oli mehe võtmest tunduvalt
erinev. Naise võti sobis teise lukku. Teadmine, et ta
ei saa õigusega talle kuuluvat pärandit endale ilma
naise abita, muutis mehe alandlikuks.

Nad sõlmisid lepingu, et avavad üheskoos varan-
duse asupaiga ja juhiste kohaselt valvab mees vara-
kambrit ja kaitseb seda, naine aga valvab varandust.
Naisele ei valmistanud muret, et varakambri valvu-
rina oli mehel kaks võtit, sest mehe kogu eesmärk
oli veenduda, et naisel oleks turvaline valvata seda,
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mis oli nende mõlema jaoks kõige hinnalisem. Nad
avasid üheskoos seifi ja kasutasid oma pärandit. Nad
olid rõõmsad, sest nagu lubatud, varud täienesid.

Nad avastasid suureks rõõmuks, et saavad varan-
duse oma lastele edasi anda. Iga laps saaks selle täiel
määral endale, ilma et see viimase põlvkonna jaoks
kahaneks.

Vahest ei leia mõni nende järeltulijatest endale
kaaslast, kellel on täiendav võti või kes on vääriline
ja nõus pidama kinni varandusega seotud lepingu-
test. Kui nad aga lepingutest kinni peaksid, ei keela-
taks neile vähimatki õnnistust.

Kuna mõned ahvatlesid neid nende varandust
vääriti kasutama, õpetasid nad hoolega oma lastele
võtmetest ja lepingutest.

Omal ajal olid nende järeltulijate seas mõned, kes
olid pettunud, kadedad või isekad, kuna ühele oli

antud kaks võtit ja teisele ainult üks. „Miks küll,”
mõtiskles isekas, „ei saa ma kasutada varandust
üksinda, omaenda soovi kohaselt?”

Mõned püüdsid oma võtit ümber teha, et see sar-
naneks teise võtmega. Nad mõtlesid, et ehk sobib see
siis mõlemasse lukku. Ja nii jäi seif nende jaoks sule-
tuks. Nende poolt ümber tehtud võtmed olid kasu-
tud ja nad jäid oma pärandist ilma.

Need, kes varanduse tänulikult vastu võtsid ja
kuuletusid sellega seotud seadustele, tundsid piiritut
rõõmu läbi aja ja igaviku.

Ma tunnistan meie Isa õnneplaanist ja annan oma
tunnistuse Tema nimel, kes pani toime lepituse, et
see võiks teoks saada.

Kõnest, mille vanem Packer esitas Kiriku 1993. aasta oktoobri
üldkonverentsil (vt Conference Report, okt 1993, lk-d 27–31; või
Ensign, nov 1993, lk-d 21–24).

VIITED

1. Vt Õpetus ja Lepingud 76:24; vt ka 4 Moosese 16:22;
Heebrealastele 12:9

2. Vt Õpetus ja Lepingud 132:63; Esimene Presidentkond, „The
Origin of Man” (nov 1909), koost. James R. Clark, Messages
of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 6 kd. (1965–1975), 4. kd, lk 203; vt ka Spencer W.
Kimball, „The Blessings and Responsibilities of Womanhood”,
Ensign, märts 1976, lk 71; Gordon B. Hinckley, Conference
Report, okt 1983, 115; või Ensign, nov 1983, lk 83

3. Vt Teachings of the Prophet Joseph Smith, valinud Joseph
Fielding Smith (1976), lk-d 348–349, 357, 365

4. Vt Aabraham 3:24–27
5. Vt Jarom 1:2; Alma 24:14; 42:5; Mooses 6:62
6. Vt Jaakob 6:8; Alma 12:25–36; 17:16; 18:39; 22:13–14; 39:18;

42:11, 13
7. Alma 42:8
8. Vt Alma 42:2–5
9. Vt 2 Nefi 9:28; Alma 12:4–5; Heelaman 2:8; 3 Nefi 1:16;

Õpetus ja Lepingud 10:12, 23; Mooses 4:3
10. Vt Teachings of the Prophet Joseph Smith, lk-d 181, 297
11. Vt Teachings of the Prophet Joseph Smith, lk 181
12. Vt 2 Nefi 2:18; 28:20
13. Vt Alma 39:5; Moroni 9:9
14. Vt Õpetus ja Lepingud 130:2; 131:2; 1 korintlastele 11:11;

Efeslastele 5:31
15. Vt Mooses 6:8–9
16. Vt Mooses 3:8
17. Vt Mooses 6:67
18. Vt Mooses 3:18
19. Vt Mooses 3:23–24

20. Õpetus ja Lepingud 42:22
21. Vt Mooses 4:7–12
22. 2 Nefi 2:25
23. Cowley and Whitney on Doctrine, koost. Forace Green (1963),

lk 287
24. Mooses 2:28; vt ka 1 Moosese 1:28; 9:1
25. Vt Galaatlastele 5:22–23; Õpetus ja Lepingud 4:5–6; Alma

7:23–24
26. Vt Õpetus ja Lepingud 131:2
27. Vt „Our Wives and Our Mothers in the Eternal Plan”

(Abiühingu üldkonverentsil esitatud kõne, 3. okt 1946),
J. Reuben Clark: Selected Papers on Religion, Education, and
Youth, toim David H. Yarn noorem (1984), lk 62

28. Vt 1 Moosese 1:28 (Genesis 1:28, joonealune märkus 28c)
29. Vt Õpetus ja Lepingud 75:28; 1 Timoteosele 5:8
30. Õpetus ja Lepingud 107:40–41; vt ka Õpetus ja Lepingud

84:14–16
31. Õpetus ja Lepingud 121:41–42; kaldkiri lisatud
32. Õpetus ja Lepingud 121:37
33. Õpetus ja Lepingud 84:39
34. Õpetus ja Lepingud 121:37
35. Vt Teachings of the Prophet Joseph Smith, lk-d 308, 367
36. The Discourses of Wilford Woodruff, valinud G. Homer Durham

(1946), lk-d 25–26; kaldkiri lisatud
37. Conference Report, okt 1942, lk-d 7, 11–12
38. Vt Õpetus ja Lepingud 107:8–9, 22, 91
39. Vt Õpetus ja Lepingud 137:7–9
40. „Discourse by President Lorenzo Snow”, Millennial Star, 31.

aug 1899, lk 547



7

2ÜHTSUSE ARENDAMINE ABIELUS

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Lugege läbi järgmised pühakirjakohad, kus räägi-
takse ühtsusest: 1 korintlastele 1:9–10; Filiplastele
1:27; Moosia 18:21; Õpetus ja Lepingud 38:27.
Mõtisklege, kuidas need pühakirjalõigud võiksid
käia abikaasadevaheliste suhete kohta.

• Arutage abikaasaga, kui palju aega teil kulub oma
kohustuste (sh sotsiaalsete, tööalaste, ühiskond-
like ja Kiriku kohustuste) täitmiseks. Varuge aega,
et mõista teineteise vajadusi ja veenduda, et teie
muud kohustused ei takista teil olla teineteisele
lojaalsed.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

ET ME OLEKSIME ÜKS

Vanem Henry B. Eyring
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

„Kui te ei ole üks, pole te minu omad”

Maailma Päästja Jeesus Kristus ütles nende kohta,
kes on Tema Kirikust: „Olge üks; ja kui te ei ole üks,
pole te minu omad” (ÕL 38:27). Ja mehe ja naise
loomisel polnud abieluüksmeel selleks, et anda neile
lootust; see oli käsk! „Seepärast mees jätab maha oma
isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on
üks liha!” (1 Moosese 2:24) Meie Taevane Isa tahab,
et meie südamed oleksid kokku kootud. Selline
armastav liit pole pelk ideaal. See on hädavajalik.

Meilt ei nõuta üks olemist vaid selles elus. Sellel ei
saa tulla lõppu. Jumal sõlmis esimese abielu aias, kui
Aadam ja Eeva olid surematud. Ta pani mehesse ja
naisesse algusest peale soovi olla abikaasadena iga-
vesti kokku liidetud, et elada täiuslikus ja õigemeel-
ses pereliidus. Ta pani oma lastesse soovi elada neid
ümbritsevatega rahujalal.

Langemisega sai aga selgeks, et üksmeeles elamine
ei saa olema kerge. Tragöödia ründas varakult. Kain
tappis oma venna Aabeli. Aadama ja Eeva lapsed olid
saanud altiks Saatana kiusatustele. Saatan püüab saa-
vutada oma eesmärki oskuslikult, viha ja kavalusega.
See on vastuolus meie Taevase Isa ja Päästja eesmär-
giga. Nemad tahavad anda meile täiusliku liidu ja iga-
vese õnne. Saatan, nende ja meie vaenlane, tundis
päästmisplaani veel enne loomist. Ta teab, et vaid iga-
veses elus saavad need pühad, rõõmutoovad peresuh-
ted vastu pidada. Saatan tahab meid meile armsate

juurest eemale kiskuda ja õnnetuks teha. Ja tema ongi
see, kes istutab inimsüdamesse ebakõla seemned, loo-
tes meid eraldada ja lahku ajada.

Igaüks meist on tundnud midagi seoses nii üks-
meele kui lõhestumisega. Vahel oleme me peredes ja
ehk muudeski olukordades näinud põgusalt sellist elu,
kus üks inimene seab armastusega ja ohvrimeelselt
teise huvid enda omadest kõrgemale. Ja igaüks meist
teab midagi kurbusest ja üksildusest, mis kaasneb
lahus või üksi olemisega. Meile ei pea ütlema, mida
valida. Me teame seda. Meil on vaja siiski lootust, et
võime kogeda üksmeelt siin elus ja väärida seda iga-
vesti tulevases maailmas. Ja me peame teadma, kuidas
see suur õnnistus tuleb, et me teaksime, mida meil
tuleb teha.

Päästja teeb üksmeele võimalikuks

Maailma Päästja rääkis sellest üksmeelest ning sel-
lest, kuidas meie loomus muutub, et seda võimaldada.
Ta õpetas seda selgelt palves, mille Ta esitas siis, kui Ta
viimast korda enne oma surma oma apostlitega kokku
sai. See taevaselt kaunis palve on kirjas Johannese raa-
matus. Tal seisis ees kohutav ohverdus meie kõigi
eest, mis teeb igavese elu võimalikuks. Ta oli lahku-
mas apostlite juurest, keda Ta oli ametisse pühitse-
nud, keda Ta armastas ja kellele Ta jättis võtmed Tema
Kiriku juhtimiseks. Ja nii palvetas Ta oma Isa poole,
täiuslik Poeg täiusliku Vanema poole. Me näeme
Tema sõnades seda, kuidas pered tehakse üheks, nagu
kõik meie Taevase Isa lapsed, kes järgivad Päästjat ja
Tema teenijaid:

„Otsekui sina oled mind läkitanud maailma,
nõnda minagi olen nad läkitanud maailma.
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Ja mina pühitsen iseennast nende eest, et
nemadki oleksid pühitsetud tõe sees.

Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka
nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse,

et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina,
Isa, minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid
ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud”
( Johannese 17:18–21).

Ta tegi nende mõne sõnaga selgeks, kuidas Jeesuse
Kristuse evangeelium võib lasta südametel üheks
saada. Need, kes usuvad Tema õpetatud tõdesid, saa-
vad võtta vastu talitused ja lepingud, mida pakuvad
Tema volitatud teenijad. Kui nad seejärel kuuletuvad
nendele talitustele ja lepingutele, nende loomus
muutub. Päästja Lepitus võimaldab meil sel kombel
pühitsetud saada. Me saame elada seejärel üksmeeles,
nii nagu peame, et meil võiks olla rahu selles elus ja
et elada Isa ja Tema Pojaga igavikus.

Apostlite ja prohvetite teenimistöö pidi panema
tollal, nagu tänagi, Aadama ja Eeva lapsed üksmeel-
selt uskuma Jeesusesse Kristusesse. Nende ja meie
õpetuste ülimaks eesmärgiks on ühendada omavahel
perekondi: abikaasasid, lapsi, lapselapsi, eelkäijaid
ning lõpuks kõiki, kes kuuluvad Aadama ja Eeva
perekonda ja kes seda tahavad.

Vaim liidab meid teistega

Te mäletate, et Päästja palvetas: „Mina pühitsen ise-
ennast nende eest,” rääkides apostlitest, „et nemadki
oleksid pühitsetud tõe sees” ( Johannese 17:19). Püha
Vaim on pühitseja. Ta saab olla meie kaaslane, kuna
Issand taastas Melkisedeki Preesterluse prohvet Joseph
Smithi kaudu. Selle preesterluse võtmed on täna maa
peal. Selle väe kaudu saame me sõlmida lepinguid, mis
võimaldavad Pühal Vaimul jääda meiega.

Seal, kus see Vaim on inimestega, saame me
kogeda kooskõla. Vaim paneb tõde puudutava tun-
nistuse meile südamesse, mis teeb üksmeelseks selle
tunnistuse jagajad. Jumala Vaim ei tekita kunagi riidu
(vt 3 Nefi 11:29). See ei tekita kunagi inimeste vahel
erimeelsust, mis paneks tülitsema (vt Joseph F. Smith,
Gospel Doctrine, 5. kd [1939], lk 131). See toob isik-
likku rahu ja paneb teistega üksmeelt tundma. See
teeb hinged üksmeelseks. Üksmeelne pere, üksmeelne
Kirik ja rahujalal olev maailm sõltuvad hingede üks-
meelest.

Sakramendipalves antud lubadustest
kinnipidamine

Isegi laps saab aru, mida teha, et Püha Vaim oleks
tema kaaslane. Seda ütleb meile sakramendipalve.
Me kuuleme seda iga nädal, kui me käime oma sak-
ramendikoosolekul. Sel pühal hetkel uuendame me
ristimisel sõlmitud lepinguid. Ja Issand tuletab meile

meelde tõotust, mis anti meile, kui meid kinnitati
Kiriku liikmeks – tõotust, et me võime võtta vastu
Püha Vaimu. Sakramendipalve sõnad on järgmised:
„Nad soovivad võtta enda peale sinu Poja nime ja
pidada teda alati meeles ja pidada kinni tema käsku-
dest, mis ta on andnud neile, et tema Vaim võiks
olla alati koos nendega” (ÕL 20:77).

Tema Vaim saab olla meiega, kui me sellest lepin-
gust kinni peame. Kõigepealt lubame me võtta enda
peale Tema nime. See tähendab, et me peame pidama
end Tema omadeks. Me paneme Ta oma elus esiko-
hale. Me tahame pigem seda, mida tahab Tema, kui
seda mida tahame meie või mida maailm meid
tahtma õpetab. Nii kaua, kui me armastame kõige-
pealt maailma asju, puudub meis igasugune rahu. Kui
perekonda või rahvast paelub materiaalsetest asjadest
tulev trööst, ajab see nad lõpuks lahku (vt Harold B.
Lee, Stand Ye in Holy Places [1974], lk 97). Kui meie
ideaaliks on teha üksteisele seda, mida Issand tahab,
mis järgneb loomulikult Tema nime enda peale võt-
misele, võib see viia meid uuele vaimsele tasandile,
mis on osake taevast maa peal.

Teiseks lubame me Teda alati meeles pidada. Me
teeme seda iga kord, kui me palvetame Tema nimel.
Ta on meil meeles eriti siis, kui me palume, et Ta
meile andestaks, mida meil sageli teha tuleb. Tol
hetkel meenub meile Tema ohverdus, mis teeb mee-
leparanduse ja andestuse võimalikuks. Teda paludes
on meil meeles, et Ta on meie Eestkostja Isa juures.
Andestuse ja rahutunnete saabudes meenub meile
Tema kannatlikkus ja Ta lõputu armastus. Selle
mäletamine täidab meie südame armastusega.

Me peame kinni oma lubadusest Teda meeles
pidada ka siis, kui me palvetame koos oma perega
ja loeme pühakirju. Perega hommikusöögilaua ääres
palvetades võib üks laps palvetada, et teist õnnista-
taks, et tal läheks tol päeval hästi kontrolltöös või
mõne muu toimingu juures. Õnnistuste tulles mee-
nub lapsele hommikune armastus ja Eestkostja hea-
südamlikkus, kelle nimel palve esitati. Südamed on
seotud armastusega.

Me peame kinni oma lepingust Teda meeles
pidada iga kord, kui me kogume oma pere pühakirju
lugema. Pühakirjad tunnistavad Issandast Jeesusest
Kristusest, sest see on prohvetite sõnum ja on seda
alati olnud. Isegi kui sõnad lastele meelde ei jää,
mäletavad nad tõelist Autorit, kes on Jeesus Kristus.

Kuuletuge kõikidele käskudele

Kolmandaks lubame me sakramenti võttes, et
peame kinni tema käskudest, kõikidest käskudest.
Paludes – sageli – oma üldkonverentsikõnes ühtsust,
hoiatas president J. Reuben Clark noorem meid selle
eest, et me ei oleks käskudele kuuletumisel valivad.



9

2. Ühtsuse arendamine abielus

Ta ütles seda järgmiste sõnadega: „Issand pole andnud
meile midagi, mis oleks kasutu või ebaoluline. Ta täitis
pühakirjad sellega, mida me peaksime tegema, et
saada päästmise osaliseks.”

President Clark jätkas: „Kui me võtame sakramenti,
teeme me lepingu, et me kuuletume Tema käskudele ja
peame neist kinni. Eranditult. Vahet tegemata, ilma
vaidluseta” (Conference Report, apr 1955, lk-d 10–11).
President Clark õpetas, et just nagu me parandame
meelt kõikidest pattudest, mitte vaid mõnest üksikust,
nii tõotame me pidada kinni kõikidest käskudest. See
võib kõlada küll raskena, kuid pole keeruline. Me liht-
salt allutame end Päästja võimule ja lubame kuuletuda
kõigele, mida Ta käsib (vt Moosia 3:19). Just alistumine
Jeesuse Kristuse võimule on see, mis laseb meil olla
seotud perena, Kirikuna ja meie Taevase Isa lastena.

Issand edastab selle võimu oma prohveti kaudu
alandlikele teenijatele. See usk teeb meie kodu- või
külastusõpetaja kutsest Issandalt saadud ülesande. Me
lähme Tema eest ja Tema käsul. Üks tavaline mees ja
teismeline noor kaaslane lähevad kodudesse, oodates,
et taeva väed aitavad neil veenduda, et pered on üks-
meelsed ja seal pole mingit kalkust, valetamist, keele-
peksu ega tagarääkimist. See usk – et Issand kutsub
teenijaid – aitab meil jätta tähelepanemata nende
puudusi, kui nad meid omal moel manitsevad. Me
näeme nende häid kavatsusi selgemini kui nende
inimlikke puudusi. Me solvume vähem tõenäoliselt
ja tunneme tõenäolisemalt tänulikkust Õpetaja vastu,
kes nad kutsus.

Ligimesearmastus on üksmeeleks hädavajalik

Mõned käsud hävitavad nende murdmise korral
üksmeele. Mõned on seotud sellega, mida meie
ütleme, ja mõned sellega, kuidas me reageerime
teiste ütlemistele. Me ei tohi öelda kellegi kohta
midagi halba. Me peame nägema üksteises head ja
rääkima üksteisest hästi, alati kui võimalik (vt David
O. McKay, Conference Report, okt 1967, lk-d 4–11).

Samal ajal peame me seisma nende vastu, kes räägi-
vad põlastavalt pühadest asjadest, sest sellise solvangu
mõte on solvata Vaimu ning tekitada sellega tüli ja
segadust. President Spencer W. Kimball näitas, kuidas
avaldada vastupanu ilma tülitsemata, kui ta lamas
haiglavoodis ja palus põetajat, kes millegi nurjumise
tõttu Issanda nime asjatult suhu võttis: „Ma palun
teid väga! Te teotate minu Issanda nime.” Valitses
haudvaikus, mille peale sosistati alistunud häälel:
„Palun vabandust” (The Teachings of Spencer W.
Kimball, toim Edward L. Kimball [1982], lk 198).
Inspireeritud, armastusest ajendatud noomitus võib
kutsuda üles üksmeelt. Noomimata jätmine, kuigi
Püha Vaim seda ajendab, viib vastoludeni.

Selleks, et me olekime üksmeelsed, tuleb meil
oma tunnetega seoses teatud käske järgida. Me
peame andestama ja mitte õelutsema nendega, kes
meid solvavad. Päästja näitas meile eeskuju, kui ta oli
ristil: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida
nad teevad!” (Luuka 23:34) Me ei tea, mis on nende
südames, kes meid solvavad. Ka ei tea me kõiki oma
viha ja valu allikaid. Apostel Paulus rääkis meile, kui-
das armastada maailmas, kus inimesed, kaasa arvatud
me ise, pole täiuslikud, kui ta ütles: „Armastus on
pikameelne, armastus on täis heldust; ta ei ole kade,
armastus ei suurustele, ta ei ole iseennast täis; ta ei
ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei
pea meeles paha” (1 korintlastele 13:4–5). Ja seejärel
hoiatas ta pühalikult teiste vigadele reageerimise eest,
unustades samas enda omad, kui ta kirjutas: „Sest
nüüd me näeme nagu peeglis tuhmi kujutist, aga siis
palgest palgesse; nüüd ma tunnetan poolikult, aga
siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti
tunnetatud” (1 korintlastele 13:12).

Olge puhtad ja hoiduge uhkusest

Sakramendipalve saab meile iga nädal meelde
tuletada, kuidas üksmeele and tuleb Jeesuse Kristuse
evangeeliumi seadustele ja talitustele kuuletumise
kaudu. Kui me peame kinni oma lepingutest võtta
enda peale Tema nimi, pidada Teda alati meeles ja
pidada kinni Tema käskudest, saame me Püha Vaimu
oma kaaslaseks. See pehmendab meie südamed ja
ühendab meid. Selle lubadusega peavad kaasnema
siiski kaks hoiatust.

Esiteks, Püha Vaim jääb meiega üksnes siis, kui me
oleme puhtad ja vabad armastusest maailma asjade
järele. Kui me otsustame olla ebapuhtad, tõrjume me
Püha Vaimu tagasi. Vaim jääb üksnes koos nendega,
kes eelistavad Issandat maailma ees. „Olge puhtad”
(3 Nefi 20:41; ÕL 38:42) ja armastage Jumalat kõigest
„oma südamest, . . . väest, meelest ja jõust” (ÕL 59:5)
pole soovitused vaid käsud. Ja need on vajalikud sel-
leks, et Püha Vaim saaks olla meie kaaslane, sest ilma
temata ei saa me olla üksmeelsed.

Teiseks hoiatuseks on hoiduda uhkusest.
Üksmeelega, mis saab osaks perele või rahvale, kelle
südant Vaim on pehmendanud, kaasneb suur vägi.
Kogu selle väega kaasneb maailma tähelepanu.
Ükskõik, kas see tähelepanu toob endaga kiitust
või kadedust, võib see teha meid uhkeks. See solvab
Vaimu. Selle lõhenemise allika – uhkuse – vastu lei-
dub kaitset. Selleks on nende heldete andide märka-
mine, mida Jumal valab meie peale mitte ainult oma
soosingu märgiks, vaid ka võimalusena võtta koos
meid ümbritsevatega osa veel suuremast teenimisest.
Mees ja tema naine õpivad olema üks, kui nad kasu-
tavad oma sarnaseid omadusi teineteise mõistmiseks
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ja oma erinevusi teineteise täiendamiseks, teenides
teineteist ja neid, kes on nende ümber. Sarnaselt
saame me olla üksmeelsed nendega, kes ei nõustu
meie õpetusega, kuid kellel on meiega ühine soov
meie Taevase Isa lapsi õnnistada.

Meist võivad saada rahunõudjad, kes väärivad,
et neid kutsutaks õndsaiks ja Jumala lasteks
(vt Matteuse 5:9).

Jumal, meie Isa, elab. Tema armastatud Poeg,
Jeesus Kristus, on selle Kiriku pea ja Ta pakub kõigile,
kes selle vastu võtavad, rahulippu.

Kõnest, mille vanem Eyring esitas Kiriku 1998. aasta aprilli
üldkonverentsil (vt Conference Report, apr 1998, lk-d 85–89;
või Ensign, mai 1998, lk-d 66–68).
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3KUIDAS HOOLITSEDA ABIELUS
ARMASTUSE JA SÕPRUSE EEST

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Uurige pühakirjakohta Moroni 7:45–48. Loetlege
kõik ligimesearmastuse iseloomustajad, mida sel-
les lõigus mainitakse. Kohustuge täiustama neid
omadusi oma elus. Mõtisklege selle üle, kuidas

aitavad need omadused mehel ja naisel toita oma
armastust ja sõprust.

• Pidage oma abikaasaga plaani veeta igal nädalal
veidi aega vaid teineteise seltsis. Märkige vajadusel
see aeg kalendrisse või märkmikusse.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

ÜKSMEEL ABIELUS

President Spencer W. Kimball
Kiriku 12. president

Auväärne, õnnelik ja õnnestunud abielu on loo-
mulikult iga normaalse inimese põhieesmärk. Abielu
on vast kõikidest otsustest olulisim ja sellel on kõige
kaugeleulatuvamad tagajärjed, sest see pole seotud
üksnes vahetu õnne, vaid ka igavese rõõmuga. See ei
mõjuta ainult kahte asjaosalist, vaid ka nende pere-
konda ning iseäranis nende lapsi ja nende laste lapsi
mitme põlvkonna vältel.

Eluks ja igavikuks kaaslast valides tuleb kindlasti
ülihoolikalt planeerida, mõelda, palvetada ja paas-
tuda, et olla kindel, et kõikidest otsustest just sellega
mitte eksida. Tõelises abielus tuleb olla ühtne nii
meelelt kui südamelt. Otsuseid ei tule teha täielikult
emotsioonide ajel, vaid meel ja süda, mis saavad
jõudu paastumisest ja palvest ning tõsisest kaalumi-
sest, tagavad maksimaalse võimaluse abieluõnne saa-
vutamiseks. Sellega kaasneb ohverdamine, jagamine
ja vajadus suure omakasupüüdmatuse järele.

Paljud televisiooni-show’d ja ilukirjanduslikud
lood lõpevad abieluga: „Ja nad elasid õnnelikult elu
lõpuni.” Me oleme saanud aru, et pelk abielutsere-
moonia ei too endaga õnne ega edukat abielu. Õnn
ei tule nupulevajutamisega nagu elektrivalgus. Õnn
on meeleseisund ja see tuleb meie seest. See tuleb
ära teenida. Seda ei saa osta raha eest, seda ei saa ka
niisama.

Mõnede arvates on õnn lummavalt muretu, luk-
suslik ja jätkuvalt põnev elu, kuid õige abielu põhi-
neb õnnel, mis on midagi enamat, mis tuleb

andmisest, teenimisest, jagamisest, ohverdamisest ja
omakasupüüdmatusest.

Kaks erineva taustaga inimest saavad peagi pärast
abielutseremooniat teada, et on nüüd vastakuti
karmi tegelikkusega. Elu ei ole enam fantaasia ega
väljamõeldis. Me peame tulema pilvedest alla ja toe-
tama jalad tugevasti maa peale. Tuleb hakata vastu-
tama ja võtta vastu uued kohustused. Loobuda tuleb
mõningasest isiklikust vabadusest ning teha mitmeid
ümberkohandusi, omakasupüüdmatuid ümberko-
handusi.

Peagi pärast abiellumist avastatakse, et abikaasal
on nõrkusi, mis jäid varem märkamata või avasta-
mata. Voorused, mida me kohtamas käimise käigus
pidevalt üles näitasime, jäävad nüüd võrdlemisi väi-
kesteks ja nõrkused, mis tundusid kohtamas käimise
ajal nii väikeste ja tühistena, kasvavad nüüd märki-
misväärselt. Kätte on jõudnud tund, kus läheb vaja
mõistvaid südameid, enesehindamist ning tervet
mõistust, kaalutlemist ja planeerimist. Aastate jook-
sul kujunenud harjumused tulevad nüüd ilmsiks.
Abikaasa võib olla ihne või priiskav, laisk või töökas,
pühendunud või jumalakartmatu. Ta võib olla hea-
südamlik ja koostööaldis või kergestiärrituv ja pahur,
nõudev või järeleandev, isekas või ennast varjujättev.
Keskendutakse rohkem abielu tõttu tekkinud uutele
sugulusuhete probleemidele ning abikaasa ja uute
sugulaste vahelised suhted taasvõimenduvad.

Sageli ei nõustuta „maha rahunema” ja otsekohe
tulevaid raskeid kohustusi enda kanda võtma.
Kokkuhoid on tõrges tulema pillava elu asemele ja
noored inimesed tunduvad vahel liiga innukad naab-
ritega sammu pidama. Sageli ei nõustuta tegema vaja-
likke rahalisi ümberkorraldusi. Noored abielunaised
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nõuavad sageli, et kogu luksus, mida nad nautisid eel-
nevalt oma edukate isade jõukates kodudes, jätkuks
ka nende endi kodus. Mõned neist on päris nõus
aitama selle pillava elu nimel raha teenida, jätkates
pärast abiellumist tööl käimist. Sellest tulenevalt lah-
kuvad nad kodust, mille hoidmine on nende kohus-
tus, et ajada taga ameti- või ärialaseid taotlusi, pannes
seega aluse stabiliseeruvale majanduslikule heaolule,
nii et normaalne pereelu muutub väga raskeks. Kui
mõlemad abikaasad töötavad, tuleb perre pigem kon-
kurents kui koostöö. Kaks väsinud töötegijat naasevad
koju närvid pingul, enda üle uhked ja üha sõltumatu-
mana ning tekivadki arusaamatused. Väikestest hõõ-
rumistest saavad monumentaalsed.

Samas kui abielu on raske ning lahkhelidega ja
nurjunud abielud üldlevinud, on kestev õnn siiski
võimalik ja abielu võib olla juubeldavam joovastus,
kui inimmõistus suudab ette kujutada. See on iga
paari, iga üksikisiku käeulatuses. „Hingesugulus”
on väljamõeldis ja pettekujutelm ning samas kui iga
noor mees ja noor naine püüab usinalt ja palvemeel-
selt leida endale kaaslast, kellega koos võiks elu olla
sobivaim ja kauneim, on siiski selge, et peaaegu iga
tubli mehe ja iga tubli naise abielu võib olla õnnelik
ja õnnestunud, kui mõlemad on nõus seda hinda
maksma.

On olemas üks retsept, millele võib kindel olla,
mis on igale abielupaarile õnneliku ja igavese abielu
tagatiseks, kuid nagu kõikide retseptide puhul, ei
tohi ka siin peamisi koostisaineid välja jätta, vähen-
dada ega piirata. Kohtamas käimisele eelnev valik
ja jätkuv kohtamas käimine pärast abiellumist on
võrdse tähtsusega, kuid mitte tähtsamad kui abielu
ise, mille õnnestumine sõltub nendest kahest osa-
poolest – mitte ühest vaid kahest.

Abielus, mis on saanud alguse juba mainitud
mõistlikke standardeid järgides ja mis põhineb
nendel, ei ole võimuliite, mis võiksid selle hävitada,
välja arvatud kummaski või mõlemas abikaasas olev
võim ja nemad peavad vastutuse tavaliselt enda
peale võtma. Teised inimesed või tegurid võivad
avaldada head või halba mõju. Rahalistel, sotsiaalse-
tel, poliitilistel ja muudel seisunditel võib näida ole-
vat oma kandepind, kuid abielu sõltub eelkõige ja
alati kahest abikaasast, kes saavad alati muuta oma
abielu õnnestunuks ja õnnelikuks, kui nad on otsu-
sekindlad, omakasupüüdmatud ja õigemeelsed.

Retsept on lihtne, koostisosi vaid mõned, kuigi
igaühel neist on palju laiendusi.

Esiteks, abielule tuleb läheneda õigest küljest,
valides abikaasa, kes oleks võimalikult lähedane
täiuslikkusele kõiges, mis on nende inimeste jaoks
tähtis. Seejärel peavad need kaks osapoolt tulema

templi altari äärde, mõistes, et selleks, et nende koos-
elu õnnestuks, peavad nad tegema kõvasti tööd.

Teiseks, peab olema palju omakasupüüdmatust,
enese unustamist ning kogu pereelu ja selle juurde
kuuluv tuleb pöörata perekonna heaks, loobudes ise-
katest soovidest.

Kolmandaks, selleks, et hoida armastust elavana ja
kasvavana, tuleb jätkata kurameerimist ning kiindu-
muse, lahkuse ja hoolivuse väljendamist.

Neljandaks tuleb elada täielikult Issanda käs-
kude järgi, nagu on määratletud Jeesuse Kristuse
evangeeliumis.

Kui need koostisosad on omavahel korralikult
segatud ja hoitud pidevalt töökorras, siis on päris
võimatu õnnetuks muutuda, vääritimõistmisel jät-
kuda või lahutustel aset leida. Lahutusadvokaadid
peaksid minema üle muudele valdkondadele ja abi-
elulahutuskohtud suletaks tabalukuga.

Kaks abielualtari juurde tulejat peavad mõistma, et
selleks et nende abielu oleks õnnelik, nagu nad loo-
davad, peavad nad teadma, et abielu pole seadusega
kaitstud, vaid see tähendab ohverdamist, jagamist ja
isegi mõningase isikliku vabaduse kahanemist. See
tähendab pikaaegset ranget kokkuhoidu. See tähen-
dab lapsi, kellega kaasnevad rahalised koormad, tee-
nimiskoormad, mure ja hoolitsuse koormad, kuid see
tähendab ka sügavaimaid ja sulneimaid emotsioone.

Enne abielu on kummalgi üpris suur vabadus
minna ja tulla, nagu ta soovib, korraldada ja planee-
rida oma elu, nagu tundub kõige parem, olla ise
kõigi oma otsuste keskpunktis. Armsamad peaksid
mõistma enne vannete andmist, et igaüks peab
nõustuma sõna otseses mõttes ja täielikult sellega,
et uue väikese perekonna heaolu peab alati kaaluma
üles kummagi abikaasa heaolu. Iga osapool peab
saama lahti „minast” ja „minu omast” ning asen-
dama need „meie” ja „meie omaga”. Iga otsuse
puhul tuleb arvestada, et see mõjutab vähemalt
kahte inimest. Tähtsaid otsuseid tehes tunneb naine
nüüd muret, kuidas see mõjub vanematele, lastele,
kodule ja nende vaimsele elule. Abikaasa elukutseva-
likut, tema seltskonnaelu, sõpru ja kõike, mis talle
huvi pakub, tuleb nüüd vaadelda selles valguses, et
tema on nüüd vaid osa perest, et arvesse tuleb võtta
kogu rühm.

Abielu ei pruugi alati olla tasane ja sekeldusteta,
aga seal saab valitseda suur rahu. Abielupaaril võib
perekonnas ette tulla vaesust, haigusi, pettumusi,
ebaõnnestumisi ja isegi surma, kuid isegi see ei röövi
neilt nende rahu. Abielu saab olla õnnestunud nii
kaua kui seal pole isekust. Mured ja probleemid tee-
vad vanematevahelisest liidust purunematu, kui seal
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3. Kuidas hoolitseda abielus armastuse ja sõpruse eest

valitseb täielik omakasupüüdmatus. 1930. aastate
majanduslanguse ajal oli selgesti näha lahutuste
vähenemist. Vaesus, nurjumised ja pettumused –
need liitsid vanemaid omavahel. Ebaõnn võib siduda
suhteid, mida majanduslik õitseng võib hävitada.

Abielu, mis põhineb isekusel, ebaõnnestub üpris
kindlasti. See, kes abiellub rikkuse pärast või see, kes
abiellub maine või sotsiaalse staatuse pärast, pettub
kindlasti. See, kes abiellub edevusest ja uhkusest või
kellegi kiuste või et kellelegi midagi tõestada, lollitab
ainult iseennast. See aga, kes abiellub selleks, et
õnne nii anda kui saada, et nii teenida kui lasta end
teenida ning kes hoolitseb nende mõlema huvide
eest ja seejärel pere tulles pere huvide eest, sellel on
head väljavaated, et tema abielu saab olema õnnelik.

Armastus on nagu lill, mis vajab, nagu meie
kehagi, jätkuvalt toitu. Kui surelik keha ei saaks
sageli toitu, kõhnuks ja sureks see peagi. Õrn lill
närbuks ja sureks ilma toidu ja veeta. Ja nii ei saa
ka oodata, et armastus igavesti vastu peaks, kui
seda ei toideta jätkuvalt armastuse, lugupidamise
ja imetluse, tänuavalduste ja omakasupüüdmatu
hoolivuse portsjonitega.

Täielik omakasupüüdmatus täidab kindlasti veel
ühe õnnestunud abielu tingimuse. Kui keegi püüdleb
igavesti teise huvide, mugavuse ja õnne poole, kas-
vab kohtamas käimisel avastatud ja abielus kinnitust
leidnud armastus väga mitmekordselt. Paljud abielu-
paarid lasevad oma abielul kopitama minna ja oma
armastusel jahtuda nagu vanal leival, kulunud nalja-
del või külmal kastmel. Loomulikult on kõige eluli-
sema tähtsusega asjadeks, mis armastust toidavad,
arvestamine, heasüdamlikkus, hoolivus, kiindumuse-
ja tänulikkuseväljendused, imetlus, uhkus, teineteise
kaaslaseks olemine, usaldus, usk, partnerlus, võrdsus
ja teineteisest sõltumine.

Selleks, et abielus tõeliselt õnnelik olla, tuleb jär-
gida jätkuvalt ja ustavalt Issanda käske. Keegi, ei
vallaline ega abielus inimene, pole olnud kunagi üli-
malt õnnelik, ilma et ta oleks õigemeelne. Ette tuleb
ajutist rahuldustunnet ja hetkelisi petteolukordi,
kuid püsiv ja täielik õnn saab tulla üksnes läbi puh-
tuse ja väärilisuse. Keegi, kellele on usuelu eeskujuks
ja kellel on sügavad usulised tõekspidamised, ei saa
kunagi olla õnnelik ebaaktiivsena. Südametunnistus
jätkab piinamist, kui sellest ei räägita, millisel juhul
on abielu juba hädaohus. Torkiv südametunnistus
võib muuta elu väljakannatamatuks. Ebaaktiivsus
mõjub abielule hävitavalt ja seda eriti siis, kui osa-
poolte ebaaktiivsuse tase on erinev.

Usulised erinevused on kõige enam proovilepane-
vad ja kõikide erinevuste seas ühed lahendamatuimad.

Abielu on Jumala poolt seatud. See pole pelk sot-
siaalne komme. Ilma õige ja õnnestunud abieluta ei
ülendata inimest kunagi. Lugege oma Issanda sõnu,
et abielus olla on õige ja paslik.

Kuna see on nii, planeerib mõtlik ja arukas viimse
aja püha oma elu hoolikalt, et olla kindel, et tema
teele ei asetata mingeid takistusi. Tehes ühe tõsise vea,
võidakse asetada oma teele takistusi, mida ei pruugi
olla võimalik kunagi eemaldada ja mis võivad tõkes-
tada teed igavesse ellu ja jumaluseni – meie lõpliku
saatuseni. Kui kaks inimest armastavad Issandat roh-
kem kui omaenda elu ja seejärel armastavad teineteist
rohkem kui omaenda elu, tehes koostööd täielikus
kooskõlas evangeeliumi kava kui oma lähtealusega,
saab neile kindlasti osaks see suur õnn. Kui mees ja
naine käivad sageli üheskoos templis, põlvitavad ühes-
koos palves oma kodus koos oma perega, lähevad käsi-
käes oma kiriku koosolekutele, hoiavad oma elu täiesti
vooruslikuna – vaimselt ja füüsiliselt – nii et kõik
nende mõtted ja soovid ning kogu nende armastus on
kõik koondunud ühele inimesele, oma kaaslasele, ning
mõlemad teevad koos tööd Jumala kuningriigi ülesehi-
tamise nimel, on õnn oma haripunktis.

Vahel tuleb elus ette muid poolehoidmisi, hooli-
mata tõsiasjast, et Issand ütles: „Sa pead armastama
oma naist kogu oma südamest ja pead hoidma tema
ja mitte kellegi teise poole” (ÕL 42:22).

See tähendab täiesti samamoodi, et „sa pead
armastama oma meest kogu oma südamest ja pead
hoidma tema ja mitte kellegi teise poole.” Sageli
hoiavad inimesed ühtelugu oma ema ja oma isa ning
oma semude poole. Vahel ei vabasta emad oma lapsi
oma haardest ning nii mehed kui naised naasevad
nõu ja soovituste saamiseks ja usalduslikuks jutuaja-
miseks oma ema või isa juurde, samas kui enamikes
asjades tuleks hoida oma naise poole ning kõiki
intiimsusi tuleks pidada teiste eest täiesti salajas.

Abielupaarid teevad hästi, kui leiavad kohe oma-
enda kodu ning elavad kummagi poole ämmast ja
äiast eraldi ja lahus. Kodu võib olla küll väga tagasi-
hoidlik ja lihtne, kuid on ikkagi omaette elupaik. Teie
abielu ei peaks sõltuma naise ega mehe omakseist. Te
armastate neid rohkem kui kunagi varem, te peate
nende nõu kalliks, te olete tänulik nendega lävimise
eest, kuid elate omaenda elu, mida juhivad teie otsu-
sed, teie enda palvemeelsed kaalutlused, pärast seda,
kui te olete saanud nõu nendelt, kes seda andma
peaksid. Kellegi poole hoidmine ei tähenda lihtsalt
samas kodus elamist. See tähendab lähedast poole-
hoidu, kokkuhoidmist:

„Mispärast, on seaduslik, et . . . need kaks saavad
üheks lihaks, ja see kõik on selleks, et maa võiks
täita oma loomise eesmärgi
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ja et see võiks täituda inimeste määraga vastavalt
nende loomisele enne, kui tehti maailm”
(ÕL 49:16–17).

Vennad ja õed, lubage mul öelda, et see on
Issanda sõna. See on üliväga tõsine ja pole kedagi,
kes peaks Issandale vastu vaidlema. Tema tegi maa,
Tema tegi inimesed. Ta teab tingimusi. Tema pani
paika programmi ja meie ei ole piisavalt arukad ega

piisavalt nutikad, et Teda sellele vastupidises veenda.
Ta teab, mis on õige ja tõsi.

Me palume, et te mõtleksite nendele asjadele.
Veenduge, et teie abielu on korras. Veenduge, et teie
elu on korras. Veenduge, et te täidate oma osa abi-
elus õigesti.

Ajakirjast Ensign, märts 1977, lk-d 3–5.



15

4ABIELURASKUSTE
ÜLETAMINE

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Alltoodud lugemisülesandes selgitab vanem Lynn
G. Robbins „katastroofi retsepti”. Lugege tema
selgitust sellel leheküljel. Seejärel mõelge välja
koduse üksmeele retsept. Määrake kindlaks, milli-
sed „koostisained” te sellisele retseptile lisaksite.

• Kohustuge reageerima väljakutsetele pigem kan-
natlikult ja armastavalt kui vihaselt. Otsustage,
mida te saate teha, mis teile seda kohustust sageli

meelde tuletaks. Näiteks võiksite te panna oma
kinga sisse mündi või mõne muu väikese asja või
kanda taskus endale mõeldud meeldetuletuskirja.

• Kui teil on olemas pereõhtu käsiraamat Family
Home Evening Resource Book (31106), lugege pea-
tükki „Resolving Conflicts in Marriage” (peretülide
lahendamine), lk-d 240–241. Kui te olete abielus,
lugege ja arutage seda õpetust oma abikaasaga.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

VALIKUVABADUS JA VIHA

Vanem Lynn G. Robbins
Seitsmekümnest

Saatan ässitab perekondi vihale

„Mul on pere siin maa peal. Nad on mu vastu
head.” See on iga lapse lootus ühe meie kirikulaulu
sõnadesse panduna („Families Can Be Together
Forever”, Hymns, nr 300; kaldkiri lisatud).

Me saame teada perekonda puudutavast läkitusest,
et „perekond on kesksel kohal Looja plaanis” ja et
„mehel ja naisel on püha kohustus armastada teine-
teist ja hoolitseda teineteise eest” ning „kasvatada
oma lapsi armastuses ja õigsuses” („Perekond:
Läkitus maailmale”, Liahoona, okt 2004, lk 49).

Perekond on ka Saatana peamine märklaud. Ta
peab perekonna vastu sõda. Üheks tema salaplaaniks
on hiilida osavalt ja vaevumärgatavalt vaenlase taga-
lasse ning siseneda meie endi kodudesse ja ellu.

Ta kahjustab ja sageli hävitab perekonnad nende
endi koduseinte vahel. Tema strateegiaks on pereliik-
mete vahel viha tekitada. Saatan on „tülide isa ja ta
õhutab inimeste südameid vihas üksteisega tülitsema
(3 Nefi 11:29; kaldkiri lisatud). See kõlab nagu katast-
roofi retsept: Kuumutage sisepingeid keskmise tempe-
ratuuri juures, segage sisse mõned valitud sõnad ja
laske keema tõusta. Jätkake segamist, kuni segu pakse-
neb. Jahutage, laske tunnetel mõni päev jahtuda, pak-
kuge külmalt. Palju ülejääke.

Me võime otsustada mitte vihastada

Tema strateegia kavalaks küljeks on eraldada viha
valikuvabadusest, pannes meid mõtlema, et me
oleme mingi tunde ohvrid, mida me ei suuda kont-
rollida. Me kuuleme: „Ma kaotasin enesevalitsuse.”
Enesevalitsuse kaotamine on huvitav sõnavalik,
millest on saanud laialdaselt kasutatav sõnaühend.
„Millegi kaotamine” vihjab „tahtmatusele”, „juhus-
likkusele”, „mitte vabatahtlikule”, „vastutamatu-
sele” – võib-olla küll hoolimatusele, kuid siiski
„vastutamatusele”.

„Ta ajas mind vihale.” See on veel üks väljend,
mida me kuuleme, mis viitab samuti kontrolli või
valikuvabaduse puudumisele. See on müüt, mis tuleb
kummutada. Keegi ei aja meid vihale. Teised ei aja
meid vihale. Selle taga pole mingit sundust. Vihaseks
saamine on teadlik valik ja otsus ning seega me
saame otsustada mitte vihastada. Meie otsustame!

Ütlusele: „Ma ei saa sinna midagi parata” vastab
kirjanik William Wilbanks: „Tühi jutt!”

„Agressiivsus, . . . viha allasurumine, sellest rääki-
mine, kisamine ja karjumine” on kõik õpitud stra-
teegiad vihaga toimetulemiseks. „Me valime sellise,
millest meil on minevikus kasu olnud. Olete te
tähele pannud, kui harva me kaotame kontrolli, kui
me pettume oma ülemuses ja kui sageli me teeme
seda, kui meid pahandavad sõbrad või pere?” („The
New Obscenity”, Reader’s Digest, dets 1988, lk 24;
kaldkiri lisatud).
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Teisel õppeaastal püüdis Wilbanks pääseda kesk-
kooli korvpalli võistkonda ja pääseski. Esimesel tree-
ningpäeval lasi treener mängida tal üks ühe vastu,
samas kui võistkond pealt vaatas. Kui ta viskas lähe-
dalt peale ega tabanud, sai ta vihaseks, trampis jalgu
ja tujutses. Treener tuli tema juurde ja ütles: „Tee
veel sellist tempu ja sa ei mängi kunagi minu võist-
konnas.” Järgmise kolme aasta jooksul ei kaotanud
ta enam kunagi enesevalitsust. Meenutades aastaid
hiljem seda juhtumit, mõistis ta, et treener oli õpeta-
nud talle tol päeval elu muutva põhimõtte: viha saab
kontrolli all hoida (vt „The New Obscenity”, lk 24).

Issanda õpetused

Joseph Smithi poolt tõlgitud pühakirjakohas
Efeslastele 4:26 küsib Paulus: „Kas te saate olla viha-
sed ja mitte teha pattu?” Issand on sel teemal väga
selgesõnaline:

„Sest tõesti, tõesti ma ütlen teile, et see, kellel on
tüli vaim, ei ole minust, vaid on kuradist, kes on
tülide isa ja ta õhutab inimeste südameid vihas üks-
teisega tülitsema.

Vaadake, see ei ole minu õpetus, et õhutada ini-
meste südameid vihas üksteise vastu; vaid minu
õpetus on, et sellised asjad peavad kaduma” (3 Nefi
11:29–30).

See Issanda õpetus või käsk eeldab valikuvabadust
ja kutsub teadlikku meelt otsust tegema. Issand
ootab, et me otsustaksime mitte vihastada.

Vihastamisel pole ka mingit õigustust. Ingliskeelses
Piiblis Matteuse 5. peatükis salmis 22 ütleb Issand:
„Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale
vihane ilmaasjata, kuulub kohtu alla” (kaldkiri lisa-
tud). Kui huvitav, et sõna „ilmaasjata” pole kirjas
Joseph Smithi inspireeritud tõlkes (vt Matteuse 5:24)
ega ka 3 Nefi 12:22 versioonis. Sõna „ilmaasjata”
välja jättes jätab Issand meid ettekäändeta. „Vaid
minu õpetus on, et sellised asjad peavad kaduma”
(3 Nefi 11:30). Me saame viha „kaotada”, sest Tema
on meid nii õpetanud ja käskinud.

Viha on Saatana mõjule järeleandmine

Viha on Saatana mõjule järeleandmine enesevalit-
susest loobumise kaudu. See on mõtte kaudu soorita-
tud patt, mis viib vaenulike tunnete või käitumiseni.
See on see laeng, mis kiirteel autoroolis raevutsema

paneb, spordiväljakul vihapurskeid ja kodus perevä-
givalda esile kutsub.

Kui seda mitte pidurdada, võib see päästa kiiresti
valla julma sõnavalangu ja muud liiki emotsionaalse
väärkohtlemise, mis võivad õrnale südamele arme
tekitada. „See, mis suust väljub,” ütles Päästja, „rüve-
tab inimest” (Matteuse 15:11).

David O. McKay ütles: „Ärgu mees ja naine rää-
kigu kunagi teineteisega valjuhäälselt, „kui just maja
ei põle” (Stepping Stones to an Abundant Life, koost
Llewelyn R. McKay [1971], lk 294).

Füüsiline väärkohtlemine on viha, mis on muutu-
nud raevuks ning see pole kunagi õigustatud ja on
alati ülekohtune.

Viha on tsiviliseerimatu püüe teistes süütunnet
tekitada või julm meetod nende korralekutsumiseks.
Seda nimetatakse sageli ekslikult distsiplineerimiseks,
kuid see ei anna peaagu kunagi oodatud tulemusi.
Siit ka pühakirjalised hoiatused: „Mehed, armastage
oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu” ning
„isad, ärge ärritage oma lapsi, et nad ei läheks araks”
(Koloslastele 3:19, 21).

„Ma ei vihasta enam kunagi”

Valik ja vastutus on lahutamatud põhimõtted.
Kuna vihastamine on valikuvõimalus, on läkituses
kirjas karm hoiatus, „et neil, . . . kes kohtlevad hal-
vasti oma abikaasasid või järglasi, . . . tuleb ühel
päeval anda vastust Jumala ees.”

Valikuvabaduse ja viha vahelise seose mõistmine
on esimene samm, et vihast elus lahti saada. Me
saame otsustada mitte vihastada. Ja me saame teha
selle otsuse täna, kohe praegu: „Ma ei vihasta enam
kunagi.” Mõtisklege selle lubaduse üle.

Õpetuse ja Lepingute 121. osa on üks meie pari-
maid allikaid õigete juhtimispõhimõtete õppimiseks.
121. osa kohaldub ehk kõige tähtsamal kombel abi-
kaasadele ja lapsevanematele. Meil tuleb juhtida
oma perekondi veenmise, pikameelsuse, helduse,
lahkuse, tasaduse ning teesklematu armastusega
(vt ÕL 121:41–42).

Täitugu iga lapse unelm, et neil on siin maa peal
pere, kes on nende vastu hea.

Kõnest, mille vanem Robbins esitas Kiriku 1998. aasta aprilli
üldkonverentsil (vt Conference Report, apr 1998, lk-d 105–106;
või Ensign, mai 1998, lk-d 80–81).
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5RASKUSTE ÜLETAMINE POSITIIVSE
SUHTLEMISE KAUDU

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Alltoodud lugemisülesandes täheldab vanem Joe J.
Christensen: „Vähesed inimesed on muutunud
paremaks pideva kriitika või näägutamise tagajär-
jel. Kui me pole hoolikad, on osa sellest, mida
me edasiviiva kriitika pähe pakume, hoopis hävi-
tav. Vahel on parem jätta mõned asjad ütlemata”
(vt lk 18). Pöörake järgmisel nädalal terast tähele-

panu sellele, mida te mõtlete ja ütlete teiste
kohta. Püüdke öelda ainult seda, mis on heasü-
damlik ja meeltülendav.

• Otsige oma abikaasas imetlusväärseid omadusi.
Koostage nendest omadustest nimekiri ja jagage
seda oma abikaasaga.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

ABIELU JA SUUR ÕNNEPLAAN

Vanem Joe J. Christensen
Seitsmekümnest

Barbarat ja mind on õnnistatud kuue lapsega.
Mõned aastad tagasi, kui me viisime nad kõik vana-
vanematele külla, ütles mu isa: „Joe, ma arvan, et te
olete alustanud Barbaraga midagi sellist, millele te ei
saa lõppu panna.”

Sel Ülestõusmispühade ajal kuulutame me kogu
maailmale, et Jeesus on Kristus ning et Tema püha
preesterluse ja selle pitseerimisväe läbi ei pea pered
kunagi lõppema – ei pea kunagi otsa saama.

Täna tahan ma rääkida teile kõigile meie abielu-
dest. Ma toon kaheksa praktilist soovitust, millest on
loodetavasti kasu meie abielude tugevdamisel nüüd
ja tulevikus.

Pidage meeles abielu tähtsust

1. Pidage meeles, kui kesksel kohal on abielu
oma tähtsuse poolest. Kuulake, kui tähtis on abielu
vanem Bruce R. McConkie sõnul meie Taevaisa
„suures õnneplaanis” (vt Alma 42:8):

„Surelikkusesse sündimise hetkest kuni ajani, mil
me abiellume templis, on kõik, mis meil evangeeliu-
misüsteemis olemas on, mõeldud selleks, et valmis-
tada meid ette ja teha meid vääriliseks astuma
sellesse pühasse abieluseisusesse, mis teeb meist
mehe ja naise selles elus ja tulevases maailmas. . .

Selles maailmas pole midagi tähtsamat kui pere-
konna loomine ja täiustamine” („Salvation Is a Family
Affair”, Improvement Era, juuni 1970, lk-d 43–44).

Palvetage oma abielu õnnestumise eest

2. Palvetage oma abielu õnnestumise eest. Aastaid
tagasi, kui üldjuhtidel oli kombeks misjonil ringi
sõita ja kõikide misjonäridega vestelda, rääkis vanem
Spencer W. Kimball, kes oli tollal Kaheteistkümne
Kvoorumi liige, ühe vanemaga, kelle misjon oli
lõpule jõudmas.

„Millised on su plaanid, vanem, kui sind vabasta-
takse?”

„Ma tahan kooli tagasi minna.” Lisades sellele nae-
ratusega: „seejärel loodan ma armuda ja abielluda.”

Vanem Kimball jagas järgmist tarka nõu: „Ära pal-
veta, et abielluda sellega, keda sa armastad. Palveta
hoopis, et armastada seda, kellega sa abiellud.”

Me peaksime palvetama, et saada heasüdamliku-
maks, viisakamaks, alandlikumaks, kannatlikumaks,
andestavamaks ja eriti omakasupüüdmatumaks.

Selleks, et märgata omaenda probleeme või nõr-
kusi, mis võivad takistada meil olla paremad abikaa-
sad, peaksime me pöörduma palves Issanda poole ja
lõikama kasu järgmisest vägevast Mormoni Raamatu
lubadusest: „Kui inimesed tulevad minu juurde, ma
näitan neile nende nõrkust . . . ; sest kui nad alanda-
vad endid minu ees ja omavad minusse usku, siis ma
lasen nõrkadel asjadel saada nende tugevuseks”
(Eter 12:27).
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Seega on palvetamine vajalik. Paljud Kiriku juhid
ja abielunõustajad tunnistavad, et nad pole näinud
veel ühtegi abielu, mis oleks tõsises hädas, kus paar
ikka veel iga päev üheskoos palvetab. Kui problee-
mid tõusevad ja abielu on hädaohus, võib paarina
palvetamine olla kõige tähtsamaks abinõuks.

Kuulake oma abikaasat

3. Kuulake. Võtke aega oma abikaasa kuulamiseks,
märkige see isegi regulaarselt oma ajakavasse.
Rääkige teineteisega ja hinnake, kuidas te saate
hakkama abikaasana.

Vend Brent Barlow esitas rühmale preesterluse
vendadele küsimuse: „Kui paljud teist tahaksid saada
ilmutust?” Kõik tõstsid käe. Seejärel soovitas ta neil
kõigil koju minna ja küsida oma naistelt, kuidas nad
saaksid olla paremad abikaasad. Ta lisas: „Ma järgisin
omaenda nõuannet ja mul oli [oma naise] Susaniga
sel pärastlõunal rohkem kui tunniajane väga õpetlik
jutuajamine!” („To Build a Better Marriage”, Ensign,
sept 1992, lk 7.) Selline kõnelus võiks olla ilmutu-
seks kõigile meist.

Vennad, kas keegi teist on kunagi kuulnud oma
naiselt midagi sellist, nagu mina hiljuti kuulsin:
„Joe, kas sa kuulad?” Ta polnud ainus, kes tahtis
teada, kas ma kuulan. Veidi aega tagasi tegin ma
väikese uinaku ja meie väike lapselaps Allison tuli
ja avas ühe mu silmalau ning ütles: „Vanaisa, kas
sa oled siin?” Me peaksime olema „siin” ja oma
kaaslasele reageerima.

Vältige „lakkamatut torkimist”

4. Vältige „lakkamatut torkimist”. Ärge olge liiga
kriitilised teineteise eksimuste suhtes. Möönge, et
keegi meist pole täiuslik. Meil kõigil on pikk tee
minna, et saada nii kristlikuks, nagu meie juhid
on meid õhutanud.

„Lakkamatu torkimine,” nagu president Spencer
W. Kimball seda nimetas, võib õhust tühjaks lasta
peaaegu iga abielu („Marriage and Divorce”, 1976
Devotional Speeches of the Year [1977], lk 148).
Tavaliselt on igaüks meist oma nõrkustest valusalt
teadlik ja meile pole vaja sagedast meeldetuletamist.
Vähesed inimesed on muutunud paremaks pideva
kriitika või näägutamise tagajärjel. Kui me pole hoo-
likad, on osa sellest, mida me edasiviiva kriitika pähe
pakume, hoopis hävitav.

Vahel on parem jätta mõned asjad ütlemata.
Vastabiellununa luges õde Lola Walters ühest ajakir-
jast, et selleks, et abielu tugevdada, peaksid abielu-
paarid pidama regulaarseid avameelseid jutuajamisi,
kus nad toovad välja kõik käitumisviisid, mis neid
häirivad. Ta kirjutas:

„Me pidime ütlema viis asja, mis meid häirisid
ja mina alustasin. . . Ma ütlesin talle, et mulle ei
meeldi, kuidas ta sööb greipi. Ta kooris selle ära ja
sõi seda nagu apelsini! Keegi, keda ma tundsin, ei
söönud greipi niimoodi. Kas üks tüdruk peaks
veetma kogu eluaja ja isegi igaviku pealt vaadates,
kuidas ta abikaasa sööb greipi nagu apelsini? . . .

Kui ma olin [oma viiega] lõpule jõudnud, oli tema
kord öelda, mis talle minu juures ei meeldi. [Ta]
ütles: „Tõtt-öelda ei suuda ma mõelda millelegi,
kallis, mis mulle sinu juures ei meeldi.”

Jahmatus.

Ma pöörasin kiiresti selja, kuna ei teadnud, kuidas
selgitada pisaraid, millega mu silmad täitusid ja mis
mööda mu nägu alla jooksid.”

Õde Walters ütles lõpetuseks: „Alati, kui ma kuu-
len, et abielupaarid ei sobi omavahel, paneb see mind
mõtlema, ega nad ei kannata selle all, mida ma kut-
sun nüüd greibisündroomiks” („The Grapefruit
Syndrome”, Ensign, apr 1993, lk 13).

Jah, vahel on parem jätta mõned asjad ütlemata.

Käige teineteisega kohtamas

5. Käige teineteisega kohtamas. Varuge aega, et
teha midagi üheskoos – ainult teie kahekesi. Nii
tähtis kui lastel ka pole koos perega olla, peate te
veetma iga nädal regulaarselt aega ainult teineteise
seltsis. Selle ajakavva märkimine annab teie lastele
teada, et teie abielu on teie arvates nii tähtis, et teil
on vaja seda toita. See nõuab pühendumist, planee-
rimist ja ülesmärkimist.

See ei pea olema midagi kulukat. Ühiselt veedetud
aeg on kõige tähtsam komponent.

Kord kui mu äi asus kodunt väljuma, et pärast
lõunasööki põllutöödele naasta, ütles mu ämm:
„Albert, tule kohe tagasi ja ütle mulle, et sa mind
armastad.” Mehe näole ilmus lai naeratus ja ta ütles
naljatades: „Elsie, kui me abiellusime, ütlesin ma
sulle, et sind armastan ja kui see peaks kunagi muu-
tuma, annan ma sulle teada.” Väljendit „ma armas-
tan sind” on raske liigtarvitada. Öelge seda iga päev.

Olge kärmed vabandust paluma

6. Olge kärmed vabandust paluma. Nii raske
kui ka ei ole neid sõnu välja öelda, olge kärmed
lausuma: „Ma vabandan ja palun anna mulle
andeks”, isegi kui teie pole täiesti süüdi. Tõeline
armastus areneb nendes, kes on meeleldi nõus
omaenda vigu ja eksimusi tunnistama.

Kui lahkhelid tekivad, on tähtis suuta neid aru-
tada ja lahendada, aga on ka juhtumeid, kui oleks
kõige parem aeg maha võtta. Keele hammaste taga
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hoidmine ja kümneni või isegi sajani lugemine on
tähtis. Vahel tasub lasta raevu tundes isegi päikesel
looja minna, mis aitab naasta hommikul probleemi
kallale puhanumana, rahunenumana ja parema
‰ansiga lahenduse leidmiseks.

Vahel kuuleme me midagi sellist nagu: „Me oleme
olnud abielus viiskümmend aastat ja meil pole kunagi
olnud lahkarvamusi.” Kui see on sõna-sõnalt nii, on
üks kaasa teise üle liialt domineeriv või nagu keegi
ütles, tõele võõras. Igal arukal abielupaaril tuleb ette
lahkarvamusi. Meie ülesandeks on veenduda, et me
teame, kuidas neid lahendada. See kuulub selle prot-
sessi juurde, kuidas muuta head abielu paremaks.

Elage oma sissetuleku piires

7. Õppige elama oma sissetuleku piires. Ühed kee-
rulisemad proovilepanekud tekivad abielus rahaasjade
vallas. “Ameerika Advokatuur . . . tunnistas, et 89
protsendi lahutuste puhul võib jõuda rahast põhjusta-
tud tülide ja süüdistusteni” (Marvin J. Ashton, „One
for the Money”, Ensign, juuli 1975, lk 72). Olge nõus
mõned ostud edasi lükkama või nendest loobuma, et
püsida oma eelarve piires. Makske kõigepealt kümnist
ja hoiduge võlast nii kaua kui võimalik. Pidage mee-
les, et kui te kulutate kuus viiskümmend dollarit
vähem, kui te teenite, võrdub see õnnega ja kui te
kulutate viiskümmend rohkem, võrdub see viletsu-
sega. Ehk on aeg võtta käärid ja oma krediitkaardid
ning teha veidi „plastilist kirurgiat”, nagu vanem
Jeffrey R. Holland seda nimetas („Things We Have
Learned–Together”, Ensign, juuni 1986, lk 30).

Jagage koduseid ja perekondlikke kohustusi

8. Olge kodustes ja perekondlikes kohustustes tõe-
line partner. Ärge olge nagu abielumees, kes istub
kodus ja ootab, et teda teenindatakse, arvates, et ela-
tise teenimine on tema töö ja et ta naine vastutab
üksi maja ja laste eest hoolitsemise eest. Kodu ja
pere eest hoolitsemise ülesanne on rohkem kui ühe
inimese kohustus.

Pidage meeles, et te olete selles partnerluses ühes-
koos. Me oleme Barbaraga avastanud, et meil läheb
voodi tegemiseks igal hommikul vähem kui minut ja
siis on päev läbi hooleta. Ta ütleb, et laseb mul seda
teha, et aidata mul end päev läbi hästi tunda ja ma
arvan, et selles võib olla oma tõetera.

Leidke aega, et üheskoos pühakirju uurida ja järgige
järgmist president Kimballi usaldusväärset nõuannet:
„Kui mees ja naine käivad sageli üheskoos templis,
põlvitavad üheskoos palves oma kodus koos oma
perega, lähevad käsikäes oma kirikukoosolekutele,
hoiavad oma elu täiesti vooruslikuna – vaimselt
ja füüsiliselt – . . . ning mõlemad koos teevad tööd
Jumala kuningriigi ülesehitamise nimel, on õnn oma
haripunktis” (Marriage and Divorce [1976], lk 24).

Kokkuvõttes:

• Pidage meeles, kui kesksel kohal on abielu oma
tähtsuse poolest.

• Palvetage selle õnnestumise eest.

• Kuulake.

• Vältige „lakkamatut torkimist”.

• Käige teineteisega kohtamas.

• Olge kärmed vabandust paluma.

• Õppige elama oma sissetuleku piires.

• Olge kodustes ja perekondlikes kohustustes tõe-
line partner.

Ma tunnistan, et Jeesus on Kristus, et Tema haud
oli kolmandal päeval tühi ja et „nõnda nagu kõik
surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks
Kristuses” (1 korintlastele 15:22). Nõnda võime me
olla tänulikud Jeesuse Kristuse evangeeliumi pitseeri-
misväele ja öelda veendunult koos poetessiga: „Mulle
jääb üle vaid armastada sind pärast surma veelgi
paremini” (Elizabeth Barrett Browning, Sonnets from
the Portuguese, nr 43, rida 14).

Kõnest, mille vanem Christensen esitas Kiriku 1995. aasta aprilli
üldkonverentsil (vt Conference Report, apr 1995, lk-d 84–87; või
Ensign, mai 1995, lk-d 64–66).
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6ABIELU TUGEVDAMINE USU
JA PALVETAMISE KAUDU

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Otsustage, mis on üks asi, mida te saate teha, et
tugevdada oma usku Taevasesse Isasse ja Jeesusesse
Kristusesse.

• Määrake kindlaks konkreetne aeg, mil palvetada
iga päev oma abikaasaga.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

RÕÕMU LEIDMINE OMA ELUS

Vanem Richard G. Scott
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Mitmekesisus keset muutumatust

Ma seisin hiljuti ühe ilusa Vaikse ookeani saare
põhjakaldal ja silmitsesin koidikuajal merd. Mind
lummasid hiigellained, mis regulaarselt kalda poole
tungisid. See tuletas mulle meelde, kui muutumatu
on Issanda plaan koos oma fikseeritud igavese seadu-
sega ning kui turvaline on õiglus ja õrn halastus, kui
need on pälvitud kuulekusega. Ma märkasin, et iga
lainehari kerkis silmapiirile erinevas punktis, et leida
oma ainulaadne rada kaldale. Mõni langes jugadena
üle kivide, tekitades vahutavaid valgeid veeniresid.
Teised laksusid vastu kallast oma viisi mööda. Nad
liuglesid mööda niisket liiva vallatu vahuse servaga
ning mullitasid ja keerlesid taandudes.

Ma mõtlesin sellele, kui lakkamatult mitmekesiseid
võimalusi on Issand meile andnud. Meil on nii suur
vabadus, nii palju võimalusi kujundada välja oma
ainulaadne iseloom ja anded, omaenda mälestused,
oma isiklikud panused. Kuna mul polnud rohkem
võimalusi seda suursugust merd jälgida, püüdsin ma
ette kujutada seda hiilgavat vaadet, mille tekitab hil-
jem särav päike. Jälgides aupaklikult seda suurepärast
vaatepilti, moodustus pilvedes aken. Tõusva päikese
sätendavad kiired tungisid läbi pilvedega kaetud
taeva, muutes oma helenduse, värvi ja olemasoluga
kõike. Tundus, otsekui tahaks Issand anda ühe täien-
dava õnnistuse, mis sümboliseeriks Tema õpetuste
valgust, mis annab sära ja lootust kõikidele, keda see
puudutab. Mul tõusid silmi tänupisarad selle imelise

maailma eest, kus me elame, selle erakordse ilu eest,
mida meie Taevane Isa jagab nii heldelt kõikidega,
kes on nõus seda nägema. Tõepoolest, elu on ilus.

Olge tänulikud elu ilu eest

Kas te leiate iga päev aega, et avastada, kui ilus
teie elu olla võib? Kui kaua aega on möödas sellest,
kui te vaatasite päikeseloojangut – kuidas lahkuvad
kiired pilvedele, puudele, mägedele ja madalikele
head ööd soovivad, tehes seda vahel vaikselt, vahel
värvidest ja kujunditest pulbitsedes?

Kuidas on aga lood pilvitu öö imega, kui Issand
paljastab oma taevased imetööd – vilkuvad tähed,
kuukiired – et sütitada meie kujutlusvõimet oma
suuruse ja hiilgusega?

Kui lummav on vaadata, kuidas viljakasse pinna-
sesse istutatud seeme idaneb, kogub jõudu ja saadab
mulla seest välja pisikese näiliselt tähtsusetu võrse.
See hakkab kannatlikult kasvama ja arendama talle
iseloomulikke tunnuseid geneetilise koodi alusel,
mille Issand on ette näinud tema arengu ohjamiseks.
Kui selle eest hoolitseda, saab sellest kindlasti see,
milleks ta on määratud saama: elegantsuse ja iluga
kroonitud liilia, lõhnav piparmünditaim, virsik, avo-
kaado või kaunis õis, mis on oma delikaatsuse, tooni
ja lõhna poolest ainulaadne.

Millal te viimati jälgisite, kuidas areneb üks pisike
roosinupp? Iga päev kujuneb välja mõni uus ja mul-
jetavaldav iseloomulik tunnus, tõotades saada veelgi
kaunimaks, kuni sellest saab suursugune roos.

Teie olete Jumala loodute seas ühed üllaimad. Ta
tahab, et teie elu oleks hiilgavalt ilus, hoolimata teie
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olukorrast. Kui te olete tänulikud ja kuulekad, võite
te saada just selliseks, nagu Jumal on kavatsenud.

Rõõm sõltub siin elus Jumala usaldamisest

Kurbus, pettumine ja tõsised proovilepanekud
on miski, mida siin elus ette tuleb, kui mitte elu ise.
Ma ei ütle, et mõned neist asjadest pole rasked.
Need võivad kesta pikka aega, kuid neil ei tohi lasta
saada keskpunktiks, mille ümber teie tegevus toi-
mub. Issand inspireeris Lehhit tooma kuuldavale
põhitõde: „Inimesed on, et nad võiksid tunda
rõõmu.”1 See on tingimuslik avaldus: „nad võiksid
tunda rõõmu”. See ei sea tingimusi Issandale. Tema
kavatsus on see, et igaüks meist leiaks rõõmu. See
pole teie jaoks tingimuslik, kui te kuuletute käsku-
dele, usute Õpetajasse ja teete seda, mis on vajalik,
et tunda rõõmu siin maa peal.

Teie rõõm sõltub siin elus sellest, kuidas te usaldate
Taevast Isa ja Tema püha Poega ning kui veendunud
te olete, et nende õnneplaan võib teile tõepoolest
rõõmu tuua. Nende õpetuse üle mõtisklemine laseb
teil tunda rõõmu maa kaunidusest ja rikastada teie
suhteid teistega. See juhatab teid trööstivate jõudu
andvate kogemusteni, mida hoovab teie palvest
Taevaisa poole ja Temalt selle eest saadud vastustest.

Tulevikuväljavaated ja kannatlikkus

Kui munakivi silmale lähedal hoida, tundub see
hiiglasliku takistusena. Maha visatuna näeb seda
õiges perspektiivis. Sarnaselt tuleb vaadelda meie elu-
probleeme ja -katsumusi pühakirja õpetuste perspek-
tiivis. Muidu võivad need kergesti ummistada meie
vaatevälja, neelata meie energia ning jätta meid ilma
rõõmust ja ilust, mida Issand kavatseb meile anda
siin maa peal. Mõned inimesed on nagu probleemide
merre visatud kivid. Nad mattuvad nende alla. Olge
kork! Kui probleem teid üle ujutab, murdke end
vabaks ja kerkige pinnale, et taas õnnelikult teenida.

Te olete siin maa peal jumalikul eesmärgil. Selleks ei
ole lõputu meelelahutus või pidev lõbujanu. Te olete
siin selleks, et teid proovile pandaks, selleks et end
tõestada, et te võiksite saada need täiendavad õnnistu-
sed, mis Jumalal teie jaoks varuks on.2 Teil läheb vaja
karastunud kannatlikkust.3 Mõned õnnistused antakse
üle siin, selles elus, teised tulevad eesriide taga.

Issand ihaldab kogu hingest, et igaüks teist kasvaks
ja areneks. Teie areng kiireneb, kui Te olete nõus
laskma Tal juhtida teid kõigis kasvukogemustes, mis
teile osaks saavad, olgu see algselt teile meeltmööda
või mitte. Kui te usaldate Issandat, kui te olete nõus
laskma oma südamel ja meelel keskenduda Tema

tahtele, kui te palute, et Vaim juhataks teid Tema
tahet täitma, tagatakse teile suurim õnn teel olles ja
kõige rahuldustpakkuvamad saavutused selles sureli-
kus kogemuses. Kui te kõhklete kõiges, mida teil teha
palutakse või ajate kannad vastu igale ebameeldivale
proovilepanekule, teete te oma õnnistamise Issandale
raskemaks.4

Teie valikuvabadus, õigus valikuid teha, pole antud
selleks, et te võiksite saada, mida tahate. See jumalik
and antakse selleks, et te valiksite selle, mida teie
Taevaisa teie puhul tahab. Nii saab Ta teid juhatada,
et teist saaks kõik see, mida Ta on teie puhul kavatse-
nud.5 See rada viib hiilgava rõõmu ja õnneni.

Tundke rõõmu keset ebaõnne

Võtke õppust inspireerivatest inimestest, kes
on oma proovilepanekutega rahujalal ja tunnevad
rõõmu keset ebaõnne. Üks armas naine, kes põdes
agressiivse kuluga parandamatut haigust, leidis oma
elus jätkuvalt rõõmu. Ta mõistis õnneplaani, oli saa-
nud templitalitused ning andis endast parima, et olla
lubatud õnnistuste vääriline. Tema päevikus seisab:

„Täna on ilus sügispäev. Ma käisin posti järel ja
istusin kiigele. Ma tundsin sooja päikese käes, meel-
divate looduslõhnade keskel ja mind ümbritsevate
puude vahel suurt õnne ja rahulolu. Ma lihtsalt istu-
sin ja rõõmutsesin tõsiasja üle, et olen ikka veel elus
selle ilusa maa peal. . . Issand on minu vastu nii hea.
Kuidas ma tänan Teda, et olen ikka veel siin ja tun-
nen end nii hästi. Ma olen nii õnnelik, et tahan vaid
selles ilusas majas hõisata ja ringi tantsida, kui päike
suurtest akendest sisse paistab. Mulle meeldib elada.”

Üks vapper ema, kes võitles julgelt raske haigusega,
veetis loendamatul arvul tunde vaevaliselt suurt proo-
vilepanevat tikandit lõpetades. See oli kingitus raskusi
kogevale abielupaarile. Selle paari jaoks on see hinda-
matu aare, mis on jätkuv meeldetuletus sellest, millist
kallihinnalist vilja kannavad vankumatud jõupingu-
tused raskustega vastakuti olles, kestev sõnum lootu-
sest, mis on palistatud puhta armastuse ja
ohverdamisvalmidusega.

Leidke rõõmu sellest, mis teil on

Lapsed õpetavad meile, kuidas leida rõõmu isegi
kõige proovilepanevamates oludes. Lapsed pole veel
õppinud, kuidas keskenduda masendunult nendele
asjadele, mida neil ei ole. Nad leiavad rõõmu sellest,
mis neil olemas on. Mulle meenub üks väike poiss,
kes mängis jõekaldal. Ta oli sidunud õngenöörijupi
otstesse äravisatud limonaadipurgid. Ta viskas ühe
purgi üle oksa ja täitis selle veega. Ta sikutas teisest
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purgist ja lasi siis sellest lahti. Esimese purgi raskus
tõmbas langedes teist ülespoole. Poiss naeris ja tant-
sis lõbu pärast.

Me oleme ümbritsetud lihtsatest noorendavatest
kogemustest. Need võivad olla kaitseklapid, mis ei
lase pingel tõusta ja vaimul langeda. Ärge kesken-
duge sellele, mida teil pole, või mis te olete kaota-
nud. Issand lubas jagada kuulekatega kõike, mis Tal
on. Teil võib siin ajutiselt puudus olla, aga kui te
tõestate oma vapra eluga, et te olete väärilised,
õnnistatakse teid järgmises elus täiusega.

Avastage oma elus kompenseerivad õnnistused, kui
Issand jätab teid oma tarkuses ilma millestki, mida te
väga tahate. Pimedatel ja kuulmisvaegusega inimestel
teravdab Ta muid aistinguid. Haigetele annab Ta kan-
natlikkust ja mõistmist ning paneb neid rohkem hin-
dama teiste heasüdamlikkust. Armsama kaotuse korral
süvendab Ta armastuse sidemeid, rikastab mälestusi ja
sütitab lootuse tulevikus kokku saada. Te avastate
kompenseerivad õnnistused, kui te nõustute heamee-
lega Issanda tahtega ja rakendate Temasse usku.6

Issand ütles vaevatud Alma rahvale:

„Ma samuti kergendan koormaid, . . . nii et te
isegi ei tunne neid oma seljal . . . ja seda ma teen,
et te võiksite seista edaspidi kui tunnistajad minule;
ja et te võiksite kindlasti teada, et mina, Issand
Jumal, toetan oma rahvast nende kannatustes.

Ja . . . koormad . . . tehti kergeks; jah, Issand andis
neile jõudu, nii et nad jaksasid vaevata kanda oma
koormaid ja nad alistusid rõõmsameelselt ja kannat-
likkusega kõiges Issanda tahtele.”7

Loovus aitab teil elust rõõmu tunda

Püüdke olla loovad, sest see toob rõõmu. Kui
nende õilsad abikaasad kutsuti koju, õppisid õed
Camilla Kimball, Amelia McConkie ja Helen Richards
maalima. Neist jääb järele kunstipärand, ja ükski
päikeseloojang, nägu või puu ei paista neile kunagi
samasugusena. Nad tajuvad nüüd värvide vaevumär-
gatavaid varjundeid ning tunnevad rõõmu rikkalikust
ilust nende ümber.

Valige midagi sellist, nagu näiteks muusika, tants,
skulptuur või luule. Loovus aitab teil elust rõõmu
tunda. See kutsub esile tänulikkuse vaimu. See aren-
dab varjatud annet, teravdab teie mõtlemis-, tegutse-
mis- ja elus eesmärgi leidmise võimet. See peletab
eemale üksilduse ja südamevalu. See taaselustab,
süütab entusiasmisädeme ja annab elule naudingut.

Teenimine: õnne võti

Valmidus teisi teenida on kestva õnne võti.
President Spencer W. Kimball ütles: „Jumal paneb
meid tähele ja valvab meie üle. Meie vajadused rahul-
dab Ta aga tavaliselt mõne teise sureliku vahendusel.
Seega on hädavajalik, et me üksteist teeniksime.”8

Ma tean üht naist, kes oli rõõmsameelne ja õnne-
lik. Ta palus igal hommikul, et Taevaisa juhataks ta
kellegi juurde, keda ta saaks aidata. See siiras palve
sai ikka ja jälle vastuse. Paljude koormad kergenesid
ja nende elu muutus helgemaks. Teda õnnistati jät-
kuvalt, sest ta oli Issanda juhitud töövahendiks.

Raskusest võib saada kasv

Ma tean, et Issand võib pöörata iga raskuse, millega
me elus kohakuti oleme, isegi need, mis tulevad meie
enda lohakusest või isegi üleastumisest, kasvukoge-
museks, sümboolseks redeliks, mis viib ülespoole.9

Kindlasti ei soovita ma üleastumist kasvurajaks. See
on valulik, raske ja täiesti asjatu. Palju arukam ja ker-
gem on jõuda edasi õigsuses. Kuid kui õigesti meelt
parandada, uskuda Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja
kuuletuda Tema käskudele, saab isegi üleastumisest
tuleva pettumuse pöörata õnne juurde naasmiseks.

Koostage nimekiri asjadest, mida te saate õnne
nimel teha:

• Mõtiskleda pühakirjade üle, et mõista õnneplaani.

• Palvetada usuga Jeesusesse Kristusesse.

• Armastada ja teenida teisi.

• Saada templitalitused. Naasta templisse, et õnnis-
tada teisi.

• Kuulata prohvetit ja kuuletuda tema nõuandele.

• Olla tänulik selle eest, mis teil on.

• Naeratada rohkem.

Teie nimekiri varustab teid rahulolu ja rõõmu
võtmetega.

Proovilepanek on ajutine, õnn igavene

Ühes tuntud Brasiilia laulus korratakse valet, mida
paljud usuvad: Kurbus ei lõpe kunagi, õnn aga küll.
Ma tunnistan, et kui meil on usku Päästjasse ja kui
me kuuletume Tema õpetustele, ei lõpe õnn kunagi,
kurbus aga küll.

Ükskõik kui raske asjaga ka teie või teile armas ini-
mene vastakuti poleks, ei peaks see võtma teie elu
oma kontrolli alla ega tõmbama endale kogu teie
tähelepanu. Proovilepanekud on kasvukogemused,
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ajutised vaatemängud, mida esitatakse ilusa elu taus-
tal. Ärge laske end ühest sündmusest nii kaasa kis-
kuda, et ei suuda mõelda millelegi muule ega
hoolitseda iseenda ja nende eest, kes teist sõltuvad.
Pidage meeles, et paljuski keha paranemise sarnaselt
võtab mõne vaimse ja emotsionaalse proovilepaneku
ravimine aega.

Issand on öelnud: „Ole kannatlik katsumustes,
sest sul saab neid olema palju; kuid pea vastu, sest
ennäe, mina olen koos sinuga, isegi sinu päevade
lõpuni.”10 Kui te olete kuulekad, hakkate te mõistma,
mida avaldus „mina olen koos sinuga” tähendab.
Jumala armastus toob rahu ja rõõmu.

Teie usk Jeesusesse Kristusesse annab elule püsiva
mõtte. Pidage meeles, et olete teel ülenduse poole.
Vahel on teil kogemusi, mis toovad rohkem õnne kui
teised, kuid kõigeks selleks on Issandal oma eesmärk.11

Päästja tunnistajana õhutan ma teid andestama
igaühele, kes võis teie arvates teid solvata. Kui tegu
on üleastumisega, parandage sellest meelt, et
Õpetaja saaks teid terveks teha.

Tänage oma Taevaisa ja Tema Armastatud Poega
õnneplaani ja evangeeliumi põhimõtete eest, millel
see plaan põhineb. Olge tänulikud talituste ja lepin-
gute eest, mis need meile varuks seadnud on. Ma
tunnistan pühalikult, et neil on vägi kroonida teie
elu rahu ja rõõmuga, anda sellele eesmärk ja mõte.
Te saate teada, et kurbus ja pettumine on ajutised.
Õnn kestab igavesti tänu Jeesusele Kristusele. Ma
tunnistan pühalikult, et Ta elab, et Ta armastab teid
ja et Ta aitab teid.

Kõnest, mille vanem Scott esitas Kiriku 1996. aasta aprilli üldkon-
verentsil (vt Conference Report, apr 1996, lk-d 31–35; või Ensign,
mai 1996, lk-d 24–26).
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7ANDESTUSE TERVENDAV VÄGI

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Uurige järgmisi pühakirjalõike, et leida näiteid
andestamise kohta: Luuka 23:33–34; Apostlite
teod 7:58–60; 1 Nefi 7:8–21.

• Kohustuge olema andestavam ja teiste andestuse
väärilisem.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

„TEILT NÕUTAKSE, ET TE ANDESTAKSITE”
President Gordon B. Hinckley
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Andestuse vaim ning armastav ja kaastundlik suh-
tumine neisse, kes võivad olla meie vastu eksinud,
on Jeesuse Kristuse evangeeliumi tuumaks. Igaühel
meist on vaja sellist vaimu. Seda vajab kogu maailm.
Issand õpetas seda. Ta näitas seda oma eeskujuga
nagu ei keegi teine.

Heideldes Kolgata ristil surmaga, silmitsi alatute ja
viha täis süüdistajatega, kelle tõttu Ta oli nii hirmsal
kombel risti löödud, tõi ta kuuldavale hüüde: „Isa,
anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”
(Luuka 23:34)

Kellelgi meist ei paluta nii heldelt andestada, kuid
igaühel meist on Jumala suust tulnud kohustus ula-
tada andestavalt ja halastavalt oma sõbrakäsi. Issand
on kuulutanud ilmutuse sõnadega: „Minu jüngrid
otsisid vanal ajal süüd üksteise vastu ja ei andnud
oma südames üksteisele andeks; ja selle kurja tõttu
neid vaevati ja nuheldi kibedasti.

Mispärast, ma ütlen teile, et teil tuleb andestada
üksteisele, sest see, kes ei andesta oma vennale tema
eksimusi, seisab Issanda ees hukkamõistetuna, sest
temasse jääb suurem patt.

Mina, Issand, andestan sellele, kellele ma andes-
tan, aga teilt nõutakse, et te andestaksite kõikidele
inimestele.

Ja te peaksite ütlema oma südames: Mõistku
Jumal kohut minu ja sinu vahel ning tasugu sulle
vastavalt sinu tegudele” (ÕL 64:8–11).

Kui palju meil on vaja rakendada seda Jumala
antud põhimõtet ja sellega kaasnevat põhimõtet,
meeleparandust! Me näeme vajadust selle järele

inimeste kodudes, kus tillukesed arusaamatuse muti-
mullahunnikud puhutakse vaidlusemägedeks. Me
näeme seda naabrite seas, kui tähtsusetud erinevused
viivad vaibumatu kibestumiseni. Me näeme seda
töökaaslaste seas, kes tülitsevad ning ei ole nõus
järele andma ja andestama, kuigi enamikel juhtudel,
kui nad oleksid nõus üheskoos maha istuma ja teine-
teisega rahulikult rääkima, saaks asi kõigi õnnistu-
seks lahendatud. Selle asemel veedavad nad oma
päevad vimma toites ja kättemaksu planeerides.

Kiriku asutamisele järgnenud aastal, mil prohvet
Joseph Smithi korduvalt vahistati ja süüdistati vale-
süüdistuste alusel nende poolt, kes püüdsid talle viga
teha, ütles Issand talle ilmutuse vahendusel: „Kes iga-
nes tuleb sinu vastu seadusega, saab seaduse kaudu
needuse” (ÕL 24:17). Ma olen näinud seda meie ajal
mõnede nende seas, kes oma vimma kättemaksuhi-
muliselt toidavad. Isegi nende seas, kes oma võistlu-
sed võidavad, ei näi olevat eriti meelerahu, ja kuigi
nad võivad olla raha juurde saanud, on nad kaota-
nud midagi palju hinnalisemat.

Vältige kibestumist

Prantsuse kirjanik Guy de Maupassant jutustab
loo talumehest nimega Hauchecorne, kes tuli laada-
päeval külla. Jalutades üle külaväljaku, silmas ta
munakivisillutisel nöörijuppi. Ta korjas selle üles ja
pani oma taskusse. Tema tegevust nägi pealt küla
sadulsepp, kellega tal oli varem ütlemist olnud.

Hiljem samal päeval teatati rahatasku vargusest.
Hauchecorne vahistati sadulsepa süüdistuste alusel.
Ta viidi meeri ette, kellele ta kinnitas oma süütust,
näidates talle nöörijuppi, mille ta oli üles võtnud.
Teda ei usutud ja tema üle naerdi.

Järgmisel päeval leiti rahatasku üles ja
Hauchecorne vabastati kõigist väärteosüüdistustest.
Kuna ta oli aga nördinud, et tal tuli valesüüdistuse
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pärast häbi kannatada, muutus ta kibestunuks ja ei
lasknud asjal ununeda. Kuna ta ei olnud nõus ei
andestama ega unustama, ei mõelnud ega rääkinud
ta eriti millestki muust. Ta jättis oma talu hoole-
tusse. Kõikjal, kuhu ta läks, kõigile, keda ta kohtas,
tuli rääkida sellest ülekohtust. Ta haudus seda nii ööl
kui päeval. Vimmast vaevatuna jäi ta lootusetult hai-
geks ja suri. Heideldes surmaga, sonis ta korduvalt:
„Üks nöörijupp . . . üks nöörijupp” (Armastus – Valik
novelle ja jutustusi, Guy de Maupassant [Europeia,
1999], lk-d 59–65).

Muutes tegelaskujusid ja olukordi, võib jutustada
sama lugu korduvalt meiegi ajal. Kõigil meist on raske
andestada neile, kes on meile haiget teinud. Me kõik
oleme altid meile tehtud halva üle pead murdma.
Sellisest peamurdmisest saab vaevav ja hukatuslik väh-
ktõbi. Kas leidub mõni voorus, mida oleks vaja meie
ajal rohkem rakendada, kui andestamise ja unustamise
voorust? On neid, kes vaataksid sellele kui nõrkuse
tunnusele. On see seda? Ma pakun, et vihane pea-
murdmine osaks saanud ebaõigluse üle, kättemaksu
vaimus elamine ja oma võimete raiskamine karistuse
kavandamisele ei nõua ei jõudu ega arukust. Vimma
kasvatamises pole mingit rahu. „Arveteõiendamise”
päeva nimel elamises pole mingit õnne.

Paulus räägib meie elu „nõrkade[st] ja viletsate[st]
algjõudude[st]” (vt Galaatlastele 4:9). Kas on midagi
nõrgemat või viletsamat kui kalduvus raisata oma
elu, mõeldes lakkamatult kibestunud mõtteid ja sala-
sepitsusi nende vastu, kes võisid meid solvata?

Joseph F. Smith oli Kiriku juht ajal, mil meie rahva
vastu oldi eriti kibestunud. Ta oli alatute süüdistuste
ja artikliautorite tõelise kriitikavalangu märklauaks
isegi oma kogukonnas. Teda pilgati, temast joonistati
karikatuure ja teda naeruvääristati. Kuulake, kuidas ta
reageeris nendele, kellele tema alandamine meelela-
hutuseks oli: „Jätke nad rahule. Las nad olla. Andke
neile sõnavabadus, mida nad tahavad. Laske neil rää-
kida oma lugu ja panna kirja omaenda hukatus”
(Gospel Doctrine, 5. kd [1939], lk 339). Seejärel jätkas
ta esileküündiva andestamise ja unustamise vaimus
seda suurt ja positiivset tööd, milleks on Kiriku juha-
tamine juurdekasvu ja märkimisväärsete saavutus-
teni. Kui ta suri, kirjutasid paljud need, kes olid teda
naeruvääristanud, tema kohta austusavaldusi.

Mulle meenub, kuidas kuulasin pikalt minust
teiselpool lauda istunud abielupaari. Nende vahel
oli tunda kibestumist. Ma tean, et kunagi oli nende
armastus olnud sügav ja tõeline. Kuid kummalgi oli
saanud harjumuseks rääkida teise vigadest. Kuna nad
ei nõustunud andestama selliseid vigu, mida me kõik
teeme ning ei nõustunud neid unustama ja neist
kannatlikult üle olema, olid nad norinud teineteise
kallal, kuni armastus, mida nad kord tundsid, oli
lämmatatud. See oli saanud tuhaks, mille tagajärjeks

oli abielulahutus, ilma et kumbki osapool oleks
selleks tõsist põhjust andnud. Jäid vaid üksildus ja
etteheited. Ma olen veendunud, et kui oleks olnud
kasvõi vähesel määral meeleparandust ja andestust,
oleksid nad ikka veel koos ja tunneksid rõõmu teine-
teise kaaslaseks olemisest, mis oli õnnistanud nii
rikkalikult nende varasemaid aastaid.

Andestamisest tulev rahu

Kui on selliseid, kes lasevad oma südames tõm-
mata kellegi vastu mürgisel vaenutõmmisel, siis ma
anun, et te paluksite, et Issand annaks teile jõudu
andestada. Selline sooviväljendus võib olla teie mee-
leparanduse alus. See ei pruugi olla kerge ega pruugi
ka tulla kiirelt. Aga kui te seda siiralt otsite ja vilje-
lete, siis see ka tuleb. Ja isegi kui see, kellele te olete
andestanud, jätkab teie jahtimist ja ähvardamist,
teate te, et olete teinud kõik, mis teie võimuses, et
ära leppida. Teie südamesse tuleb rahu, mis on muul
viisil kättesaamatu. See rahu on Tema rahu, kes ütles:

„Sest kui te annate andeks inimestele nende eksi-
mused, siis annab teie taevane Isa ka teile andeks.

Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei
anna, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks”
(Matteuse 6:14–15).

Kadunud poeg

Ma ei tea ilusamat lugu kogu kirjanduses kui see,
mis on kirjas Luuka viieteistkümnendas peatükis. See
on lugu meeltparandavast pojast ja andestavast isast.
Lugu räägib pojast, kes raiskas ära oma pärandi kõl-
vatut elu elades, hüljates isa nõu ja tõugates eemale
need, kes teda armastasid. Kui ta oli kõik ära raisa-
nud, oli ta näljas ja tal polnud sõpru ning „kui ta
keskenes endasse” (Luuka 15:17), pöördus ta tagasi
oma isa juurde, kes, nähes teda kaugelt, „jooksis ja
hakkas temale ümber kaela ja andis temale suud”
(Luuka 15:20).

Ma palun teil seda lugu lugeda. Iga lapsevanem
peaks lugema seda ikka ja jälle. See on parasjagu
üldistav, et hõlmata igat majapidamist ja parajalt
üldistavam, et hõlmata kogu inimkonda, sest kas me
mitte kõik pole kadunud pojad ja tütred, kellel on
vaja meelt parandada ja saada osa meie Taevase Isa
andestavast halastusest ning seejärel järgida Tema
eeskuju?

Tema Armastatud Poeg, meie Lunastaja, pöördub
meie poole andestuse ja halastusega, kuid käsib seda
tehes meelt parandada. Üheks selle vajaliku meelepa-
randuse avalduseks on tõeline ja suuremeelne andes-
tuse vaim. Issand ütles – ja ma tsiteerin prohvet
Joseph Smithile antud ilmutust:

„Seepärast käsin ma sul meelt parandada –
paranda meelt, et ma ei peaks sind lööma oma suu
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vitsaga, ja oma raevuga ja oma vihaga, ja et sinu
kannatused ei oleks kibedad – sa ei tea, kui kibedad,
sa ei tea, kui teravad, jah, sa ei tea, kui rasked kanda.

Sest vaata, mina, Jumal, olen neid asju kannata-
nud kõikide eest, et nemad, kui nad meelt paranda-
vad, ei peaks kannatama;

aga kui nad meelt ei paranda, peavad nad kanna-
tama just nagu mina,

milline kannatus pani mind, Jumalat ennast, suu-
remat kõigist, valust värisema ja veritsema igast poo-
rist, ja kannatama nii kehas kui vaimus. . .

Õppige minu käest ja kuulake minu sõnu; kõn-
dige minu Vaimu tasaduses ja teil saab olema rahu
minus” (ÕL 19:15–18, 23).

Selline käsk ja selline tõotus pärinevad Temalt, kes
oma suurepärases näidispalves anus: „Isa, . . . anna
meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks
anname oma võlglastele” (Matteuse 6:9, 12).

„Sidugem . . . haavad”

Kas pole mitte kaunid Abraham Lincolni sõnad,
mis ta tõi kuuldavale kohutava kodusõja tragöödia
kohta: „Omamata kellegi vastu kurje kavatsusi, tun-
des kõikide vastu ligimesearmastust, . . . sidugem . . .
haavad” ( John Bartlett, Familiar Quotations [1968],
lk 640).

Mu vennad ja õed, sidugem haavad – need paljud
haavad, mida on põhjustanud teravad sõnad, kange-
kaelselt kultiveeritud kaebused, salasepitsused
„arvete õiendamiseks” nendega, kes võisid meie
vastu eksida. Meis kõigis on veidi seda kättemaksu
vaimu. Õnneks oleme me kõik võimelised sellest üle
saama, kui me paneme „endale nagu mantliks selga
ligimesearmastuse side[me], mis on täiuslikkuse ja
rahu side” (ÕL 88:125).

„Eksimine on inimlik, andestamine jumalik”
(Alexander Pope, An Essay on Criticism, 2. kd lk
1711). Vanade haavade poolt põhjustatud valu mee-
nutamine ei too rahu. Rahu toob vaid meeleparan-
dus ja andestamine. See on sulnis Kristuse rahu, kes
ütles: „Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse
Jumala lapsiks” (Matteuse 5:9).

Ajakirjast Ensign, juuni 1991, lk-d 2–5.
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8RAHA KASUTAMINE PEREKONNAS

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Pange kirja asjad, mis te olete hiljuti ostnud.
Kirjutage V-täht iga asja kõrvale, mida te vajasite.
Kirjutage T-täht iga asja kõrvale, mida te tahtsite,
aga ei vajanud. Hinnake selle loetelu alusel oma
rahakulutamise harjumusi. Kui te kulutate liiga

palju raha asjadele, mida teil ei ole vaja, siis
mõtisklege, kuidas kasutada oma raha arukamalt.

• Koostage koos oma abikaasaga eelarve mingiks eel-
seisvaks ajaperioodiks – nt üheks või kaheks näda-
laks. Te võite teha seda lk 32 toodud näidise abil.
Püüdke elada üheskoos kehtestatud eelarve järgi.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

KINDLUS KESET MUUDATUSI

President N. Eldon Tanner
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Ma tahaksin rääkida teile täna sellest, mida ma
olen täheldanud muutumatute ja peamiste põhimõ-
tete osas, mida järgides kaasneb igas majanduslikus
olukorras rahaline kindlustunne ja meelerahu.

„Otsige esiti Jumala riiki”

Esiteks tahaksin ma panna paika aluse ja määrata
kindlaks perspektiivi, mille piires tuleb neid majan-
duspõhimõtteid rakendada.

Ühel päeval ütles mulle üks mu lapselaps: „Ma
olen jälginud sind ja teisi edukaid inimesi ning olen
otsustanud, et tahan olla oma elus edukas. Ma tahan
vestelda võimalikult paljude edukate inimestega,
et teha kindlaks, mis tegi nendest edukad. Niisiis,
vanaisa, heites pilgu oma kogemustele, mis on sinu
arvates edu juures tähtsaim?”

Ma ütlesin talle, et Issand andis parima edu valemi,
mida ma tean: „Otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust,
siis seda kõike antakse teile pealegi!” (Matteuse 6:33)

Mõni väidab, et mõned inimesed, kes ei otsi esiti
Jumala riiki, on rahaliselt edukad. See on tõsi.
Issand aga ei luba meile ainult materiaalset rikkust,
kui me esiti Jumala riiki otsime. Ma tean omast
käest, et see pole nii. Henrik Ibseni sõnul: „Raha
võib olla paljude asjade kest, aga mitte tuum. See
toob sulle toitu, aga mitte isu; ravimeid, aga mitte
tervist; tuttavaid, aga mitte sõpru; teenijaid, aga
mitte ustavust; rõõmupäevi, aga mitte rahu ega

õnne” (The Forbes Scrapbook of Thoughts on the
Business of Life [1968], lk 88).

Materiaalsed õnnistused kuuluvad evangeeliumi
juurde, kui nendeni jõutakse õigel viisil ja õigel ees-
märgil. Mulle meenub üks president Hugh B. Browni
kogemus. Noore sõdurina külastas ta Esimese maail-
masõja ajal haiglas ühte eakat sõpra. See sõber oli
mitmekordne miljonär, kes lamas kaheksakümneaas-
tasena surmasuus. Ei tema lahutatud abikaasa ega ta
viis last hoolinud temast piisavalt palju, et tulla teda
haiglasse vaatama. Mõeldes asjade üle, mis ta sõber
„oli kaotanud, mida raha eest ei saa osta, ja märgates
tema traagilist ja tohutult armetut olukorda,” küsis
president Brown oma sõbralt, mida ta teeks oma elus
teisiti, kui ta saaks seda uuesti elada.

Vanahärra, kes suri mõni päev hiljem, ütles: „Elu
üle järele mõeldes on tähtsaim ja hinnalisim vara,
mille ma oleksin võinud saada, kuid mille ma oma
miljonite kogumise käigus kaotasin, see elementaarne
usk, mis mu emal oli Jumalasse ja hinge surematusesse.

. . . Sa küsisid minult, mis on elus kõige väärtusli-
kum. Kõige parem oleks vastata sulle ühe luuletaja
sõnadega.” Ta palus, et president Brown võtaks tema
kohvrist ühe väikese raamatu, kust ta luges ette luu-
letuse pealkirjaga „Võõras”.

Mul võõras on usk, mis ema mul jagas,
mul võõras on Jumal, kes kuulis teda nuttes,
mul võõras on trööst, mis unelaul tagas
ja igavesed käed, kes hoidsid isa surres.
Kui maailm mind kutsus, ma järgnesin tal,
ei märganud, lahti et lasin Ta käest,
ei mõistnud, et tühi on kuulsusemull.
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Nüüd tean, et kuld pole midagi väärt.
Ma põlgasin leides, mis otsisin elus,
ma võitlesin, võitsin nii mõnegi tasu,
kuid loobuksin kõigest, nii kuulsusest, edust,
et oleks mul usk, mis emal tõi kasu.

„See oli ühe sureva mehe tunnistus, kes oli sündi-
nud Kirikus, kuid triivinud sellest kaugele eemale.
See oli üksildase mehe murtud südamest tulev hüüd,
kes võis saada kõik, mida raha eest saab osta, kuid
kes oli kaotanud elus tähtsaima, et kuhjata kokku
maailma asju” (Continuing the Quest [1961], lk-d
32–35; kaldkiri lisatud).

Mormoni Raamatus annab prohvet Jaakob meile
selles osas veidike tähtsat nõu:

„Aga enne, kui te otsite rikkusi, otsige Jumala
kuningriiki.

Ja pärast seda, kui te olete saanud lootuse Kristuses,
saate te rikkusi, kui te neid otsite; ja te otsite neid kavat-
susega teha head – et riietada neid, kes alasti, et sööta
näljaseid ja vabastada vange ning anda abi haigetele
ja vaevatuile” ( Jaakob 2:18–19; kaldkiri lisatud).

Alus ja perspektiiv on seega järgmised: me peame
otsima esmalt Jumala riiki, tegema tööd, planeerima
ja kulutama arukalt, tegema plaane tulevikuks ning
kasutama seda varandust, millega meid õnnistatakse,
et aidata ehitada üles seda kuningriiki. Juhindudes
sellest igavesest perspektiivist ja ehitades sellele kind-
lale alusele võime me täita veendunult oma igapäe-
vaseid ülesandeid ja elutööd, mida tuleb hoolikalt
planeerida ja usinalt täita.

See ongi raamistik, mille piires ma tahaksin selgi-
tada viit majandusliku kindluse põhimõtet.

Makske ausalt kümnist

Kindel alus nr 1: Makske ausalt kümnist. Ma mõtisk-
len sageli, kas me ikka mõistame, et kümnise maks-
mine ei tähenda kingituste tegemist Issandale ja
Kirikule. Kümnise maksmine on Issandale võla tasu-
mine. Issand on allikaks kõikidele meie õnnistustele,
mille seas on ka elu ise.

Kümnise maksmine on käsk – käsk, millega kaas-
neb lubadus. Kui me kuuletume sellele käsule, luba-
takse meile, et me oleme „maal edukad”. See edukus
seisneb enamas kui materiaalsed asjad – selle juurde
võib kuuluda rõõm heast tervisest ja meelejõust.
Selle juurde kuulub perekonna üksmeele ja vaimsuse
suurenemine. Ma loodan, et need, kes ei maksa
praegu täiskümnist, püüavad leida selle tegemiseks
usku ja jõudu. Kui te täidate seda kohustust oma
Looja ees, leiate te väga suurt õnne, sellist, millest on
teadlikud ainult need, kes on sellele käsule ustavad.

Elage säästlikult

Kindel alus nr 2: Tulge toime vähemaga, kui te teenite.
Ma olen avastanud, et te ei suuda kunagi teenida roh-
kem, kui te suudate kulutada. Ma olen kindel, et see
pole niivõrd teenitud rahasumma, mis toob inimesele
meelerahu, kuivõrd kontroll oma raha üle. Raha võib
olla kuulekas sulane, kuid karm kubjas. Need, kes
kohandavad oma elustiili nii, et ka veidi üle jääb,
kontrollivad oma olukorda. Need, kes kulutavad veidi
enam, kui teenivad, lasevad olukorral end kontrollida.
Nad on orjuses. President Heber J. Grant ütles kord:
„Kui on üks asi, mis toob inimese südamesse ja perre
rahu ja rahulolu, siis selleks on elamine oma vahen-
dite piires. Ja kui on mõni selline asi, mis on karm,
heidutav ja araks tegev, siis selleks on võlad ja võla-
kohustused, millega ei suudeta toime tulla” (Gospel
Standards, valinud G. Homer Durham [1941], lk 111).

Teenitust vähema kulutamise võti on lihtne – seda
kutsutakse distsipliiniks. Varem või hiljem tuleb
kõigil elus õppida, kuidas distsiplineerida iseennast,
oma himusid ja majanduslikke soove. Kui õnnista-
tud on see, kes õpib kulutama vähem, kui ta teenib
ja paneb midagi kõrvale mustadeks päevadeks.

Vajaduste ja tahtmiste eristamine

Kindel alus nr 3: Õppige tegema vahet vajadustel ja
tahtmistel. Tarbimishimu on inimese poolt tekitatud.
Meie konkureeriv vabakaubandussüsteem toodab pii-
ramatul hulgal kaupu ja teenuseid, et stimuleerida
meid soovima üha enam mugavust ja luksust. Ma ei
kritiseeri ei süsteemi ega nende kaupade või teenuste
kättesaadavust. Mulle teeb muret vaid see, kas meie
rahvas kasutab oma ostude tegemisel tervet mõistust.
Me peame saama aru, et ohverdamisel on oluline osa
meie igaveses distsipliinis.

Meie ja teistes riikides on paljud pärast Teist
maailmasõda sündinud lapsed ja lapsevanemad
elanud üksnes majanduslikult heades tingimustes.
Paljud on harjunud kohe oma vajadused rahuldatud
saama. Töövõimelisel elanikkonnal on olnud roh-
kesti vabu töökohti. Paljusid eilseid luksusi peetakse
tänasteks esmatarbekaupadeks.

See on tüüpiline noorpaaride puhul, kes loodavad
juba abielu alguses sisustada oma kodu ja varustada
end luksusega, mida nende vanematel on õnnestu-
nud soetada alles pärast mitme aasta pikkust heitlust
ja ohverdamist. Tahtes liiga palju liiga varakult, või-
vad noorpaarid nõustuda kergekäeliste laenuplaani-
dega ja söösta seeläbi võlgadesse. See ei lase neil aga
omandada rahalisi vahendeid, mis on vajalikud sel-
leks, et täita Kiriku soovitusi toidutagavarade ja
muude garantiiprogrammide osas.
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8. Raha kasutamine perekonnas

Liigne enesehellitamine ja halb rahadega ümber-
käimine tekitavad abielusuhetes suuri pingeid.
Enamike abieluprobleemide taga näivad olevat
majanduslikud põhjused – kas siis sissetulek, millest
ei piisa perekonna ülalpidamiseks või siis oskamatu
ümberkäimine teenitud sissetulekuga.

Üks noor isa tuli oma piiskopilt finantsalast nõu
saama ja rääkis liiga sageli kuuldud loo: „Piiskop, ma
olen saanud tugeva inseneriväljaõppe ja teenin head
palka. Tundub, et kogu kooliskäimise jooksul õpetati
mulle, kuidas raha teenida, kuid keegi ei õpetanud
mulle, kuidas rahaga ümber käia.”

Kuigi me usume, et igal õpilasel oleks soovitatav
osaleda tarbimisalastes õppetundides, jääb peamine
koolitamine siiski lapsevanemate kanda.
Lapsevanemad ei saa jätta seda olulist koolitust
juhuse hoolde või anda vastutust täielikult meie
üldharidus- ja ülikoolidele.

Tähtis osa selles koolituses on võla selgitamine.
Enamuse jaoks meist esineb kahte liiki võlga –
tarbimisvõlg ja investeerimis- ehk ettevõtlusvõlg.
Tarbimisvõlg osutab nende asjade võlgu ostmisele,
mida me kasutame või tarbime oma igapäevaelus.
Näidete hulka kuuluvad riiete, seadmete, mööbli ja
muu järelmaksuga ostmine. Tarbijalaenu tagatiseks
pannakse panti oma tulevikusissetulekud. See võib
olla väga ohtlik. Kui meid lastakse töölt lahti, muu-
tume töövõimetuks või satume tõsisesse hätta, on
meil raskusi oma kohustuste täitmisega. Järelmaksuga
ostmine on kõige kallim ostmisviis. Meie ostetud
kaupade maksumusele tuleb lisada kaalukad intressid
ja teenustasud.

Ma mõistan, et noored pered peavad vahel võlgu
ostmist hädavajalikuks. Aga me hoiatame teid, et te ei
ostaks rohkem kui tõeliselt vajalik ning et te tasuksite
oma võlad nii kiiresti kui võimalik. Kui rahadega on
kitsas, siis vältige täiendavat intressikoormat.

Investeerimisvõlg peaks olema tagatud täiel
määral nii, et sellega ei pandaks panti perekonna
turvalisust. Ärge investeerige riskantsetesse ettevõt-
mistesse. Riskimine võib muutuda joovastavaks.
Kontrollimatu himu üha enam kokku kuhjata on tei-
nud lõpu paljude õnnele. Võtkem õppust mineviku
vigadest ja hoidugem orjastamast omaenda aega,
energiat ja üldist tervislikku seisundit täitmatu
himuga üha enamate materiaalsete asjade järele.

President Spencer W. Kimball on andnud järgmise
mõtlemapaneva nõuande:

„Issand on õnnistanud meie rahvast majandusliku
õitsenguga, mida ei saa võrrelda läinud aegadega.
Meie võimusesse on antud head ressursid, mis on
hädavajalikud meie töö jaoks siin maa peal. Ma kar-
dan siiski, et paljudel meist on tegu parvede, karjade,

põldude, küünide ja vara üleküllusega ning me oleme
hakanud kummardama neid ebajumalatena ja oleme
nende võimuses. Kas meil on neid häid asju rohkem
kui meie usk suudab taluda? Paljud inimesed veeda-
vad enamuse ajast tehes tööd omaenda maine heaks,
mille juurde kuulub piisavalt raha, aktsiad, väärtpabe-
rid, investeerimisportfellid, kinnisvara, krediitkaardid,
majasisustus, autod ja sellesarnane, et tagada lihalikku
kindlustunnet läbi kogu, nagu loodetakse, pika ja
õnneliku elu. Ununenud on tõsiasi, et meie ülesanne
on kasutada neid paljusid ressursse oma peres ja
kvoorumis Jumala riigi ülesehitamiseks” („The False
Gods We Worship”, Ensign, juuni 1976, lk 4).

Lubage mul täiendada seda president Kimballi aval-
dust tunnistusega. Ma ei tea ühtegi olukorda, kus õnn
ja meelerahu oleksid kasvanud seoses sellega, et vara
koguti enam, kui pere tahtmiste ja vajaduste puhul
põhjendatud.

Arukas eelarvestus

Kindel alus nr 4: Koostage eelarve ja elage selle piires.
Ühel mu sõbral on tütar, kes läks semestriks BYU
välismaal õppimise programmi käigus ookeani taha.
Ta kirjutas pidevalt koju, et raha juurde saada. Isa
tundis sellist muret, et võttis kaugekõne ja uuris
tütrelt, milleks tal täiendavalt raha vaja läheb. Teatud
hetkel selgitas tütar vestluse käigus: „Aga isa, ma võin
sulle öelda, kuhu iga sinu saadetud penn läinud on.”

Isa vastas: „Tundub, et sa ei saa pihta. Mind huvi-
tab eelarve – raha kulutamise plaan – mitte märk-
med selle kohta, kuhu raha läinud on.”

Ehk peaksid lapsevanemad olema rohkem nagu
ühe tudengipoisi isa, kelle poeg saatis koju teleg-
rammi: „Pole pappi, karju appi, vot nii papi.” Isa vas-
tas talle: „Vaat kus lops, küll on jamps, sinu paps.”

Vestelnud aastate jooksul paljude inimestega, olen
ma täheldanud, et kaugelt liiga paljudel ei ole reaal-
set eelarvet ja nad ei ole distsiplineerinud end elama
selle järgi. Paljud inimesed arvavad, et eelarve röövib
neilt nende vabaduse. Vastupidi, edukad inimesed
on õppinud, et eelarve võimaldab tõelist majandus-
likku sõltumatust.

Eelarve pidamine ja raha haldamine ei pea olema
liiga komplitseeritud ega aeganõudev. Üks lugu rää-
gib immigrandist isast, kes hoidis oma tasumata
arveid kingakarbis, saamata arveid traatvarva küljes
ja oma sularaha kassaaparaadis.

„Ma ei saa aru, kuidas sa saad oma äri niiviisi
ajada,” ütles tema poeg. „Kuidas sa tead, milline on
su kasum?”

„Poeg,” vastas ärimees, „kui ma laevalt maha
tulin, oli mul ainult üks paar pükse. Täna on su õde
kunstiõpetaja, sinu vend arst ja sina oled raamatupi-
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daja. Mul on auto, kodu ja hea äri. Kõige eest on
makstud. Seega liida see kõik kokku, lahuta püksid
ja see ongi minu kasum.”

Targad finantsnõustajad õpetavad, et iga hea
eelarve juures on neli erinevat osa. Esmalt tuleb raha
eraldada peamistele eluks vajalikele vajadustele nagu
toit, riided jne, teiseks, eluasemele, kolmandaks, ette-
nägematuteks juhtumiteks, nagu näiteks säästud,
tervisekindlustus ja elukindlustus ning neljandaks,
arukate tuleviku nimel tehtud investeeringute ja
varumisprogrammide tarbeks.

Lubage mul rääkida kahest mainitud osast. Meie
elus ei näi olevat midagi kindlamat kui ootamatused.
Kuna tervishoiu hinnad tõusevad, on tervisekindlustus
ainus viis, kuidas enamik peresid tuleb toime tõsiste
õnnetuste, haiguste või raseduskuludega ja seda eriti
siis, kui laps sünnib enneaegselt. Elukindlustus tagab
sissetuleku jätkumise, kui ülalpidaja peaks enneaegselt
surema. Iga pere peaks eraldama raha kohase tervise-
ja elukindlustuse tarbeks.

Kui need peamised vajadused on rahuldatud, peak-
sime me elama kokkuhoidlikult ja säästma regulaar-
selt raha investeeringute tarbeks. Ma olen täheldanud,
et kui inimesed pole harjunud kõigepealt regulaarselt

raha säästma, on vaid vähesed neist olnud oma inves-
teeringutes edukad. See nõuab distsipliini ja vahetege-
misvõimet. Investeerida saab mitmeti. Minu ainsaks
soovituseks on valida arukalt oma investeerimisnõus-
tajaid. Veenduge, et nad väärivad teie usaldust, pida-
des investeeringute kohta korralikku ülestähendust.

Olge ausad

Kindel alus nr 5: Olge kõigis oma rahaasjades ausad.
Ausameelsuse ideaal ei lähe kunagi moest. See
kehtib kõige puhul, mida me teeme. Kiriku juhtide
ja liikmetena peaksime me olema ausameelsuse
kehastused.

Vennad ja õed, ma olen püüdnud nende viie põhi-
mõtte vahendusel visandada niinimetatud tõelist
mudelit, kuidas rahade ja ressurssidega ümber käia.

Ma loodan, et igaüks meist võib nende rakendami-
sest kasu saada. Ma tunnistan, et need on õiged ning
et see Kirik ja see töö, millega me oleme seotud, on
õige.

Kõnest, mille president Tanner esitas Kiriku 1979. aasta oktoobri
üldkonverentsi sotsiaalabi üldistungil (vt Conference Report, okt
1979, lk-d 117–121 või Ensign, nov 1979, lk-d 80–82).
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9„LAPSED ON PÄRAND
JEHOOVALT”
RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Kohustuge veetma individuaalselt aega iga oma
lapsega või mõne lapsega oma suguseltsist. Kui te
iga lapsega räägite, püüdke saada teada midagi uut
tema huvide, vajaduste ja katsumuste kohta.

• Leidke aega, et rääkida oma lastest oma abikaa-
saga. Arutage iga lapse tugevaid külgi ja katsu-
musi. Otsustage, mida te saate teha iga lapse
vajaduste rahuldamiseks.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

KALLID LAPSED – AND JUMALALT

President Thomas S. Monson
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Matteuse evangeeliumist saame me teada, et
pärast seda, kui Jeesus ja Tema jüngrid Muutmise
mäelt alla tulid, peatusid nad hetkeks Galileas ning
läksid seejärel Kapernauma. Jüngrid küsisid Jeesuselt:
„Kes on küll suurim Taevariigis?”

Ja Jeesus kutsus lapsukese enese juure, asetas tema
nende keskele

ja ütles: „Tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu
ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte Taevariiki!

Kes nüüd iseennast alandab nagu see lapsuke, on
suurem Taevariigis.

Ja kes iganes ühe niisuguse lapsukese vastu võtab
minu nimel, see võtab mind vastu.

Aga kes pahandab ühe neist pisukesist, kes
minusse usuvad, sellele oleks parem, et veskikivi
tema kaela poodaks ja ta uputataks mere
sügavusse.”1

Minu meelest on tähelepanuväärne, et Jeesus
armastas neid väikseid lapsi, kes olid alles hiljuti
lahkunud surelikkusele eelnevast elust, et tulla maa
peale. Lapsed õnnistasid siis ja õnnistavad ka nüüd
meie elu, sütitavad meis armastust ja ajendavad
meid head tegema.

On see siis mingi ime, et luuletaja Wordsworth
räägib meie sünnist nõnda: „On meie kannul hiil-
guspilverodu, / tulles sealt, kus Jumal, kes on meie
kodu.”2

Enamus neist väikestest lastest tuleb vanemate
juurde, kes innukalt nende saabumist ootavad,

emade ja isade juurde, kes on rõõmsad, saades osa
sellest imest, mida me nimetame sünniks. Ükski
ohverdus pole liiga suur, ükski valu liiga tugev, ükski
ootamine liiga pikk.

Pole siis ime, et me oleme ‰okeeritud, kui teleuudi-
sed ühest Ameerika linnast teatavad, et „vastsündinud
tüdruk, kes oli pakitud paberkotti ning visatud prügi-
kasti, on erilise järelvalve all haiglas. Lapsega on kõik
korras. „Ta on tõeline iludus, terve imik,” ütles haigla
pressiesindaja kolmapäeval. Politsei ütles, et imik leiti
pärast seda, kui prügivedajad olid tühjendanud prü-
giurni autosse ning märkasid midagi prügi sees liigu-
tamas. Võimud otsivad ema.”

Meie pühalik kohustus, meie hinnaline eesõigus –
lausa püha võimalus – on tervitada meie kodudes ja
oma südametes lapsi, kes õnnistavad meie elu.

Meie lastel on kolm õppeklassi, mis on ükstei-
sest üpris erinevad. Ma räägin kooli, kiriku ja kodu
õppeklassist.

Kooli õppeklass

Kirik on olnud alati eriliselt huvitatud üldharidu-
sest ning kannustab liikmeid osalema lapsevanema ja
õpetaja vahelistes tegemistes ning muudel üritustel,
mis on mõeldud meie noorte hariduse parandamiseks.

Üldhariduses pole tähtsamat lüli, kui õpetaja, kel-
lel on võimalus armastada, õpetada ja inspireerida
innukaid poisse ja tüdrukuid, noori mehi ja noori
naisi. President David O. McKay ütles: „Õpetamine
on maailma õilsaim amet. Kodu kestvus ja puhtus
ning rahvuse julgeolek ja püsimajäämine sõltuvad
noortele antavast haridusest. Vanem annab lapsele
eluvõimaluse, õpetaja aitab tal elada hästi.”3 Ma loo-
dan, et me tunnustame nende tähtsust ning nende



36

olulist missiooni, võimaldades neile soodsaid tingi-
musi, parimaid raamatuid ning palka, mis näitab
meie tänulikkust ja usaldust.

Igaüks meist meenutab armastusega oma noorus-
aegseid õpetajaid. Mulle tundub naljakana, et mu
algkooli muusikaõpetaja nimi oli preili Noot. Ta suu-
tis arendada oma õpilastes armastust muusika vastu
ning õpetas meid eristama muusikariistu ja nende
helisid. Ma mäletan hästi ka õpetaja Ruth Crow
mõju, kes õpetas terviseõpetust. Ehkki need olid
majanduslanguse aastad, tagas tema, et igal kuuenda
klassi õpilasel oli hambaravi kaart. Ta kontrollis
isiklikult iga õpilase hambaid ning kindlustas riigi või
erasektori vahendusel, et ühegi lapse hambad ei jääks
ravimata. Kui geograafia õpetaja preili Burkhaus rullis
lahti maailmakaardid ja näitas oma kaardikepiga rii-
kide pealinnu ning selgitas iga riigi eripära, keelt ja
kultuuri, ei osanud ma ettegi kujutada ega unistada,
et ühel päeval külastan ma neid maid ja rahvaid.

Oo, kui suur tähtsus on meie laste elus õpetajatel,
kes turgutavad nende vaimu, teravdavad nende
mõistust ja motiveerivad nende elu!

Kiriku õppeklass

Kiriku õppeklass lisab olulise mõõtme iga lapse ja
noore haridusele. Selles keskkonnas saab iga õpetaja
aidata neil, kes kuulavad tema tunde ja tunnevad
tema tunnistuse mõju, püüelda millegi kõrgema
poole. Algühingus, Pühapäevakoolis, Noorte Naiste
koosolekutel ning Aaroni Preesterluses saavad hästi
ettevalmistunud õpetajad, kes on kutsutud Issanda
inspiratsiooniga, mõjutada iga last või noort ning
õhutada kõiki „otsi[ma] parimatest raamatutest tar-
kuse sõnu; otsi[ma] teadmisi, just nimelt õppimise
ja samuti usu kaudu.”4 Mõni julgustav sõna siin ja
vaimne mõte seal saab mõjutada kallist inimelu ja
jätta kustutamatu jälje surematusse hinge.

Paljude aastate eest istusime me koos president ja
õde Harold B. Leega Kiriku ajakirja autasustamisban-
ketil. President Lee ütles meie teismelisele tütrele
Annile: „Issand on õnnistanud sind imeilusa näolapi
ja kehaga. Hoia sisemist ilu sama kaunina kui väli-
mist ning sind õnnistatakse tõelise õnnega.” See
suur õpetaja jättis Annile inspireeritud juhise, kuidas
jõuda meie Taevase Isa selestilisse kuningriiki.

Kiriku õppeklassi alandlik ja inspireeritud õpetaja
võib sisendada oma õpilastesse armastust pühakir-
jade vastu. Sest õpetaja võib tuua muistsed apostlid
ja maailma Päästja mitte ainult klassiruumi, vaid ka
meie laste südamesse, meelde ja hinge.

Õppeklass, mida nimetatakse koduks

Ehk on kõige tähtsam kõikidest õppeklassidest
kodu õppeklass. Kodus kujunevad välja meie hoia-
kud, meie sügavad tõekspidamised. Kodu on koht,
kus lootust kas kasvatatakse või hävitatakse. Meie
kodu on meie elulaboratoorium. See, mida me seal
teeme, määrab meie elukäigu, kui me kodust lah-
kume. Dr Stuart E. Rosenberg kirjutas oma raamatus
„The Road to Confidence” (Tee enesekindluseni):
„Hoolimata kõikidest uutest leiutistest ja kaasaja
kavanditest, moenarrustest ja kultusesemetest, pole
keegi veel leiutanud ega ka leiuta kunagi mingit
rahuldavat asemikku omaenda perele.”5

Õnnelik kodu pole midagi muud kui varajane tae-
vas. President George Albert Smith küsis: „Kas me
tahame, et meie kodu on õnnelik? Kui me tahame
seda, siis olgu see alatine palve, tänamise ja tänulik-
kuse koht.”6

On juhuseid, kui lapsed tulevad surelikku ellu
füüsilise või vaimse puudega. Kuigi me võime väga
teada tahta, miks või kuidas sellised asjad juhtuvad,
pole see siiski võimalik. Ma austan neid vanemaid,
kes võtavad nurisemata sellise lapse oma käte vahele
ja oma ellu ning on valmis ühe meie Taevase Isa
lapse nimel täiendavalt ohverdama ja teda veidi
rohkem armastama.

Ühel suvel Aspen Grove’i perelaagris vaatasin ma
pealt, kuidas ema toitis kannatlikult teismelist tütart,
kellel oli olnud sünnitrauma ning kes sõltus täieli-
kult oma emast. Ema andis talle iga lusikatäie toitu,
iga veelonksu, ise samal ajal oma tütre pead ja kaela
paigal hoides. Ma mõtlesin vaikselt endamisi: 17 aas-
tat on see ema teeninud sel ja kõigil muudel viisidel oma
tütart, mitte kunagi mõeldes omaenda mugavusele, oma
heaolule või oma toidule. Jumal õnnistagu selliseid
emasid, isasid ja lapsi. Ja seda Ta ka teeb.

Laste süütus

Vanemad mõistavad kõikjal, et maailma vägeva-
maid emotsioone ei kutsu esile mitte mõni suur kos-
miline sündmus ega või neid leida romaanidest või
ajalooraamatutest, vaid vanema ainitine pilk maga-
vale lapsele.

Seda tehes meenub mulle Charles M. Dickinsoni
sõnade paikapidavus:

Nad on kodu ja südame iidolid!
Nad on varjatud jumala inglid!
Päikene uinub neil kiharais,
Ta hiilgus veel kumab neil silmis.
Kodust ja taevast kes lahkunud,
on teinud must leebe ja tasase,
ja tean nüüd, kuis Jeesus on võrrelnud
Jumala riiki lapsega.7



37

9. „Lapsed on pärand Jehoovalt”

Me avastame lastega iga päev kokku puutudes, et
nad on kiire taibuga ning väljendavad tihti sügavaid
tõdesid. Klassikalise „Jõululaulu” autor Charles
Dickens selgitas seda tõsiasja, kui ta kirjeldas aland-
likku Bob Cratchiti perekonda kogunemas üpris taga-
sihoidlikule, kuid kauaoodatud jõuluõhtusöögile. Isa
Bob oli naasmas koju, habras poeg, Pisi-Tim, kukil.
Pisi-Timil „oli käes kark ja ta kandis metallist sääretu-
gesid.” Bobi naine küsis temalt: „Ja kuidas väike Tim
käitus?”

„Nagu kullatükk,” ütles Bob, „ja isegi paremini. Nii
palju omaette istudes muutub ta kuidagi mõtlikuks
ja mõtleb kõige imelikumaid asju, millest sa oled
kunagi kuulnud. Ta rääkis mulle koju tulles, et loo-
dab, et inimesed teda kirikus nägid, sest ta on sant
ning neile meeldiks ehk Jõulupühal meenutada, kes
pani lombakad kerjused käima ja pimedad nägema.”8

Charles Dickens ise ütles: „Ma armastan neid
väikseid inimesi, ja see pole mitte tähtsusetu, kui
nemad, kes on värskelt tulnud Jumala juurest, meid
armastavad.”

Lapsed väljendavad oma armastust originaalsel ja
omapärasel viisil. Mõni aeg tagasi kinkis üks väike
armas tüdruk mulle sünnipäevaks isetehtud sünni-
päevakaardi ning koos sellega oli ümbrikus ka väike
mängu-tabalukk, mis talle meeldis ning milline kin-
gitus võis tema arvates ka mulle meeldida.

„Ühestki vaatepildist maailmas ei ole midagi kau-
nimat kui laps, kes annab midagi. Olgu see kuitahes
väike asi. Laps annab teile maailma. See avab teile
maailma nagu raamatu, mida te ei ole kunagi saanud
lugeda. Kui aga on vaja leida kingitust, on selleks
alati mingi naljakas väike asi, viltuselt liimitud, . . .
ingel, mis näeb välja nagu kloun. Lapsel on nii vähe,
mida ta saab anda, kuna ta ei tea kunagi, et on and-
nud sulle kõik.”9

Selline oli Jenny kingitus minu jaoks.

Lapsed tunduvad olevat õnnistatud püsiva usuga
Taevasesse Isasse ning Tema võimesse ja soovi vas-
tata nende sulnitele palvetele. Ma olen ise kogenud,
et kui laps palvetab, siis Jumal kuulab.

Lubage mul jagada teiega Atlanta Bravesi klubi
tuntud profipesapallurite Barry Bonnelli ja Dale
Murphy lugu. Mõlemad on pöördunud kirikuliik-
med, kusjuures Barry Bonnell ristis Dale Murphy.

„1978. aastal leidis aset üks kogemus, mis Barry
sõnul „muutis tema elu”. Ta heitles endaga, kuna oli
pallilööjana kehva tulemuse saanud ja tundis end
õnnetult. Kui Dale Murphy palus tal endaga haiglasse
minna, ei tahtnud ta seda tegelikult teha, kuid läks
siiski. Seal kohtus ta Ricky Little’iga, ustava Atlanta
Bravesi toetajaga, jõnglasega, kellel oli leukeemia. Oli
üsna selge, et Ricky vaakus elu ja surma vahel. Barry

tundis sügavat soovi öelda midagi trööstivat, kuid
miski ei tundunud kohane. Lõpuks ta küsis, kas on
midagi, mida nad teha saavad. Jõnglane kõhkles ning
palus siis, kas nad mõlemad teeksid tema pärast järg-
mises mängus kodujooksu. Barry ütles [hiljem]: „See
soov oli Dale’i jaoks käkitegu, kes tegi sel õhtul kaks
sellist jooksu, kuid minu jaoks oli see suur pingutus,
kuna ma ei olnud terve aasta kodujooksu teinud. Siis
aga tundsin ma, kuidas mind valdas soe tunne ning
ütlesin Rickyle, et ta võib minu peale loota.” Tol
õhtul tegi Barry ainsa korraliku jooksu kogu hooa-
jal.10 Lapse palve sai vastuse, lapse soov sai täidetud.

Vajadus turvalisuse järele

Kui vaid kõikidel lastel oleksid armastavad vane-
mad, turvalised kodud ning hoolitsevad sõbrad – kui
imeline oleks nende maailm. Kahjuks ei ole kõik lap-
sed nii heldelt õnnistatud. Mõned lapsed peavad
olema tunnistajateks, kui nende isa jõhkralt ema
peksab, samal ajal kui teistele saab ka endale osaks
selline halb kohtlemine. Milline argpükslikkus, mil-
line kõlvatus, milline häbi!

Kohalikud haiglad võtavad kõikjal vastu neid väik-
sekesi, keda on muserdatud ja pekstud, kelle puhul
valetatakse otse näkku, et laps „jooksis vastu ust” või
„kukkus trepist alla”. Valevorstid, türannid, kes lapsi
halvasti kohtlevad, lõikavad ühel päeval seda, mida
nad oma jäledate tegudega külvavad. Vaikne, vigasta-
tud laps, kes on langenud halva kohtlemise ja vahel
verepilastuse ohvriks, peab saama abi.

Üks ringkonnakohtunik teatas mulle oma kirjas:
„Laste seksuaalne väärkohtlemine on üks kõige kõl-
vatumaid, purustavamaid ja moraalselt laostavamaid
tsiviliseeritud ühiskonna kuritegusid. Laste füüsilise,
psühholoogilise ja seksuaalse väärkohtlemise kasv on
ärevust tekitav. Meie kohtud on üle ujutatud sellest
taunimisväärsest käitumisest.”

Kirik ei andesta sellist jäledat ja alatut käitumist.
Me mõistame sellise Jumalale kallite laste kohtlemise
kõige karmimalt hukka. Päästkem lapsed, toitkem,
armastagem ja ravigem neid. Kaevatagu kurjategija
kohtusse ja kandku ta täit vastutust oma tegude eest
ning saagu professionaalse kohtlemise osaliseks, mis
lõpetaks sellise pahelise ja kuratliku käitumise. Kui
me teame sellisest käitumisest ning ei võta midagi
ette selle lõpetamiseks, on meil probleemis oma osa.
Me jagame süüd. Me saame karistusest osa.

Ma loodan, et ma ei ole kõnelenud liiga karmilt,
kuid ma armastan neid väiksekesi ja tean, et ka Issand
armastab neid. Sellise armastuse kohta pole liigutava-
mat lugu kui 3 Nefis kirja pandu, kus Jeesus lapsi
õnnistab. See räägib, kuidas Jeesus ravis haigeid, õpe-
tas inimesi ja palvetas Taevase Isa poole nende eest.
Kuid lubage mul siis tsiteerida järgmisi hinnalisi sõnu:
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„[ Jeesus] võttis ükshaaval nende väikesed lapsed
ja õnnistas neid ja palus Isa nende eest.

Ja kui ta oli seda teinud, ta nuttis jälle;

ja ta kõneles rahvahulgale ja ütles neile: Vaadake
oma väikeseid.

Ja kui nad vaatasid, et näha, suunasid nad oma
silmad taeva poole ning nad nägid taevaid avanemas
ja nad nägid ingleid laskumas taevast nagu tule kes-
kelt; . . . ja inglid teenisid nende seas.”11

Te võite küsida: „Kas sellised asjad juhtuvad ka
tänapäeval?” Lubage mul rääkida teile üks ilus lugu
vanaemast ja vanaisast, kes teenisid aastate eest mis-
jonil ja kuidas nende väikest lapselast õnnistati.
Misjonärist vanaisa kirjutas:

„Ma teenin praegu koos oma naise Deannaga mis-
jonil Ohio osariigis Jacksonis. Misjonikutset vastu võt-
tes oli meile üheks suureks mureks meie perekond.
Me ei saa olla nendega, kui neil on probleeme.

Vahetult enne seda, kui me läksime misjonile, oli
meie kahe ja poole aastasel lapselapsel R. J.-l operat-
sioon kõõrdsilmsuse parandamiseks. Tema ema palus
mul nendega kaasa tulla, kuna me oleme R. J.-ga suu-
red sõbrad. Operatsioon läks hästi, kuid R. J. nuttis
enne ja pärast operatsiooni, sest keegi pereliikmetest
ei saanud minna operatsioonisaali ja ta kartis.

Umbes kuus kuud hiljem, kui me olime veel misjo-
nil, tuli opereerida R. J. teist silma. Tema ema helistas
ja soovis, et ma oleksin seal, et minna koos nendega
teisele operatsioonile. Vahemaa ja misjon ei võimal-
danud mul loomulikult tema juures olla. Me paastu-
sime ja palvetasime Deannaga, et Issand lohutaks
meie lapselast selle operatsiooni vältel.

Me helistasime neile peagi pärast operatsiooni
ning saime teada, et R. J.-le oli meenunud eelmine
kogemus ning ta ei tahtnud oma vanemate juurest
lahkuda. Kuid niipea, kui ta operatsioonisaali sise-
nes, rahunes ta maha. Ta lamas operatsioonilaual,
võttis ise prillid eest ning oli kogu operatsiooni väl-
tel rahulik. Me olime väga tänulikud, meie palvetele
oli vastatud.

Mõni päev hiljem helistasime me oma tütrele ja
küsisime R. J. järele. Temaga oli kõik korras ja ema
jutustas meile järgmise loo: „Operatsioonijärgsel
pärastlõunal oli R. J. ärganud ning rääkis, et vanaisa
oli operatsiooni ajal temaga. Ta ütles: „Vanaisa oli
minu juures ja ajas kõik joonde.” Saate aru, et Issand
pani anestesioloogi näima väikesele poisile tema
vanaisana, kuigi vanaisa ja vanaema olid misjonil
2900 kilomeetri kaugusel.”

Vanaisa ei pruukinud küll olla sinu voodi kõrval,
R. J., kuid sa olid tema palvetes ja tema mõtetes.
Issanda käsi oli sinu hälliks ning meie kõigi Isa
õnnistas sind.

Mu kallid vennad ja õed, rõõmustagu laste naer
meie südameid. Toogu laste usk meile hingerahu.
Olgu meie teod ajendatud laste armastusest. „Lapsed
on pärand Jehoovalt.”12 Õnnistagu Taevane Isa ikka
neid armsaid hingi, neid Õpetaja erilisi sõpru.

Ajakirjast Ensign, juuni 2000, lk-d 2–5.
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1. OSA: ISA ROLL

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Vaadake üle isa ja ema rollid „Perekond: Läkitus
maailmale” (vt lk IV) seitsmendas lõigus.

Otsustage palvemeelselt, kuidas käib see nõuanne
teie kodu kohta ja mida te teete, et seda järgida.

• Kirjutage kiri oma isale või vanaisale.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

IISRAELI ISADELE

President Ezra Taft Benson
Kiriku 13. president

Mu kallid vennad, ma olen tänulik, et saan olla
koos teiega sel hiilgaval Jumala preesterluse kokkutu-
lekul. Ma palvetan, et Issanda Vaim oleks koos minu
ja teiega, kui ma kõnelen teile kõige elutähtsamal
teemal. Täna hommikul tahaksin ma rääkida siin ja
kõikjal Kirikus kokku tulnud isadele nende pühast
kutsest.

Ma loodan, et ka teie, noored mehed, kuulate
hoolikalt, kuivõrd te valmistute nüüd saama Kiriku
tulevasteks isadeks.

Igavene kutse

Isad, teil on üks igavene kutse, millest teid kunagi
ei vabastata. Kiriku kutsed, nii tähtsad kui need ka
poleks, on mõeldud oma loomult teatud ajaperioo-
diks, misjärel leiab aset asjakohane vabastamine. Isa
kutse on aga igavene ja ületab oma tähtsuselt aja.
See on kutse nii ajaks kui igavikuks.

President Harold B. Lee ütles õigesti, et „tähtsaim
Issanda töö, mida teie [isad] kunagi teete, on see,
mida te teete omaenda koduseinte vahel. Koduõpetus,
piiskopkonna töö ja muud Kiriku ülesanded on kõik
tähtsad, kõige tähtsam töö leiab aga aset teie endi
koduseinte vahel” (Strengthening the Home [1973], lk 7).

Mis siis on isa konkreetseks kohustuseks pühade
koduseinte vahel? Lubage mul esitleda iga Iisraeli isa
kahte peamist kohustust.

Materiaalsete vajaduste eest hoolitsemine

Esiteks on teil püha kohustus hoolitseda oma pere
materiaalsete vajaduste eest.

Issand määras selgelt ära rollid õigemeelse järel-
põlve eest hoolitsemisel ja nende kasvatamisel.
Alguses juhatati Aadamat, mitte Eevat, oma palge
higis leiba teenima.

Apostel Paulus annab abielumeestele ja isadele
nõu: „Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate
eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on
halvem kui uskmatu” (1 Timoteosele 5:8).

Taastatud Kiriku algusaegadel andis Issand konk-
reetselt meestele kohustuse hoolitseda oma naise ja
pere eest. Ta ütles 1832. aasta jaanuaris: „Tõesti ma
ütlen teile, et iga mees, kel on kohustus hoolt kanda
omaenda pere eest, kandku hoolt, ja ta ei kaota kui-
dagi oma krooni” (ÕL 75:28). Kolm kuud hiljem ütles
Issand taas: „Naistel on õigus nõuda oma abikaasa-
delt enda ülalpidamist niikaua, kuni nende abikaasad
võetakse ära” (ÕL 83:2). See on naise ja ema jumalik
õigus. Samal ajal kui naine hoolitseb oma laste eest ja
kasvatab neid kodus, teenib ta abikaasa perele elatist,
mis sellist kasvatamist võimaldab.

Kui kodus on töövõimeline mees, peaks tema
olema leivateenija. Mõnikord kuuleme me meestest,
kes on majandusliku olukorra tõttu oma töö kaota-
nud ning ootavad, et naised lahkuvad kodust ja
lähevad tööle, kuigi nad ise on ikka veel suutelised
oma pere eest hoolt kandma. Sel juhul õhutame me
meest tegema kõik, mis on tema võimuses, et lasta
oma naisel jääda koju laste eest hoolitsema, samal
ajal kui mees ise jätkab parimal võimalikul viisil oma
pere eest hoole kandmist, isegi kui töö, mille ta on
võimeline endale saama, ei pruugi olla ideaalne ja
pere eelarve peab olema kitsam.

Samuti ei õigusta lastesaamise edasilükkamist
vajadus hariduse või materiaalsete asjade järele, et
naine saaks jätakata tööd perekonna leivateenijana.
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President Kimballi nõuanne

Mul on meeles meie armsa prohveti, Spencer W.
Kimballi nõuanne abielus üliõpilastele. Ta ütles: „Ma
olen öelnud kümnetele tuhandetele noortele, et kui
nad abielluvad, ei peaks nad viivitama lastesaami-
sega, kuni nende haridustee on lõpetatud ja rahali-
sed soovid saavutatud. . . Nad peaksid elama koos,
nii nagu on normaalne ja laskma lastel tulla. . .

Ma ei tea ühtegi pühakirjakohta,” jätkas president
Kimball, „kus noortel abielunaistel lubataks pere
saamisest keelduda ja tööle minna, et nende mehed
saaksid kooli lõpetada. Tuhanded abielumehed on
lõpetanud kooli omal jõul ja kasvatanud samal ajal
perekonda” („Marriage Is Honorable”, Speeches of
the Year, 1973 [1974], lk 263).

Ema roll kodus

Preesterluse vennad, ma rõhutan jätkuvalt, kui
tähtis on emadel koju jääda, et kasvatada oma lapsi,
hoolitseda nende eest ja õpetada neile õigsuse põhi-
mõtteid.

Reisides Kirikus ringi, on mul tunne, et suur ena-
mus viimse aja pühadest emasid tahab tõsimeelselt
seda nõu järgida. Ometi me teame, et vahel töötab
ema väljaspool kodu oma abikaasa kannustuse ja
isegi nõudmise peale. Mees on see, kes tahab neid
mugavaid asju, mida täiendava sissetuleku eest osta
saab. Sellisel juhul, vennad, ei kannata mitte ainult
perekond, vaid pidurdub ka teie enda vaimne kasv
ja areng. Ma ütlen teile kõigile, et Issand on kohusta-
nud mehi kandma oma perede eest hoolt sellisel
viisil, et naisel oleks võimalik täita oma kodust
emarolli.

Pere valmisolek on täna veelgi pakilisem

Isad, teine eluliselt oluline külg oma pere mate-
riaalsete vajaduste eest hoolitsemisel on tagavarad,
millega te peaksite oma perekonda kindlustama ette-
nägematute juhtumite puhuks. Pere valmisolek on
olnud ammune heaolu põhimõte. See on tänapäeval
veelgi pakilisem.

Ma küsin teilt siiralt, kas te olete muretsenud oma
perele aasta jagu toitu, riideid ja seal, kus võimalik,
kütust? Ilmutus muretseda ja koguda toidutagavara-
sid võib olla meie ilmaliku heaolu jaoks tänapäeval
sama vajalik kui rahva laevaleminek Noa päevil.

Kas te elate ka oma sissetuleku piires ja panete
veidi kõrvale?

Kas te olete Issanda ees ausad kümnise maksmisel?
Selle jumaliku seaduse järgimine toob teile nii vaim-
seid kui materiaalseid õnnistusi.

Jah vennad, Iisraeli isadena on teil suur kohustus
kanda hoolt oma pere materiaalsete vajaduste eest ja

muretseda ettenägematuteks juhtumiteks vajalikud
tagavarad.

Juhtige vaimselt

Teiseks on teil püha kohustus juhtida oma pere-
konda vaimselt.

Mõned aastad tagasi Kaheteistkümne Nõukogu
poolt välja antud trükises ütlesime me järgmist:
„Isadus on juhtimine, kõige tähtsamat liiki juhti-
mine. See on alati nii olnud ja see jääb alati nii. Isa,
sina juhid kodus ja teed seda oma igavese kaaslase
abil, nõul ja kannustusel” (Father, Consider Your Ways
[1973], lk-d 4–5).

Selle juhipositsiooniga kaasnevad aga ka tähtsad
kohustused. Me kuuleme vahel lugusid meestest,
isegi Kirikus, kes arvavad, et perepeaks olemine teeb
neist ülemad ning võimaldab neil oma perekonnale
ettekirjutusi teha ja nõudeid esitada.

Apostel Paulus toob välja, et „mees on naise pea,
nõnda nagu ka Kristus on koguduse pea” (Efeslastele
5:23; kaldkiri lisatud). See on see eeskuju, mida me
peame järgima koduse juhirolli täitmisel. Me ei näe,
et Päästja juhiks oma Kirikut karmikäeliselt või eba-
sõbralikult. Me ei näe, et Päästja kohtleks oma Kirikut
lugupidamatult või hooletult. Me ei näe, et Päästja
kasutaks oma eesmärkide saavutamiseks jõudu või
sundust. Me ei näe kusagil, et Päästja teeks midagi
sellist, mis ei ole Kiriku jaoks hariv, meeltülendav,
trööstiv ja ülendav. Vennad, ma ütlen teile tõsimeel-
selt, et Tema on eeskuju, keda me peame järgima, kui
me perekonna vaimse juhtimise enda peale võtame.

See kehtib eriti teie suhete puhul teie abikaasaga.

Armastage oma naist

Siinkohal on taas apostel Pauluse nõuanne kõige
kaunim ja asjakohasem. Ta ütles lihtsalt: „Mehed,
armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on
armastanud kogudust” (Efeslastele 5:25).

Issand räägib taas sellest kohustusest viimse aja
ilmutuses. Ta ütleb: „Sa pead armastama oma naist
kogu oma südamest ja pead hoidma tema ja mitte
kellegi teise poole” (ÕL 42:22). Minu teada on kõiki-
des pühakirjades veel vaid üks asi, mida meil on käs-
tud armastada kõigest oma südamest ja see on Jumal
ise. Mõelge, mida see tähendab!

Sellist armastust saab näidata oma naisele nii mit-
meti. Kõigepealt ei eelne miski, kui ainult Jumal,
oma tähtsuselt teie elus teie naisele – ei töö, ei mee-
lelahutus, ei hobid. Teie naine on teie kallis igavene
kaaslane – teie abikaasa.

Mida tähendab kellegi armastamine kõigest oma
südamest? See tähendab armastamist kõigi oma
emotsioonidega ja täiesti pühendunult. Tõepoolest,
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kui te armastate oma naist kogu südamest, ei saa te
teda alandada, teda kritiseerida, temas vigu otsida
ega teda sõnade, pahura käitumise või tegudega hal-
vasti kohelda.

Mida tähendab „hoida tema poole”? See tähendab
hoida tema lähedale, olla talle truu ja ustav, suhelda
temaga ja väljendada talle oma armastust.

Armastus tähendab tundlikkust naise tunnete ja
vajaduste suhtes. Ta tahab, et teda märgatakse ja kal-
liks peetakse. Ta tahab, et te ütlete talle, et ta on teile
armas, kütkestav ja tähtis. Armastus tähendab seda,
et te väärtustate tema heaolu ja enesehinnangut
oma elus kõrgelt.

Te peaksite olema tänulik, et ta on teie laste ema
ja teie kodu kuninganna, tänulik, et ta on otsusta-
nud koduhoiu ja emaduse – teie laste sünnitamise,
kasvatamise, armastamise ja koolitamise – kui õil-
saima kutse kasuks.

Mehed, tunnustage oma naise arukust ja tema
suutlikkust arutada koos teiega teie tõelise partnerina
pereplaane, perekondlikke tegevusi ja pere eelarvepi-
damist. Ärge olge kitsi ei aja ega vahendite poolest.

Võimaldage naisel kasvada nii vaimselt kui ka
intellektuaalselt, emotsionaalselt ja sotsiaalselt.

Pidage meeles, vennad, et armastust saab kasva-
tada ja toita väikeste tegudega. Lilled on eriliste
sündmuste puhul imetoredad, aga nii on ka teie tahe
aidata nõusid pesta, mähkmeid vahetada, lapse nutu
peale öösel üles tõusta ning televiisor või ajaleht sin-
napaika jätta, et õhtusöögi juures abiks olla. Need
on vaiksed viisid, kuidas me ütleme „ma armastan
sind” oma tegudega. Need toovad nii väikse vaeva
eest nii rikkalikke dividende.

Selline preesterlusepoolne armastav juhtimine
käib nii teie naise kui ka teie laste kohta.

Isa roll kodus

Emad mängivad tähtsat rolli kodu südamena, aga
see ei alanda mingil määral võrdselt tähtsat rolli,
mida isad peaksid mängima perepeadena oma laste
kasvatamisel, koolitamisel ja armastamisel.

Oma kodu patriarhina on teil tõsine kohustus
lastega tegelemisel ohjad enda kätte võtta. Te peate
aitama luua kodu, kus saab viibida Issanda Vaim.
Teie kohustuseks on suunata kogu pereelu. Te peak-
site osalema aktiivselt perekonna reeglite ja distsi-
pliini paikapanemisel.

Teie kodu peaks olema teie perele rahu- ja rõõmu-
sadamaks. Kindlasti ei peaks ükski laps kartma oma-
enda isa – eriti veel preesterlusega isa. Isa ülesandeks
on teha kodust õnne ja rõõmu paik. Ta ei saa seda
teha, kui seal riieldakse, vaieldakse, tülitsetakse või

käitutakse sündsusetult. Õigemeelse isa vägev mõju
eeskujuks olemisel, distsiplineerimisel ja koolitami-
sel, kasvatamisel ja armastamisel on tema laste
vaimse heaolu jaoks ülitähtis.

Vaimne juhtimine

Tundes südames armastust Iisraeli isade vastu,
lubage mul soovitada kümmet konkreetset meetodit,
kuidas isad saavad oma lapsi vaimselt juhtida:

1. Andke oma lastele isa õnnistusi. Ristige ja kin-
nitage oma lapsed. Pühitsege oma pojad preester-
lusse. Nendest saavad teie laste elus vaimsed
kõrghetked.

2. Juhatage isiklikult perega palvetamist, igapäe-
vast pühakirjade lugemist ja iganädalasi pereõhtuid.
Teie isiklik osavõtt näitab teie lastele, kui tähtsad
need tegevused tegelikult on.

3. Mil iganes võimalik, käige Kiriku koosolekutel
ühtse perena. Kui pere teie juhtimisel üheskoos
Jumalat teenib, on see teie laste vaimse heaolu jaoks
ülimalt oluline.

4. Minge oma tütarde ja poegadega kahekesi välja.
Minge perega telkima ja piknikule, pallimängudele
ja esinemistele, kooliüritustele jne. Isa kohalolek
tähendab väga palju.

5. Kujundage välja perepuhkuste, -reiside ja välja-
sõitude tradistsioonid. Neid mälestusi ei unusta teie
lapsed kunagi.

6. Vestelge oma lastega regulaarselt nelja silma all.
Laske neil rääkida, millest nad tahavad. Õpetage neile
evangeeliumi põhimõtteid. Õpetage neile tõelisi väär-
tuseid. Öelge neile, et te armastate neid. Lastega oma-
ette oldud aeg annab neile teada, millised on isa
eelistused.

7. Õpetage oma lapsi töötama ja näidake neile,
kui väärtuslik on väärt eesmärgi nimel töötamine.
Oma laste jaoks misjoni- ja õpperahahoiuse sisse-
seadmine näitab neile, mida isa tähtsaks peab.

8. Kiitke oma kodus heaks head muusikat, kunsti
ja kirjandust. Kodu, kus valitseb puhastav ja kaunis
vaim, õnnistab teie laste elu igaveseks.

9. Kui vahemaa seda lubab, käige oma naisega
regulaarselt templis. Teie lapsed mõistavad siis pare-
mini templiabielu, templitõotuste ja igavese pere-
konna tähtsust.

10. Laske oma lastel näha, millist rõõmu ja rahul-
dust toob teile Kirikus teenimine. See võib edasi
kanduda ka neile, nii et ka nemad tahavad teenida
kirikus ja hakkavad armastama kuningriiki.
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Teie tähtsaim kutse

Oo Iisraeli abikaasad ja isad, te saate teha nii palju
oma pere päästmiseks ja ülenduseks! Teie kohustused
on nii tähtsad.

Pidage meeles oma püha kutset Iisraeli isana – teie
tähtsaimat kutset ajas ja igavikus – kutset, millest
teid kunagi ei vabastata.

Kandke alati hoolt oma pere materiaalsete vajaduste
eest ja täitke oma igavese kaaslase kõrval oma püha
kohustust, milleks on oma kodu vaimne juhtimine.

Kõnest, mille president Benson esitas Kiriku 1987. aasta oktoobri
üldkonverentsi preesterluse istungil (vt Conference Report, okt
1987, lk-d 59–63; või Ensign, nov 1987, lk-d 48–51).
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2. OSA: EMA ROLL

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Trükises „Perekond: Läkitus maailmale” antakse
meile nõu, et „isal ja emal [tuleb] aidata teineteist
võrdsete kaaslastena” (vt käesolev õpik lk IV).
Vaadake koos oma abikaasaga üle president Ezra
Taft Bensoni 10 soovitust isadele, mis on kirjas sel-

les õpikus lk 41 ja tema 10 soovitust emadele lk
45–47. Arutage, kuidas te saate teha koostööd ja
toetada teineteist nende kohustuste täitmisel.

• Kirjutage kiri oma emale või vanaemale.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevaid artikleid. Kui te olete abielus, lugege ja arutage neid artikleid koos oma abikaasaga.

„SELLEPÄRAST, ET TA ON EMA”
Vanem Jeffrey R. Holland
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Austusavaldus emadele

Ühtedes Victor Hugole omistatud ridades seisab:

„Ta murdis leiva kaheks tükiks ja andis need oma
lastele, kes isuga sõid. „Ta ei jätnud midagi iseen-
dale”, torises seersant.

„Sest tal polnud nälg”, ütles sõdur.

„Ei,” ütles seersant, „sellepärast, et ta on ema.”

Aastal, mil me pühitseme nende usku ja vaprust,
kes läbisid vaevalisel teekonnal Iowa, Nebraska ja
Wyomingi osariigid, soovin ma avaldada austust sel
pikal teekonnal oma laste eest hoolt kandnud ja pal-
vetanud ning neid liigagi sageli matnud teerajajatest
emade kaasaegsetele teisikutele. Minu hääleulatuses
olevatele naistele, kes tahavad üliväga olla emad ja
ometi ei ole, ütlen ma sel teemal läbi teie ja meie
pisarate, et Jumal toob veel kusagil eesootavatel päe-
vadel „südames[se] lootus[t]”1. Nagu prohvetid on
sellest kõnepuldist korduvalt õpetanud, ei saa usta-
vatelt lõpuks „ühtegi õnnistust tagasi hoida”, isegi
kui need õnnistused ei tule otsekohe2. Vahepeal tun-
neme me rõõmu sellest, et kasvatamise kutse ei
piirdu meie enda liha ja verega.

Rääkides emadest, ei jäta ma arvestamata olulise
ja pakilise isa rolliga, eriti kuna mõne arvates on isa-
tus meie nüüdisaegsetes kodudes „meie aja keskseim
sotsiaalprobleem”3. Isatus võib olla tõepoolest prob-
leemiks isegi kodus, kus isa kohal viibib – süües ja
magades, nii öelda „eemal olles”. See aga on mõne

teise päeva preesterluse sõnum. Täna soovin ma kiita
neid emalikke käsi, kes on kiigutanud väikelapse
hälli ja on seal oma lastele õpetatud õigsuse kaudu
nende eesmärkide keskmes, mis Issandal on meie
jaoks surelikkuses.

Sel viisil kõneledes jäljendan ma Paulust, kes kir-
jutas Timoteosele, et kiita tema „silmakirjatsematu[t]
usk[u], mis esmalt elas,” tema sõnul, „sinu vanaemas
Loises ja sinu emas Eunikes”4. „Lapsest saadik,” ütles
Paulus, „tunned [sa] pühi kirju”5. Me täname kõiki
emasid ja vanaemasid, kellelt nii varajases eas selli-
seid tõdesid on õpitud.

Noorte emade ohverdused

Rääkides emadest üldiselt, soovin ma eriti kiita
ja kannustada noori emasid. Ema töö on raske ning
liiga sageli tunnustamata. Algusaastatel võivad mees
või naine – või mõlemad – ikka veel koolis käia või
ollakse varaseimas ja kasinamas staadiumis, kus
mehe leivateenimisoskused alles välja kujunevad.
Rahaline seis kõigub madala ja olematu vahel.
Korter sisustatakse tavaliselt ühe või kahe aruka
plaani alusel – vanamööblikaupluses pakutavaga või
üldse mittemillegagi. Auto, kui selline peaks olemas
olema, sõidab kulunud kummide ja tühja paagiga.
Kuid öise toitmise ja hammaste tulekuga seoses on
noore ema suurimaks väljakutseks lihtsalt väsimus.
Nendel aastatel tulevad emad pikema perioodi vältel
toime vähese magamisega ning teevad rohkem teiste
heaks, säästes ennast vähem kui ükski teine mulle
teada olev rühm mingil muul eluhetkel. Pole üllatav
kui varjud nende silme all meenutavad sageli ähma-
selt suuri maalahmakaid.
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Irooniline on loomulikult see, et just seda õde
tahame – või on meil vaja – kutsuda teenima kogu-
duse või ringkonna abiorganisatsioonidesse. See on
arusaadav. Kes ei tahaks saada osa nende kujunemis-
järgus Loiste ja Euniikede eeskujulikust mõjust?
Olgem igaüks arukad. Pidagem meeles, et perekond
on esmatähtis, eriti neil kujunemisaastatel. Ja ikkagi
leiavad noored emad suurepäraseid võimalusi, kui-
das ustavalt, just nagu teised, Kirikus teenida, ning
tugevdada end ja oma perekonda sarnasel viisil.

Andke nendel aastatel endast parim, kuid pidage
kõigi muude tegevuste kõrval kalliks seda rolli, mis
kuulub nii ainulaadselt teile ja mille tarbeks taevas
ise saadab ingleid teie ja teie pisikeste üle valvet
pidama. Abielumehed – eriti abielumehed – aga ka
Kiriku juhid ja sõbrad igal pool, olge abivalmid ja
arusaavad ja arukad. Pidage meeles: „Igale asjale on
määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all.”6

Emad, me tunnustame ja hindame teie usku igal
sammul. Palun teadke, et see oli seda väärt toona,
on nüüd ja igavesti. Ja kui te, mistahes põhjusel,
selles vapras ponnistuses üksi olete, ilma et teie mees
teie kõrval oleks, on meie palved teie eest seda suu-
remad ja meie otsus abikätt ulatada veelgi kindlam.

Emad teevad Jumala tööd

Üks noor ema kirjutas mulle hiljuti, et tema rahu-
tus kippus pärinema kolmelt rindelt. Üks oli see, et
alati, kui ta kuulis kõnesid viimse aja pühade emadu-
sest, hakkas ta muretsema, kuna polnud enda arvates
piisavalt hea või polnud mingil viisil oma ülesande
kõrgusel. Teiseks oli tal tunne, nagu ootaks maailm
temalt, et ta õpetaks oma lastele lugemist, kirjutamist,
sisekujundust, ladina keelt, arvutamist ja Internetti –
kõike veel enne seda, kui beebi jõuab laliseda midagi
täiesti tavalist, nagu „daa-daa”. Kolmandaks tundis
ta sageli, et inimesed on vahel ja peaaegu alati taht-
matult üleolevad, kuna saadud nõuanded või isegi
kiitused ei tundunud üldse kajastavat neid hingelisi
investeeringuid, vaimseid ja emotsionaalseid ponnis-
tusi, pikki öid ja pikki päevi kestvaid viimase piirini
pingule tõmbavaid nõudeid, mis tulevad sellest, kui
püüda ja soovida olla selline ema, nagu Jumal loodab.

Ta ütles, et tal aitab edasi minna üks asi: „Minnes
läbi tulest ja veest ning selle kõige pärast ajuti pisa-
raid valades tean ma sügaval sisemuses, et teen Jumala
tööd. Ma tean, et olles ema on mul Temaga igavene
partnerlussuhe. Ma olen sügavalt liigutatud, et Jumal
peab oma lõppeesmärgiks ja ülimalt tähendusrikkaks
lapsevanemaks olemist, isegi kui mõned Ta lapsed
Teda nutma ajavad.

Selle mõistmine on see,” ütleb ta, „mida ma püüan
meeles pidada neil paratamatutel rasketel päevadel,
kui kõik võib olla veidi masendav. Ehk on just meie
suutmatus ja ärevus see, mis õhutab meid end Tema

poole sirutama ja annab Talle parema võimaluse oma
kätt meile vastu sirutada. Ehk Ta loodabki salajas, et
me tunneksime ärevust,” ütleb ta, „ja paluksime Temalt
abi. Ma usun, et siis saab Ta õpetada neid lapsi otse
meie vahendusel, aga ilma igasuguse vastupanuta.
Mulle meeldib see mõte,” ütleb ta lõpetuseks. „See
annab mulle lootust. Kui ma olen otse oma Taevaisa
silme ees, juhatab Ta meie lapsi vast takistamatult.
Ehk saab siis olema tegu sõna otseses mõttes Tema töö
ja Tema hiilgusega.”7

Teie lapsed nimetavad teid õnnelikuks

Sellise eneseväljenduse valguses on selge, et mõned
neist maalapisuurustest varjudest ei tule ainuüksi
mähkmetest ja laste sõidutamisest vaid ka vähemalt
mõne unetu öö tagajärjel, mis veedeti hingepõhja
uurides, püüdes siiralt suuta kasvatada need lapsed
selliseks, nagu Jumal tahab. Liigutatuna sellisest
pühendumusest ja otsusekindlusest, lubage mul öelda
kõikidele emadele Issanda nimel, et te olete suurepä-
rased. Te saate oivaliselt hästi hakkama. Juba see
tõsiasi, et teile on antud selline kohustus, on igave-
seks tõendiks selle kohta, kuidas teie Taevaisa teid
usaldab. Ta teab, et lapse sünnitamine ei tõuka teid
kohe kõiketeadjate ringi. Kui te püüate oma abikaa-
saga Jumalat armastada ja ise evangeeliumi järgi
elada, kui te palute seda juhatust ja tröösti, mida
Püha Vaim lubas ustavatele, kui te lähete templisse
nii andma kui nõudma tõotusi, mis on seotud nende
kõige pühamate lepingutega, mida mees või naine
saab siin maailmas sõlmida, kui te olete oma südames
teiste, kaasa arvatud oma laste vastu sama hooliv,
kaastundlik ja andestav, nagu te tahate, et taevas teie
vastu oleks, kui te püüate kogu hingest olla nii hea
lapsevanem, kui te suudate, olete te teinud kõik, mida
üks inimene suudab ja kõik, mida Jumal teilt ootab.

Vahel murrab lapse või lapselapse otsus teie
südame. Vahel ei täitu kõik ootused otsekohe. See
teeb muret igale emale ja isale. Isegi see armastatud
ja imeõnnestunud lapsevanem, president Joseph F.
Smith palus: „Oo, Jumal! Ära lase mul omasid kao-
tada.”8 Nii hüüab iga lapsevanem ja selles on peidus
mõningal määral iga lapsevanema hirm. Kuid keegi
pole veel äpardunud, kes muudkui püüab ja palve-
tab. Teil on täielik õigus saada kannustust ja teada,
et lõpuks nimetavad teie lapsed teid õnnelikuks, just
nagu neid esiemade põlvkondi enne teid, kes hellita-
sid sama lootust ja tundsid samasugust hirmu.

Teil on iidne pärand, mille te pärisite Eevalt, kogu
inimkonna emalt, temalt, kes mõistis, et ta peab koos
Aadamaga langema, et „inimesed võiksid olla”9 ja et
nad võiksid tunda rõõmu. Teil on iidne pärand, mille
te pärisite Saaralt, Rebekalt ja Raahelilt, ilma kelleta
poleks antud Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile neid
suurepäraseid partiarhaalseid lubadusi, mis õnnista-
vad meid kõiki. Teil on iidne pärand, mille te pärisite
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Loiselt ja Euniikelt ning 2000 noore sõdalase emadelt.
Teil on iidne pärand, mille te pärisite Maarjalt, kes
valiti välja ja määrati juba enne selle maa loomist
rasestuma ning kandma ja sünnitama Jumala Poega
ennast. Me täname teid kõiki, teiste hulgas ka meie
oma emasid, ja ütleme teile, et selles maailmas pole
midagi tähtsamat, kui osaleda nii vahetul kombel
Jumala töös ja hiilguses, lastes Tema tütardel ja poega-
del osa saada surelikkusest ja maisest elust, et sellele
saaksid järgneda surematus ja igavene elu nendes
kõrgetes selestilistes riikides.

Toetuge Päästjale igavesti

Kui te olete tulnud Issanda juurde vaguralt ja
alandliku südamega ning ühe ema sõnul „kolkinud
vastu taevauksi, et paluda, anuda, nõuda juhatust ja
tarkust ja abi selle imeväärse ülesande juures,” siis
paisatakse see uks lahti, et anda teile kõige igaviku
mõju ja abi. Pretendeerige maailma Päästja tõotus-
tele. Paluge lepituse tervendavat balsamit, mis iganes
teid või teie lapsi ka ei vaevaks. Teadke, et usuga
pannakse asjad paika teist olenemata või õigemini
teie pärast.

Te ei suuda seda kuidagi üksinda, kuid teil on abi.
Taeva ja Maa Isand on selleks, et teid õnnistada –
Tema on see, kes läheb kindlameelselt kadunud
lambale järele, pühib põhjalikult, et leida kadunud

drahmiraha, ootab igavesti kadunud poja tagasitule-
kut. Päästmistöö kuulub teile ning seetõttu teid suu-
rendatakse, teile tasutakse, teid tehakse enamaks, kui
te olete ja paremaks, kui te olete eales olnud, kui teie
püüdlused on ausad, ükskõik kui nõrgaks te neid
vahel ka ei pea.

Pidage meeles, pidage meeles kõik oma emadus-
päevad: „Te ei oleks jõudnud nii kaugele muidu, kui
Kristuse sõna läbi, vankumatu usuga temasse ja toetu-
des täielikult tema teenetele, kes on vägev päästma.”10

Toetuge Temale. Toetuge Temale tugevalt. Toetuge
Temale igavesti. Ja „[pürgige Kristuses püsivana
edasi], omades täiuslikku lootuse sära.”11 Te teete
Jumala tööd. Te teete seda imehästi. Ta õnnistab teid
praegu ja Ta õnnistab teid isegi – ei, hoopis eriti –
siis, kui teie päevad ja ööd võivad olla kõige proovi-
lepanevamad. Nii nagu naisele, kes anonüümselt,
vagalt ning ehk isegi kõhklevalt ja mõningase häbi-
tundega rahva seast läbi trügis, et vaid Õpetaja kuue
palistust puudutada, nii ütleb Kristus ka naistele, kes
muretsevad ja mõistatavad ning vahel isegi nutavad
oma emakohustuse pärast: „Ole julge, tütar, sinu usk
on su päästnud!”12 Ja see teeb terveks ka teie lapsed.

Kõnest, mille vanem Holland esitas Kiriku 1997. aasta aprilli üld-
konverentsil (vt Conference Report, apr 1997, lk-d 46–49; või
Ensign, mai 1997, lk-d 35–37).
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SIIONI EMADELE

President Ezra Taft Benson
Kiriku 13. president

Siioni emad, teie Jumalalt saadud roll on nii eluli-
selt oluline teie enda ülenduse ning teie perekonna
päästmise ja ülenduse jaoks. Laps vajab ema rohkem
kui asju, mida raha eest saab osta. Oma lastega aja
veetmine on ülim kingitus.

Tundes südames armastust Siioni emade vastu,
tahaksin ma nüüd soovitada kümmet konkreetset
viisi, kuidas meie emad saadvad oma lastega tõhu-
salt aega veeta.

Olge teede ristumiskohas. Esiteks varuge aega, et
olla alati teede ristumiskohas, kui teie lapsed kas
tulevad või lähevad – kui nad lähevad kooli või tule-
vad sealt koju, kui nad lähevad kohtama või tulevad
kohtamast, kui nad toovad koju sõpru. Olge teede
ristumiskohas, ükskõik kas teie lapsed on kuue- või
kuueteistkümneaastased. Me loeme Õpetussõnadest:
„Omapead jäetud poiss teeb häbi oma emale”
(Õpetussõnad 29: 15). Meie ühiskonnas on üheks
suurimaks mureks need miljonid välisuksevõtmega
lapsed, kelle maja on iga päev tühi, kui nad koju
jõuavad ja kes pole oma töölkäivate vanemate järel-
valve all.
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Olge tõeline sõber. Teiseks, emad, varuge aega, et
olla oma lastele tõeline sõber. Kuulake oma lapsi,
kuulake tõeliselt. Rääkige oma lastega, naerge ja
tehke nendega nalja, laulge nendega, mängige nen-
dega, nutke nendega, kallistage neid, kiitke neid
ausalt. Jah, veetke regulaarselt iga lapsega aega, ilma
et teid miski tagant kiirustaks. Olge oma lastele tõe-
line sõber.

Lugege oma lastele. Kolmandaks, emad, varuge
aega, et oma lastele lugeda. Lugege oma poegadele
ja tütardele hällist peale. Pidage meeles, mida ütles
üks luuletaja:

Tal võib olla rikkusi arvutult;
kirstud täis aardeid ja laegastes kuld.
Minust ei rikkam küll olla saa tema –
luges ju minule mu oma ema.
(Strickland Gillilan, „The Reading Mother.”)

Kui te loete oma lastele regulaarselt, istutate te
neisse armastuse hea kirjanduse vastu ja tõelise
armastuse pühakirjade vastu.

Palvetage koos oma lastega. Neljandaks varuge aega,
et palvetada koos oma lastega. Isa juhatusel tuleks
teha perepalveid hommikuti ja õhtuti. Laske oma
lastel tunnetada teie usku, kui te palute neile taeva
õnnistusi. Parafraasides Jakoobuse sõnu: „Õige [ema]
vägev palve suudab palju” ( Jakoobuse 5:16). Laske
oma lastel teha pere- ja isiklikke palveid ning tundke
rõõmu nende sulnitest tunnetest, mida nad Taevaisa
ees välja valavad.

Pidage iganädalast pereõhtut. Viiendaks varuge aega,
et pidada iganädalast sisukat pereõhtut. Korraldage
oma abikaasa juhtimisel iga nädal vaimne ja meeltü-
lendav pereõhtu. Laske oma lastel aktiivselt osaleda.
Õpetage neile õigeid põhimõtteid. Tehke sellest üks
suurepärane peretava. Pidage meeles seda imelist tõo-
tust, mille andis president Joseph F. Smith, kui pere-
õhtut esmakordselt Kirikule tutvustati: „Kui pühad
kuuletuvad sellele nõuandele, lubame me neile selle
tulemusena suuri õnnistusi. Kodus kasvab armastus ja
vanematele kuuletumine. Iisraeli noorte südames are-
neb usk ja nad saavad jõudu, et võidelda neid ründa-
vate halbade mõjude ja kiusatustega” ( James R. Clark,
koost, Messages of the First Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 kd. [1965–1975], 4.
kd, lk 339). See imeline tõotus kehtib veel tänapäe-
valgi.

Einestage üheskoos. Kuuendaks varuge aega, et
einestada üheskoos nii sageli kui võimalik. Sellest
saab laste suuremaks saades ja elutempo kiirenedes
proovikivi. Ometi leiavad rõõmsad jutuajamised,
päevaplaanidest ja tegemistest rääkimine ning õpet-
likud hetked aset einete ajal, sest emad, isad ja lap-
sed näevad selle kallal vaeva.

Lugege iga päev pühakirju: Seitsmendaks varuge
iga päev aega, et lugeda pühakirju ühtse perena.
Individuaalne pühakirjade lugemine on tähtis, kuid
perekondlik pühakirjade lugemine on eluliselt olu-
line. Mormoni Raamatu lugemine koos terve perega
toob teie koju suuremat vaimsust ning annab nii
vanematele kui lastele jõudu pidada vastu kiusatus-
tele ja saada Püha Vaim oma pidevaks kaaslaseks.
Ma luban teile, et Mormoni Raamat muudab teie
pere elu.

Tehke asju koos terve perega. Kaheksandaks varuge
aega, et teha asju koos terve perega. Muutke pere-
kondlikud väljasõidud, piknikud, sünnipäevapeod
ja reisid erilisteks, et neist jääksid head mälestused.
Käige alati, kui võimalik, koos perega üritustel,
millega üks pereliikmetest seotud on, nagu näiteks
koolinäidend, pallimäng, kõne või etlemine. Käige
üheskoos Kiriku koosolekutel ja istuge, kui võimalik,
üheskoos. Emad, kes aitavad perel üheskoos palve-
tada ja mängida, aitavad oma perel koos püsida ja
õnnistavad laste elu igaveseks.

Õpetage oma lapsi. Üheksandaks, emad, varuge aega
oma laste õpetamiseks. Kasutage ära õpetamiseks sobi-
likud hetked. Seda saab teha ükskõik mis ajal päevas –
söögiajal, juhuolukordades või spetsiaalselt üheskoos
maha istudes, voodi jalutsis päeva lõppedes või ühise
hommikuse jalutuskäigu ajal. Emad, teie olete oma
laste parim õpetaja. Ärge veeretage seda kallihinnalist
kohustust lasteaedade või lapsehoidjate õlule. Ema
armastus ja palvemeelne mure oma laste pärast on
tema kõige tähtsamad omadused omade õpetamisel.

Õpetage lastele evangeeliumi põhimõtteid.
Õpetage, et tasub hea olla. Õpetage neile, et patus
pole midagi turvalist. Õpetage neile armastust
Jeesuse Kristuse evangeeliumi vastu ja tunnistust
selle jumalikkusest.

Õpetage oma poegadele ja tütardele kombekust
ning õpetage neid austama mehi ja naisi. Õpetage
oma lastele kõlbelist puhtust, õigeid kohtamaskäi-
mise standardeid, templiabielu, misjonitööd ning
seda, kui tähtis on võtta vastu ja suurendada oma
Kiriku kutseid.

Õpetage neile tööarmastust ja seda, kui palju on
väärt hea haridus.

Õpetage neile, kui tähtis on õiget liiki meelelahu-
tus, sealhulgas sobilikud filmid ja videod ning muu-
sika, raamatud ja ajakirjad. Arutlege pornograafia ja
narkootikumide pahelisuse üle ning õpetage neile,
kui väärtuslik on puhas elu.

Jah, emad, õpetage oma lastele evangeeliumi oma-
enda kodus, omaenda kodukolde ääres. See on tõhu-
saim õpetus, millest teie lapsed kunagi osa saavad.
Sel viisil õpetab Issand. Kirik ei saa õpetada nii nagu
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teie. Koolgi ei saa. Lasteaed ei saa. Kuid teie saate ja
Issand toetab teid. Teie õpetused jäävad teie lastele
igaveseks meelde ja kui nad on vanad, ei kaldu nad
nendest kõrvale. Nad nimetavad teid õnnelikuks –
oma tõeliseks ingelemaks.

Emad, selline taevane emalik õpetamine nõuab
aega – palju aega. Seda ei saa teha tõhusalt osaajali-
selt. Selleks, et teie lapsi päästa ja ülendada, tuleb
seda teha kogu aeg. See on teie jumalik kutse.

Armastage oma lapsi tõeliselt. Kümnendaks ja lõpe-
tuseks, emad, varuge aega, et oma lapsi tõeliselt
armastada. Ema tingimusteta armastus läheneb
Kristuse armastusele.

Järgnev on ühe poja kaunis austusavaldus oma
emale: „Ma ei mäleta eriti, mida ta arvas hääletami-
sest või milline oli tema sotsiaalne staatus. Ka ei
suuda ma meenutada, mida ta mõtles laste koolitami-
sest, toitumisest ja pärilike omaduste parandamisest.
Peamine asi, mis meenub mulle nüüd läbi tiheda aas-
taterägastiku, on see, et ta mind armastas. Talle meel-
dis koos minuga murul lamada ja lugusid rääkida või
meie, lastega, joosta ja peitust mängida. Ta kallistas
mind kogu aeg. Ja see meeldis mulle. Tal oli päikse-
line nägu. Minu jaoks sarnanes see Jumala ja kõikide
õndsustega, mis pühad Temast räägivad. Ja laulavad!

Kõikide tunnete seas, mis mulle elus rõõmu valmista-
sid, pole miski võrreldav vaimustusega, mis kaasnes
talle sülle ronimise ja magama jäämisega, kui ta kii-
kus edasi-tagasi oma kiiktoolis ja laulis. Sellele mõtel-
des tunnen ma huvi, kas tänapäeva naine mõistab
keset kõiki oma tohutuid kavatsusi ja plaane, milline
kõikvõimas tegur ta on oma lapse vormimisel kas siis
tema hüvanguks või õnnetuseks. Huvitav, kas ta
mõistab, kui palju loeb lapse elus puhas armastus ja
tähelepanu.”

Emad, ka teie teismelised lapsed vajavad samasu-
gust armastust ja tähelepanu. Paljudele emadele ja
isadele tundub, et neil on kergem väljendada ja näi-
data oma armastust oma lastele, kui nad on väikesed,
kuid hoopis raskem, kui nad on vanemad. Nähke
selle kallal palvemeelselt vaeva. Põlvkondade vahel ei
pea olema vastuolusid. Ja võtmeks on armastus. Meie
noored vajavad armastust ja tähelepanu, mitte vaja-
duste rahuldamist. Nad vajavad osadustunnet ja
mõistmist, mitte ema ja isa ükskõiksust. Nad vajavad
vanemate aega. Ema lahke õpetus ja ta armastus ning
usaldus teismelise poja või tütre vastu võib nad sõna
otseses mõttes pahelise maailma käest päästa.

Kõnest, mille president Benson esitas lapsevanematele 22.
veebruaril 1987 peetud küünlavalgusõhtul.
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RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Mõtisklege oma laste või lastelaste, õe- ja venna-
laste või teiste tuttavate laste vajaduste üle. Tehke
plaane, kuidas õpetada neid lapsi oma tegude ja
sõnadega.

• Vaadake üle, mida kirjutatakse perekonnas õpeta-
mise kohta raamatus Teaching, No Greater Call
(36123), lk-d 127–143 ja Perekonna juhendis
(31180), lk-d 4–10. Kui te olete abielus, lugege ja
arutage seda materjali koos oma abikaasaga.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevaid artikleid. Kui te olete abielus, lugege ja arutage neid artikleid koos oma abikaasaga.

HEAKS LAPSEVANEMAKS OLEMINE – MAAILMA
SUURIM PROOVILEPANEK

Vanem James E. Faust
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Lapsevanemaks olemine on jumalik kutse

Ma tunnen, et pean arutlema teemal, mille ma
olen otsustanud nimetada maailma suurimaks proo-
vilepanekuks. See on seotud heaks lapsevanemaks
olemise erilise võimaluse ja kohustusega. Sel teemal
on nii palju eriarvamusi, kui palju on lapsevanemaid,
ometi väidavad vaid üksikud, et nemad teavad kõiki
vastuseid. Mina pole kohe kindlasti üks nendest.

Mul on tunne, et praegu on meie inimeste seas
rohkem silmapaistvamaid noori mehi ja naisi kui
ühelgi muul ajal minu elu jooksul. Selle põhjal võib
eeldada, et enamik neist noortest on tulnud headest
kodudest ning et neil on pühendunud ja hoolivad
vanemad. Isegi kui see nii on, tunnevad ka kõige
kohusetundlikumad vanemad, et nad on ehk teinud
mõned vead. Ma mäletan, et ühel korral, kui ma
tegin midagi mõtlematut, hüüatas mu oma ema:
„Kus ma küll vea tegin?”

Issand on õpetanud: „Mina olen teil käskinud
oma lapsed üles kasvatada valguses ja tões” (ÕL
93:40). Minu arvates pole midagi tähtsamat, mida
inimene teha saab.

Isaks või emaks olemine pole mitte ainult suur
proovilepanek vaid ka jumalik kutse. See jõupingutus
nõuab pühendumist. President David O. McKay
teatas, et lapsevanemaks olemine on „tähtsaim üles-
anne, mis on inimestele usaldatud” (The Responsibility
of Parents to Their Children [kuupäev puudub], lk 1).

Õnnestunud kodu loomine

Kuigi vaid mõned inimkonna ülesanded on tähtsa-
mad kui heaks lapsevanemaks olemine, pakuvad vaid
üksikud suuremat rõõmuvõimalust. Kindlasti ei tule
siin maailmas teha tähtsamat tööd, kui valmistada
oma lapsi olema jumalakartlikud, õnnelikud, lugupee-
tud ja viljakad. Miski ei tee vanematele suuremat
rõõmu kui see, et nende lapsed austavad neid ja
nende õpetusi. See on vanemaks olemise hiilgus.
Johannes tunnistas: „Mul ei ole suuremat rõõmu kui
see, et ma kuulen oma lapsi tões käivat” (3 Johannese
1:4). Minu arvates nõuab laste õpetamine, kasvata-
mine ja koolitamine rohkem arukust, intuitiivset
taipu, alandlikkust, jõudu, tarkust, vaimsust, visadust
ja tõsist tööd kui ükski teine ülesanne, mille me võime
elus saada. See on nii eriti siis, kui au ja sündsuse kõl-
beline alus meie ümber lagunemas on. Selleks, et kodu
oleks õnnestunud, tuleb õpetada väärtusi, peavad
olema reeglid, käitumisnormid ning sõltumatud ja
muutumatud vaimsed alged. Paljud ühiskonnad ei
toeta eriti vanemaid kõlblusväärtuste õpetamisel ja au
sees pidamisel. Mõned kultuurid on muutumas oluli-
sel määral väärtustevabaks ja paljud nooremad inime-
sed muutuvad sellises keskkonnas kõlbluse suhtes
küüniliseks.

Kui terved ühiskonnad on langenud ja kaotanud
oma kõlbelise identiteedi ning nii paljud kodud on
lagunenud, on lootustandvaim pöörata suuremat
tähelepanu järgmise põlvkonna – meie laste – õpeta-
misele ja teha selle nimel suuremaid jõupingutusi.
Selleks tuleb meil kõigepealt tugevdada laste põhi-
õpetajaid. Neist peamised on lapsevanemad ja teised
pereliikmed ning parim keskkond peaks olema kodu.
Kuidagi, mingil viisil, peame me püüdma veel enam
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muuta oma kodud tugevamaks, et need seisaksid kui
pühamud meid ümbritseva ebatervisliku ja leviva
kõlblusepõua vastu. Kodune kooskõla, õnn, rahu
ja armastus aitavad anda lastele sisemist jõudu, mis
on vajalik elu katsumustega hakkamasaamiseks.
[Ameerika Ühendriikide] presidendi George Bushi
abikaasa Barbara Bush ütles mõned kuud tagasi
Wellesley KolledÏi lõpetajatele:

„Olgu tegu mistahes ajastuga, mistahes ajaga, üks
asi ei muutu kunagi: isad ja emad, kui teil on lapsed,
peavad nad olema esikohal. Te peate oma lastele
lugema, te peate oma lapsi kallistama ja te peate
oma lapsi armastama. Teie edu perena, meie edu
ühiskonnana ei sõltu sellest, mis leiab aset Valges
Majas, vaid sellest, mis leiab aset teie koduseinte
vahel” (Washington Post, 2. juuni 1990, lk 2).

Heaks isaks ja emaks olemine nõuab vanematelt
paljude oma vajaduste ja soovide allutamist oma
laste vajadustele. Sellise ohverduse tulemusena kuju-
neb kohusetundlikel vanematel üllas iseloom ja nad
õpivad rakendama Päästja enda poolt õpetatud oma-
kasupüüdmatuid tõdesid.

Ma austan väga üksikvanemaid, kes näevad vaeva
ja ohverdavad, kes püüavad peaaegu üliinimlikele
vastuoludele vaatamata oma peret koos hoida. Neid
tuleks nende kangelaslike püüdluste juures austada
ja aidata. Iga ema või isa ülesanne on palju kergem,
kui kodus on kaks oma kohuseid täitvat vanemat.
Lapsed panevad sageli viimase piirini proovile
mõlema vanema jõu ja tarkuse.

Kui sageli te teete perepalvet?

Mõned aastad tagasi vestles president Spencer W.
Kimball piiskop Stanley Smootiga. President Kimball
küsis: „Kui sageli te teete perepalvet?”

Piiskop Smoot vastas: „Me püüame palvetada
perega kaks korda päevas, aga keskmiselt tuleb kuskil
üks kord.”

President Kimball vastas: „Minevikus võis kord
päevas perega palvetamine hea olla. Tulevikus aga
sellest meie perede päästmiseks ei piisa.”

Huvitav, kas tulevikus piisab juhuslikest ja harva-
dest pereõhtutest, et kindlustada, et meie lapsed on
kõlbeliselt piisavalt tugevad. Tulevikus ei pruugi pii-
sata harvast perekondlikust pühakirjauurimisest, et
relvastada oma lapsi voorusega, mis on vajalik sel-
leks, et pidada vastu nende elukeskkonna kõlbelisele
langusele. Kuskohas maailmas õpivad lapsed kõlbelist
puhtust, ausameelsust, õiglust ja elementaarset viisa-
kust kui mitte kodus? Neid väärtusi kinnitatakse loo-
mulikult kirikus, kuid vanemate õpetus on püsivam.

Vanemad peavad olema eeskujuks

Kui vanemad püüavad õpetada oma lapsi ohtu
vältima, ei piisa sellest, kui nad ütlevad oma lastele:
„Me oleme maailmas kogenud ja targad ning tohime
minna kuristikule lähemale kui teie.” Vanemate sil-
makirjalikkus võib muuta lapsed kodus õpetatu suh-
tes küüniliseks ja uskmatuks. Näiteks kui vanemad
vaatavad filme, mida nad ei luba oma lastel vaadata,
siis vanemate usaldatavus langeb. Kui lastelt ooda-
takse ausust, peavad vanemad olema ausad. Kui las-
telt oodatakse vooruslikkust, peavad vanemad olema
vooruslikud. Kui te ootate, et teie lapsed oleksid
auväärsed, peate ka teie olema auväärsed.

Muude väärtuste seas, mida tuleks lastele õpetada,
on teistest lugupidamine, mis algab lugupidamisega
lapse enda vanematest ja perest, lugupidamine
teiste ususümboolikast ja isamaalistest tõekspidamis-
test, lugupidamine seadustest ja korrast, lugupida-
mine teiste omandist, lugupidamine juhtidest.
Paulus tuletab meile meelde, et lapsed „õppigu
esmalt ise kohtlema jumalakartlikult oma peret”
(1 Timoteosele 5:4).

Laste distsiplineerimine

Lapsevanema üheks kõige raskemaks ülesandeks on
laste õige distsiplineerimine. Laste kasvatamine on nii
individuaalne. Iga laps on erinev ja ainulaadne. See,
mis toimib ühe puhul, ei pruugi toimida teise puhul.
Ma ei tea, kes on piisavalt tark ütlema, milline kord
on liiga karm või mis on liiga leebe, kui mitte laste
endi vanemad, kes armastavad neid kõige rohkem.
See on miski, mida vanematel tuleb palvemeelselt
tunnetada. Kõikehaaravaks peamiseks põhimõtteks
on loomulikult see, et laste distsiplineerimisel tuleb
lähtuda pigem armastusest kui karistamisest. Brigham
Young andis nõu: „Kui sul on kunagi vaja kedagi
nuhelda, ära nuhtle iial rohkem, kui sul jagub palsa-
mit, et valu leevendada” (Discourses of Brigham Young,
valinud John A. Widtsoe [1954], lk 278). Suunamine
ja distsipliin kuuluvad siiski kindlasti möödapääsma-
tult lapse kasvatamise juurde. Kui vanemad oma lapsi
ei distsiplineeri, teeb avalikkus seda viisil, mis vane-
matele ei meeldi. Ilma distsipliinita ei austa lapsed
seadusi ei kodus ega ühiskonnas.

Distsiplineerimise põhieesmärk on kuulekuse õpe-
tamine. President David O. McKay ütles: „Kui vane-
matel ei õnnestu oma lastele kuulekust õpetada, kui
kuulekus ei kujune välja nende kodudes, siis nõuab
ja saavutab seda ühiskond. Seega oleks parem, kui
kodu koolitaks last kuulekuses oma lahkuse, sümpaa-
tia ja mõistmisega, selmet lasta talle tundetult osaks
saada toorel ja ebameeldival distsiplineerimisel,
mida ühiskond peale sunnib, kui kodu pole veel
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oma kohust täitnud” (The Responsibility of Parents
to Their Children, lk 3).

Laste töötama õpetamine

Lastele distsipliini ja vastutuse õpetamisel on täh-
tis õpetada neile töötegemist. Üles kasvades on pal-
jud meist nagu see mees, kes ütles: „Mulle meeldib
töö, see paelub mind. Ma võin istuda ja seda tundide
kaupa pealt vaadata” ( Jerome Klapka Jerome, The
International Dictionary of Thoughts, koost John P.
Bradley, Leo F. Daniels ja Thomas C. Jones [1969],
lk 782). Parimad tööpõhimõtte õpetajad on vanemad
ise. Mina hakkasin tööst rõõmu tundma, töötades
esmalt oma isa, vanaisa, onude ja vendade kõrval.
Ma olen kindel, et olin sageli pigem tülinaks kui
abiks; jäänud mälestused on aga sulnid ja õppetun-
nid väärtuslikud. Lapsed peavad õppima vastutust ja
iseseisvust. Kas vanemad varuvad aega, et ise näidata,
demonstreerida ning selgitada, nii et lapsed oskaksid
Lehhi õpetuse kohaselt „tegutseda ise ja mitte olla
mõjutatavad”? (2 Nefi 2:26)

Luther Burbank, üks maailma suurepäraseim aian-
dusteadlane, ütles: „Kui me poleks pööranud oma
taimedele sama palju tähelepanu kui oma lastele,
elaksime me nüüd umbrohudÏunglis” (Elbert
Hubbard’s Scrap Book [1923], lk 227).

Lapsevanemate erilised proovikivid

Lapsed on samuti saanud pärandiks valikuvaba-
duse, mille alusel võimaldatakse meil kõigil edeneda,
kasvada ja areneda. See valikuvabadus lubab meie
lastel valida alternatiivina ka isekuse, raiskamise,
mõnulemise ja enesehävituse. See valikuvabadus
väljendub lastes sageli juba väga noores eas.

Vanemad, kes on olnud kohusetundlikud, armasta-
vad ja hoolivad, ning kes on järginud õigsuse põhi-
mõtteid nii hästi, kui nad on osanud, olgu trööstitud
teadmisest, et nad on head vanemad mõnede oma
laste tegudest hoolimata. Lastel endil on kohustus
kuulata, kuuletuda ja õpetamise korral õppust võtta.
Vanemad ei saa alati vastutada iga sündsusetu teo
eest, mille tema laps korda saadab, kuna nad ei saa
kindlustada, et laps hästi käitub. Mõned üksikud lap-
sed paneksid proovile isegi Saalomoni tarkuse ja Iiobi
püsivuse.

Sageli pannakse eriti proovile neid vanemaid, kes
on jõukad või üleliia järeleandlikud. Teatud mõttes
hoiavad mõned lapsed sellises olukorras oma vane-
maid pantvangis, toetamata vanemate poolt kehtes-
tatud reegleid, kui just vanemad ei ole päri laste
nõuetega. Vanem Neal A. Maxwell ütles järgmist:
„Need, kes teevad oma laste jaoks liiga palju, avasta-
vad peagi, et nad ei suuda oma lastega hakkama
saada. Nii paljude laste jaoks on tehtud nii palju, et

nad on peaaegu ära rikutud” (Conference Report,
apr 1975, lk 150; või Ensign, mai 1975, lk 101).
Inimloomusele näib olevat omane mitte hinnata
täiel määral materiaalseid asju, mida me ei ole ise
ära teeninud.

See on veidi irooniline, et mõned vanemad tunne-
vad muret, kas nende lapsed on ikka eakaaslaste sil-
mis heakskiidetud ja populaarsed. Ometi kardavad
needsamad vanemad, et nende lapsed võivad teha
sama, mida nende eakaaslasedki.

Laste aitamine väärtuste omaksvõtmisel

Need lapsed, kes on kindlalt otsustanud narkooti-
kumidest, alkoholist ja lubamatust seksuaalelust
keelduda, on tavaliselt need, kes on võtnud omaks
tugevad väärtused, mille järgi elavad kodus nende
vanemad. Raskete otsuste tegemisel järgivad nad
tõenäoliselt pigem oma vanemate õpetusi kui oma
eakaaslaste eeskuju või meedia eksitavaid argumente,
mis reklaamivad veetlevana alkoholi tarbimist, luba-
matut seksuaalelu, uskmatust, ebaausust ja teisi
pahesid. Nad on nagu Heelamani 2000 noort meest,
kelle „emad olid õpetanud neile, et kui nad ei
kahtle, siis Jumal päästab nad” surmast (Alma
56:47). „ Ja nad kordasid . . . oma emade sõnu,
öeldes: Me ei kahtle, et meie emad teadsid seda”
(Alma 56:48).

Vanemate õpetusi ja väärtusi näib aitavat tsemen-
teerida laste ellu tugev usk Jumalusse. Kui see õpe-
tus läheb neile sügavale hinge, on neis sisemist
jõudu. Milliseid tähtsaid õpetusi peaksid siis vane-
mad õpetama? Pühakirjad räägivad meile, et vane-
matel tuleb õpetada oma lastele „usust elava Jumala
Pojasse Kristusesse ja ristimisest ning . . . Püha
Vaimu annist” ja „õpetust meeleparandusest” (ÕL
68:25). Neid tõdesid tuleb õpetada kodus. Neid ei
saa õpetada üldhariduskoolides ning nende eest ei
hoolitse ei valitsus ega ühiskond. Kiriku program-
mid saavad loomulikult aidata, kuid kõige mõjusam
õpetamine leiab aset kodus.

Tuhat armastuselõnga

Vanemate õpetamishetked ei pea olema suured,
dramaatilised ega vägevad. Me õpime seda
Meisterõpetajalt. Charles Henry Parkhurst ütles:

„Kristuse elu täielik ilu pole midagi muud kui väi-
keste silmatorkamatute ilusate tegude kogum – kui
Ta rääkis kaevul naisega, . . . kui Ta näitas rikkale
noormehele tema salajast südamesoovi, mis ei lask-
nud tal minna Taevariiki, . . . kui Ta õpetas väikesele
järgijatepundile, kuidas palvetada, . . . kui Ta tegi
lõkke ja küpsetas kala, et jüngreid ootaks ees hommi-
kusöök, kui nad öiselt kalapüügilt külmetavate, väsi-
nute ja masendunutena kaldale jõudsid. Kõik need
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asjad ju ilmutavad meile nii kergesti [Kristuse]
huvide tõelist väärtust ja häälestatust, mis on nii
konkreetsed, nii piiratud, nii selle poolt, mis on
väike, nii süvenenud sellesse, mis on pisitilluke”
(„Kindness and Love”, Leaves of Gold [1938], lk 177).

Ja nii on see ka lapsevanemaks olemise puhul.
Väiksed asjad on need suured asjad, mis tikitakse
perekonna vaibale tuhande armastuse, usu, distsi-
pliini, ohverduse, kannatlikkuse ja töö lõngaga.

Lepingulapsed

Selle kiriku ustavatele lapsevanematele võivad olla
abiks mõned suured vaimsed lubadused. Igavesti pit-
seeritud lapsed võivad saada õnnistuseks need samad
jumalikud tõotused, mis anti nende vapratele esiva-
nematele, kes pidasid õilsalt kinni oma lepingutest.

Vanemate poolt meeles peetud lepinguid peab mee-
les ka Jumal. Lastest võivad nõnda saada nende
suurte lepingute ja tõotuste pärijad. Seda seetõttu,
et nad on lepingulapsed (vt Orson F. Whitney,
Conference Report, apr 1929, lk-d 110–111).

Jumal õnnistagu selle maailma heitlevaid, ohver-
davaid, auväärt vanemaid. Pidagu Ta eriti au sees
neid lepinguid, millest peavad kinni ustavad vane-
mad meie inimeste seas, ja valvaku Ta nende lepin-
gulaste üle.

Kõnest, mille vanem Faust esitas Kiriku 1990. aasta oktoobri
üldkonverentsil (vt Conference Report, okt 1990, lk-d 39–43; või
Ensign, nov 1990, lk-d 32–35).

LAUD, MILLE ÄÄRES ON TUNDA ARMASTUST

Vanem LeGrand R. Curtis
Seitsmekümnest

Kodu tähtsusest on kirjutatud palju. Vanem
Marion G. Romney on öelnud meile, et „ühiskonna
parandamatuks haiguskoldeks on perekonna ebasta-
biilsus.”1 Me mõistame, et mõned kodud on suured,
meeldivalt sisustatud, isegi luksuslikud. Teised on
väga väikesed ja tagasihoidlikud, kus mööblit napib.
Ometi saab iga kodu olla maapealne taevas, kus me
olla tahame, kui me süda on tulvil armastust, nagu
tuletab meile meelde üks armastatud kirikulaul.2

Üheks tähtsaimaks mööbliesemeks, mis enamikes
kodudes olemas, on köögilaud. See võib olla väike,
see võib olla suur või siis väikese leti moodi, kus
jagub vaevalt ruumi toidu ja nõude jaoks. Oma
põhifunktsioonilt tundub see olevat koht, kus pere
erinevad liikmed süüa saavad.

Praeguse konkreetse sündmuse puhul soovin ma
pöörata teie tähelepanu sügavamale, veelgi tähtsa-
male funktsioonile, mis on köögilaual, mille ääres
me võime saada midagi palju enamat kui vaid
füüsiliseks heaoluks vajalikku toitu.

Lauaäärne evangeeliumivestlus

Perekonnas on tavaliselt vähemalt kaks erivanuse-
list liiget, kuid pere peab kokku saama – eelistatavalt
mitte ainult söömiseks, vaid selleks, et üheskoos pal-
vetada, rääkida, kuulata, samastuda, õppida ja kas-
vada. President Gordon B. Hinckley on öelnud selle
kohta nii hästi:

„Minu palve – ja ma soovin, et oskaksin seda väl-
jendusrikkamalt välja öelda – on laste päästmise palve.

Liiga paljud neist käivad ringi valu ja hirmu tundes,
üksinduses ja meeleheites. Lapsed vajavad päikesepais-
tet. Neil on vaja õnne. Nad vajavad armastust ja hoo-
litsust. Nad vajavad heasüdamlikkust ja kosutust ja
kiindumust. Igas kodus saab maja maksumusest hooli-
mata luua armastava keskkonna, mis on ühtlasi pääs-
tev keskkond.”3

Enamus pereliikmeid on altid paljudele nii kodu-
välistele maailmajõududele kui ka raadio, televi-
siooni, videofilmide ja paljude muude endaga koju
toodud asjade võimsale mõjule.

Kujutage ette, kuidas pere koguneb ümber laua,
võib-olla ümber köögilaua ning räägib evangeeliu-
mist, räägib sakramendikoosolekutest, sõnumitest,
räägib viimasest Liahoonast või Kiriku noorteajakir-
jast, räägib koolist koos kõige selle juurde kuuluvaga,
räägib üldkonverentsist, räägib pühapäevakooli õppe-
tundidest, kuulab head muusikat, räägib Jeesusest
Kristusest ja Tema õpetustest. Seda loetelu võiks jät-
kata. Mitte ainult lapsevanematel, aga kõigil pereliik-
metel oleks arukas veenduda, et igal kohalolijal on
võimalik sõna võtta ja laialdased võimalused osaleda.

Lauaäärne perepalve

Mõelge selle võimalikkusele, et pere põlvitab laua
ääres (ilma televiisorita) ning palvetab ja palub abi,
tänab meie Isa õnnistuste eest – õpetab igas vanuses
liikmetele, kui tähtis on armastav Taevaisa. Koos väi-
keste lastega tehtud perepalve võib aidata hästi kaasa
suuremate laste arengule, kes palvetavad ühel päeval
oma perega.

Vanem Thomas S. Monson ütles selle kohta hästi:

„Issand juhatas meid perega palvetama, kui Ta
ütles: „Paluge oma peredes alati Isa minu nimel, et
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teie naised ja teie lapsed oleksid õnnistatud” (3 Nefi
18:21).

“Heitkem üheskoos pilk tüüpilisele viimse aja
pühade perekonnale, kes palvetab Issanda poole. Isa,
ema ja iga laps põlvitavad, langetavad pea ja sulgevad
silmad. Kodu täidab sulnis armastuse, üksmeele ja
rahu vaim. Kas te arvate, et ühel isal on raske austada
oma kalli poja palvet, kui ta kuuleb oma pisipoega
palvetamas Jumala poole, et isa teeks seda, mis on
õige ja oleks kuulekas Issanda käskudele? Kui teisme-
line tütar kuuleb, kuidas ta armas ema anub Issandalt,
et tema tütart inspireeritaks kaaslaste valikul, et ta val-
mistuks templiabieluks, kas te siis mitte ei usu, et see
tütar püüab austada seda palvet, mille tõi härdalt
kuuldavale tema ema, keda ta nii väga armastab? Kui
isa, ema ja iga laps tõsimeeli palvetab, et need pere
toredad pojad elaksid selle vääriliselt, et saada ühel
päeval kutse teenida Issanda saadikutena Kiriku misjo-
niväljadel, kas me ei hakka siis mitte nägema, kuidas
nendest poegadest sirguvad noored mehed, kellel on
vastupandamatu soov teenida misjonärina?”4

Nii nagu paljud on öelnud: „Kuidas on võimalik
saata oma vanemad ja lapsed iga päev maailma
ilma neid kokku kogumata ja Issandaga rääkimata?”
Targad lapsevanemad uurivad oma ajakava ja teevad
plaane, et koguda pere vähemalt kord päevas palve
õnnistusi saama. Väiksed pereliikmed õpivad peagi
ise palvet ütlema ning neile saab selgeks, millised on
perepalve väärtused.

Tehke kodust õnnelik paik

Ma olen juba varem öelnud, et „kodu peaks olema
õnnelik paik, kuna kõik teevad selle nimel tööd.
On öeldud, et õnn on kodukootud ja me peaksime
püüdma teha oma kodust õnneliku ja meeldiva paiga
iseendale ja oma lastele. Õnneliku kodu keskpunktiks
on evangeeliumi õpetused. See nõuab kõigi asjaosa-
liste pidevaid hoolikaid jõupingutusi.”5

Üks üpris suurest perest pärit askeldav teismeline
kurtis, kui palju aega võtab ära perepalve. Kui tark
ema järgmisel päeval palvetas, jättis ta meelega selle
nooruki palvest välja. Kui palve lõppes, ütles toime-
kas laps: „Ema, sa minu eest ei palvetanudki!” Ema
selgitas, et ta võttis vaid kuulda nooruki kaebust.
Siis see laps palus: „Ära jäta mind välja!”

Lauaäärne pühakirjade uurimine

Kujutage ette, et laua ääres on perekond, kelle
pühakirjad on avatud ja kes arutab neid paljusid
tõdesid ja õppetunde, mille üle mõtiskleda. See on
tõepoolest laud, mille ääres on tunda armastust!

Õpetajad on ühel meelel, et lapsed peavad väljas-
pool kooli palju lugema. Me saame õnnistada oma
lapsi, kui loeme koos nendega pühakirju iga päev –
köögilaua ääres.

Aja leidmine, mil perega köögilaua ääres kohtuda,
võib nõuda märkimisväärseid ümberkorraldusi ja
hoolikat planeerimist, kuid mis võiks olla tähtsam
perekonna ühtsuse, perekonna vaimse kasvu, pere-
liikmete vahel rajatud sildade jaoks, kui nad räägi-
vad, kuulavad ja vastavad armastusest ümbritsetuna?
Meie peamine edu peitub lihtsas üritamises – üha
uuesti ja uuesti.

Tugevdage peresidemeid

Tänapäeva maailmas on palju jõude, mis püüavad
perekonda ja kodu hävitada. Targad lapsevanemad
püüavad tugevdada peresidemeid, tõsta kodus vaim-
sust ning keskenduda Jeesusele Kristusele ja aktiiv-
sele templis käimisele. President Howard W. Hunter
on öelnud meile järgmist:

„Ma palvetan, et me oleksime üksteise vastu hea-
südamlikumad, viisakamad, alandlikumad ning kan-
natlikumad ja andestavamad. . .

Teiseks ja jätkates samas vaimus, kutsun ma liik-
meid seadma Issanda templi oma liikmesuse suureks
sümboliks ja oma kõige pühamate lepingute taeva-
seks tegevuspaigaks. Minu sügavaimaks südamesoo-
viks on see, et Kiriku iga liige oleks templissemineku
vääriline.”6

President Hunteri antud juhatust saaks märgata-
valt paremini täita selle kaudu, mis leiab aset köögi-
laua ääres.

Me peaksime harjutama oma kodus, kuidas teisi
kohelda. Nagu Goethe nii hästi ütles: „Kui kohelda
[inimest] sellisena, nagu ta on, siis ta jääbki selliseks,
aga kui kohelda teda, otsekui ta oleks selline, kelleks
ta . . . võiks saada [ja võib saada], siis ta [saab selleks,
kes ta olema peaks].”7

Tehke kodust pühendumispaik

Vanem Boyd K. Packer ütles: „Mõne taeva-asja
kojutoomisega kindlustatakse, et pereliikmed hakka-
vad paremini kirikus osalema. Pereõhtu on loomuli-
kult otsekui selle jaoks loodud – kodune koosolek,
mida võib sobitada iga vajadusega ja see on täpselt
samasugune kiriku koosolek, või võib olla, nagu
need, mida peetakse kogudusehoones.”8

See nõuanne ühtib ka vanem Dean L. Larseni poolt
öelduga: „Meie kirikuhooned pole ainukesed kohad,
kus me saame Jumalat teenida. Ka meie kodu peaks
olema pühendumispaik. Oleks tore, kui me võiksime
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iga päev „minna koju kirikusse”. Teist sellist kohta ei
peaks olema, kus Issanda Vaim on teretulnum ja ker-
gemini kättesaadav, kui omaenda kodus.”9

Kui me teeme tööd, et kõike seda oma kodus saa-
vutada, on meil hea pidada meeles president Harold
B. Lee tähtsat avaldust: „Pidage meeles, et tähtsaim
Issanda töö, mida teie [ja mina] kunagi tee[me],
on . . . omaenda koduseinte vahel.”10

Minu tänane palve on, et igaüks meist silmitseks
hoolikalt oma kodu ja köögilauda ning püüaks jät-
kuvalt tuua taevast oma koju ja tulla Jeesuse Kristuse
juurde.

Kõnest, mille vanem Curtis esitas Kiriku 1995. aasta aprilli üld-
konverentsil (vt Conference Report, apr 1995, lk-d 109–111; või
Ensign, mai 1995, lk-d 82–83).
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13LASTELE EVANGEELIUMI
PÕHIMÕTETE ÕPETAMINE
1. OSA

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Lugege pühakirjakohta Õpetus ja Lepingud
68:25–28. Leidke lugedes põhimõtted ja talitused,
mida Issand on käskinud vanematel oma lastele
õpetada. Tehke mõned plaanid, kuidas te saate
õpetada neid põhimõtteid ja talitusi oma lastele
või lastelastele, õdede ja vendade lastele või teis-
tele lastele, keda te tunnete.

• Lugedes järgnevat artiklit, valige välja üks või
kaks vanem Robert D. Halesi soovitust, millele
tähelepanu koondada. Erinevate võimaluste tekki-
des koondage tähelepanu teistele artiklis toodud
soovitustele.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

PEREKONNA TUGEVDAMINE: MEIE PÜHA
KOHUSTUS

Vanem Robert D. Hales
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Vaim tugevdab perekonda

Perekonna tugevdamine on meie kui lapsevane-
mate, laste, sugulaste, juhtide, õpetajate ja Kiriku
liikmete püha kohustus.

Pühakirjades õpetatakse selgesti, kui tähtis on pere-
konda vaimselt tugevdada. Isa Aadam ja ema Eeva
õpetasid oma poegadele ja tütardele evangeeliumi.
Issand, keda Aabel armastas, kiitis heaks tema toodud
ohverdused. Kain aga „armastas Saatanat rohkem kui
Jumalat” ja tegi tõsist pattu. Aadam ja Eeva „kurvasta-
sid Issanda ees Kaini ja tema vendade pärast,” kuid ei
lakanud kunagi oma lastele evangeeliumi õpetamast
(vt Moosese 5:12, 18, 20, 27; 6:1, 58).

Me peame mõistma, et igal meie lapsel on erine-
vad anded ja talendid. Mõnel, nagu Aabelil, näivad
olevat usuga seotud anded sünniga kaasa antud.
Teised näevad vaeva iga oma otsusega.
Lapsevanematena ei peaks me kunagi laskma oma
laste otsingutel ja heitlustel meid rivist välja lüüa või
panna meid kaotama oma usku Issandasse.

Kui Alma noorem oli „piinadest vaevatud [ja] äes-
tatud [oma] paljude pattude mälestusest,” tuli talle
meelde, et ta oli kuulnud oma isa õpetamas „ Jeesuse
Kristuse, Jumala Poja, tulemisest, et lepitada
maailma patud” (Alma 36:17). Tema isa sõnad viisid

ta pöördumiseni. Sarnaselt peavad meie lapsed mee-
les ka meie õpetust ja tunnistust.

Heelamani sõjaväe 2000 noort sõdalast tunnistasid,
et nende õigemeelsed emad olid neile jõuliselt evan-
geeliumi põhimõtteid õpetanud (vt Alma 56:47–48).

Oma suurte vaimsete otsingute ajal ütles Enos:
„Sõnad, mis ma olin tihti kuulnud oma isa rääkimas
igavesest elust . . ., vajusid sügavale mu südamesse”
(Enos 1:3).

Õpetuses ja Lepingutes ütleb Issand, et vanemad
peavad õpetama oma lapsi „mõistma õpetust meele-
parandusest, usust elava Jumala Pojasse Kristusesse, ja
ristimisest ning käte pealepanemise kaudu antavast
Püha Vaimu annist, kui nad on kaheksa-aastased. . .

Ja neil tuleb õpetada oma lapsi ka palvetama, ja
kõndima Issanda ees laitmatult” (ÕL 68:25, 28).

Evangeeliumi õpetamine tugevdab perekonda

Kui me õpetame oma lastele evangeeliumi sõna
ja eeskujuga, saavad meie pered vaimset jõudu ja
kinnitust.

Elavad prohvetid on rääkinud selgesõnaliselt, mil-
line on meie püha kohustus seoses oma perekonna
vaimse tugevdamisega. 1995. aastal andsid Esimene
Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Nõukogu
välja läkituse maailmale, kuulutades, et „perekond
on kesksel kohal Looja plaanis seoses Tema laste iga-
vese saatusega. . . Mehel ja naisel on püha kohustus
armastada teineteist ja hoolitseda teineteise eest ning
armastada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. . .
Vanematel on püha kohustus kasvatada oma lapsi
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armastuses ja õigsuses, hoolitseda nende füüsiliste
ja vaimsete vajaduste eest ning õpetada neid armas-
tama ja teenima üksteist [ja] järgima Jumala käske”
(„Perekond: Läkitus maailmale”, lk IV käesolevas
käsiraamatus).

Käesoleva aasta veebruaris kutsus Esimene
Presidentkond kõiki lapsevanemaid üles „pühen-
dama oma parimad jõupingutused oma laste õpeta-
miseks ja kasvatamiseks evangeeliumi põhimõtete
alusel, mis ei lase neil Kirikust eemalduda. Kodu on
õiglase elu alus ja miski muu ei saa seda asendada
või täita selle olulisi funktsioone selle Jumalalt saa-
dud kohustuse täitmisel.”

Veebruarikuises kirjas õpetas Esimene
Presidentkond, et õpetades lastele evangeeliumi
põhimõtteid ja kasvatades neid nende alusel, saavad
vanemad kaitsta oma perekonda lagundavate tegu-
rite eest. Nad andsid vanematele ja lastele täienda-
valt nõu „pidada ülimalt tähtsaks perepalvet,
pereõhtut, evangeeliumi uurimist ja õpetamist ning
tervislikke pereüritusi. Ükskõik kui väärilised ja õiged
teised vajadused ja tegevused ka on, ei tohiks neil
lasta asendada neid jumalikult määratud ülesandeid,
mida võivad adekvaatselt täita ainult vanemad ja
perekonnad” (Esimese Presidentkonna kiri, 11. veebr
1999; Church News, 27. veebr 1999, lk 3).

Issanda ja Tema õpetuse abil võib mõista ja saada
jagu kõikidest perekonnale osaks saada võivate proo-
vilepanekute valusatest tagajärgedest. Ükskõik milli-
sed vajadused pereliikmetel ka olla võivad, saame
me tugevdada oma perekonda, järgides prohvetite
antud nõuannet.

Pere tugevdamise võtmeks on Issanda Vaimu lask-
mine oma kodusse. Meie perede eesmärgiks on olla
kitsal ja ahtakesel teerajal.

Ideed perekonna tugevdamiseks

Perekonna tugevdamiseks saab teha meie kodu-
seinte vahel loendamatul arvul asju. Lubage mul
tuua mõned ideed, mis võivad aidata teha kindlaks
need valdkonnad, mis vajavad meie enda perekon-
nas tugevdamist. Ma pakun neid kannustuse vai-
mus, teades, et iga perekond – ja iga pereliige – on
ainulaadne.

Kodu peaks olema turvaline paik

• Tehke oma kodust turvaline paik, kus iga pereliige
tunneb armastust ja kuuluvustunnet. Mõistke, et
igal lapsel on erinevad anded ja võimed, et iga-
ühel on vaja erilist armastust ja hoolitsust.

• Pidage meeles, et „rahulik vastus vaigistab raevu”
(Õpetussõnad 15:1). Kui mu armastatut ja mind
Salt Lake´i templis pitseeriti, andis vanem Harold B.
Lee meile tarka nõu: „Kui te vihaselt häält tõstate,

lahkub Vaim teie kodust.” Me ei peaks kunagi
vihaga oma laste eest koduust või oma südant
lukustama. Kadunud poja sarnaselt on ka meie las-
tel vaja teada, et kui nad järgi mõtlevad, võivad nad
pöörduda meie poole armastuse ja nõu saamiseks.

• Veetke oma lastega omaette aega, lastes neil otsus-
tada tegevuse ja vestlusteema üle. Ärge laske mil-
lelgi tähelepanu kõrvale juhtida.

Õpetage lapsi palvetama, pühakirju lugema ja
kuulama väärt muusikat

• Kannustage oma lapsi ka iseseisvalt jumalakartli-
kult elama, näiteks omaette palvetama, pühakirju
uurima ja konkreetsete vajaduste nimel paastuma.
Hinnake nende vaimset kasvu selle alusel, kuidas
nad end ülal peavad, milliseid sõnu nad kasuta-
vad ja kuidas nad teistega käituvad.

• Palvetage koos oma lastega iga päev.

• Lugege üheskoos pühakirju. Ma mäletan, kuidas
mu oma ema ja isa pühakirju lugesid, samas kui
meie lastega põrandal istusime ja kuulasime. Vahel
nad küsisid: „Mida see pühakirjakoht teile tähen-
dab?” või „Milliseid tundeid see teis tekitab?”
Seejärel nad kuulasid meid, kui me neile oma
sõnadega vastasime.

• Lugege elavate prohvetite sõnu ja muid Kiriku
ajakirjades trükitud inspireerivaid laste-, noorte-ja
täiskasvanute artikleid.

• Me saame täita oma kodud väärt muusikaga, kui
me laulame üheskoos Kiriku lauluraamatute laule.

Pidage pereõhtut ja perenõukogu

• Pidage igal nädalal pereõhtut. Vahel oleme me
vanematena liiga pelglikud, et oma lapsi õpetada
või neile tunnistada. Ka mind võib minu elus sel-
les süüdistada. Meie lastel on vaja, et me jagak-
sime nendega vaimseid tundeid, õpetaksime neid
ja tunnistaksime neile.

• Pidage perenõukogu, et arutada pereplaane ja
muresid. Ühed tõhusaimad perenõukogud on
need, mida peetakse iga pereliikmega nelja silma
all. Aidake oma lastel teada, et nende ideed on
tähtsad. Kuulake neid ja õppige nendelt.

Jagage evangeeliumi, toetage Kiriku juhte ja olge
koos perega

• Kutsuge misjonäre oma koju väheaktiivseid või
mitteliikmetest sõpru õpetama.

• Näidake, et me toetame ja abistame Kiriku juhte.

• Einestage võimaluse korral üheskoos ja vestelge
samal ajal millestki mõttekast.

• Tehke tööd ühtse perena, isegi kui kiirem ja kergem
võib olla töö ise ära teha. Rääkige oma poegade ja
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tütardega, kui te üheskoos tööd teete. Minul oli sel-
line võimalus igal laupäeval oma isaga.

Õpetage lapsi olema head sõbrad ja valmistuma
tulevikuks

• Aidake oma lastel õppida, kuidas luua häid
sõprussuhteid ja laske nende sõpradel tunda end
teie kodus teretulnult. Saage tuttavaks oma laste
sõprade vanematega.

• Õpetage oma lastele eeskuju kaudu, kuidas pla-
neerida aega ja vahendeid. Aidake neil õppida,
kuidas enesega toime tulla ja kui tähtis on valmis-
tuda tulevikuks.

Rääkige oma perekonna pärandist ja tavadest

• Õpetage oma lastele oma esivanemate ajalugu ja
omaenda pereajalugu.

• Pange alus perekondlikele tavadele. Planeerige ja
teostage mõttekaid ühiseid puhkuseid, arvestades
oma laste vajaduste, annete ja võimetega. Aidake
neil koguda õnnelikke mälestusi, arendada oma
andeid ja tõsta nende enesehinnangut.

Õpetage, kui tähtis on kuuletuda käskudele ja
saada osa talitustest

• Õpetage sõnade ja eeskujuga kõlbelisi väärtuseid
ja pühendumist käskudele kuuletumisele.

• Pärast mu ristimist ja kinnitamist tõmbas mu ema
mind kõrvale ja küsis: „Mida sa tunned?” Ma kir-
jeldasin nii hästi kui oskasin oma sooja rahu-,
tröösti- ja õnnetunnet. Ema selgitas, et see, mida
ma tunnen, on see and, Püha Vaimu and, mille
ma just saanud olin. Ta ütles mulle, et kui elan
selle vääriliselt, on see and minuga pidevalt. See
oli selline õpetamishetk, mis on jäänud minuga
kogu eluks.

Õpetage oma lastele ristimise ja kinnitamise, Püha
Vaimu anni saamise, sakramendi võtmise, preester-
luse austamise ning templilepingute sõlmimise ja
neist kinni pidamise tähendust ja tähtsust. Nad
peavad teadma, kui tähtis on elada templisoovituse
vääriliselt ja valmistuda templiabieluks.

• Kui teid ei ole veel templis teie abikaasa või lastega
pitseeritud, siis tehke ühtse perena tööd templiõn-
nistuste saamise nimel. Seadke endale perena tem-
plieesmärgid.

• Vennad, olge oma preesterluse väärilised ja kasu-
tage seda oma pereelu õnnistamiseks.

Olge teadlikud kogukonna, kooli ja Kiriku
üritustest

Ajaviidet võib leida ka väljaspool kodu. Kui te
seda arukalt kasutate, tugevdab see teie perekonda.

• Kannustage oma lapsi teenima Kirikus ja ühiskon-
nas.

• Rääkige oma laste õpetajate, treenerite, nõuand-
jate, nõustajate ja Kiriku juhtidega oma muredest
seoses lastega ja oma laste vajadustest.

• Teadke, mida teie lapsed teevad oma vabal ajal.
Mõjutage nende filmi-, televisioonisaadete ja
videovalikut. Teadke, mida nad teevad, kui nad on
Internetis. Aidake neil mõista, kui tähtis on tervis-
lik meelelahutus.

• Kannustage neid osalema kooliga seotud väärt
tegemistes. Teadke, mida teie lapsed õpivad.
Aidake neid koduste tööde juures. Aidake neil
mõista, kui tähtis on haridus ning tööks valmis-
tumine ja iseseisvumine.

• Noored naised: Käige Abiühingus, kui te saate
18-aastaseks. Mõned teist võivad olla selle ülemi-
neku suhtes tõrksad. Te võite karta, et te ei sobi
sinna. Mu noored õed, see ei ole nii. Teie jaoks
on Abiühingus nii mõndagi. See võib olla teile
õnnistuseks kogu teie elu.

• Noored mehed: Pidage au sees Aaroni Preesterlust.
See on ettevalmistav preesterlus, mis valmistab
teid ette Melkisedeki Preesterluseks. Saage täiesti
aktiivseks vanemate kvoorumis, kui teid pühitse-
takse Melkisedeki Preesterlusse. Vendlus, kvoorumi
õpetused ja teiste teenimise võimalused õnnista-
vad teid ja teie perekonda kogu teie elu.

Järgige Issanda armastavat eeskuju

Igat perekonda saab tugevdada ühel või teisel vii-
sil, kui meie koju tuuakse Issanda Vaim ja me õpe-
tame Tema eeskuju alusel.

• Tegutsege usuga, ärge reageerige hirmuga. Kui meie
teismelised hakkavad panema proovile pereväärtu-
seid, peavad vanemad pöörduma Issanda poole,
et saada juhatust iga pereliikme konkreetsete vaja-
duste suhtes. See on aeg, mil näidata suuremat
armastust ja tuge ning kinnitada oma õpetusi vali-
kute tegemise kohta. Oma lastel nende endi viga-
dest õppida laskmine võib olla hirmuäratav, kuid
nad otsustavad üha parema meelega Issanda tee
ja pereväärtuste kasuks, kui nad jõuavad sellele
otsusele ise ja kui meie ei püüa neid väärtusi neile
peale suruda. Issandale omane armastamine ja
heakskiit on parem kui Saatanale omane jõukasu-
tus ja sundimine ning seda eriti teismeliste kasva-
tamisel.
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• Pidage meeles prohvet Joseph Smithi sõnu:
„Midagi ei arvestata nii väga inimesi patte hül-
gama panevaks, kui neil käest võtmine ja hellalt
nende järele vaatamine. Kui inimesed on minu
vastu veidigi heasüdamlikud ja armastavad, oo,
milline võim on sel mu meele üle, samas kui vas-
tupidisel tegevusel on kalduvus äestada üles kõik
kalgid tunded ja mõjuda inimmeelele rõhuvalt”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, valinud
Joseph Fielding Smith [1976], lk 240).

Lapsed, kes satuvad eksiteele, tulevad tagasi

• Kui me ahastame juhtumisi selle üle, et pärast
kõike, mida me teha saame, eksivad mõned meie
lapsed õigsuse radadelt, võime me saada tröösti
Orson F. Whitney sõnadest: „Kuigi mõned lam-
mastest võivad ekselda, on Karjase silm nende
peal ja nad tunnevad varem või hiljem, kuidas
Jumaliku Ettenägelikkuse haarmed sirutuvad
nende järele ja tõmbavad nad tagasi karja hulka.
Nad tulevad tagasi kas siis selles või tulevases elus.
Neil tuleb tasuda oma võlg õigluse ees, nad kanna-
tavad oma pattude pärast ning võivad käia okkalist
rada, kuid kui see viib nad lõpuks pattukahetseva
kadunud poja sarnaselt armastava ja andestava
[ema ja] isa südamesse ning koju, pole valuline
kogemus olnud asjatu. Palvetage oma hoolimatute
ja sõnakuulmatute laste eest; hoidke neist kinni
oma usuga. Ärge lakake lootmast, ärge lakake
uskumast, kuni näete Jumala päästet” (tsiteerides
Joseph Smithi, Conference Report apr 1929, lk 110).

Vallalised täiskasvanud ja sugulased võivad anda
jõudu

• Mis saab siis, kui te olete vallaline või teid pole
õnnistatud lastega? Kas te peate tundma huvi
perede kohta käiva nõuande vastu? Jah! See on
miski, mida me kõik peame maises elus õppima.
Vallalised täiskasvanud liikmed võivad sageli anda
perele erilist jõudu, olles tohutuks toetuse, heaks-
kiidu ja armastuse allikaks oma perele ja enda
ümber olijate peredele.

• Paljud täiskavanud sugulased täidavad lapseva-
nema kohuseid omal õigel viisil. Vanavanematel,
tädidel ja onudel, vendadel ja õdedel, venna- ja
õelastel, nõbudel ja teistel sugulastel võib olla
perele suur mõju. Ma tahaksin tänada neid oma
sugulasi, kes on suunanud mind oma eeskuju ja

tunnistusega. Vahel saavad sugulased öelda
midagi sellist, mida vanemad ei saa ilma, et tekiks
vaidlus. Oma emaga pikalt kõik südamelt süda-
mele ära rääkinud, ütles üks noor naine: „Mul
oleks kohutav öelda sulle ja isale, et tegin midagi
valesti. Aga veel hullem oleks öelda seda tädi
Susanile. Ma lihtsalt ei saaks teda alt vedada.”

Täiuslikke perekondi ei ole

Teades, et me oleme surelikkuses selleks, et õppida
ja oma usku arendada, peame me mõistma, et kõigis
asjades peab olema vastandlikkus. Pidades oma
kodus perenõukogu, ütles mu naine: „Kui te arvate,
et kellegi pere on täiuslik, siis te lihtsalt ei tunne
neid piisavalt hästi.”

Seadke kodu ja pere korda

Vennad ja õed, võtkem lapsevanematena kuulda
manitsust, isegi noomitust, mille Issand andis Joseph
Smithile ja Kiriku juhtidele 1833. aastal, et neil tuleb
„korda seada omaenda koda” (ÕL 93:43). „Mina olen
teil käskinud oma lapsed üles kasvatada valguses
ja tões” (ÕL 93:40). „Sead[ke] korda oma pere, ja
vaa[dake], et nad oleksid kodus usinamad ja tegusa-
mad, ja palvetaksid alati, või nad eemaldatakse nende
kohalt” (ÕL 93:50).

Ka meie aja prohvetid on manitsenud ja hoiatanud
lapsevanemaid oma pere korda seadma. Õnnistatagu
meid inspiratsiooni ja armastusega, et kohata vastu-
seisu oma peredes usuga. Siis me teame, et meie kat-
sumused on mõeldud selleks, et teha meid Issanda
ja üksteisega lähedasemaks. Kuulakem prohveti häält
ja seadkem korda omaenda kodud (vt ÕL 93:41–49).
Pere saab tugevamaks, kui me läheneme Issandale ja
iga pereliige saab tugevamaks, kui me üksteist abis-
tame, tugevdame ja armastame ning üksteisest hoo-
lime. „Sina tõsta mind ja mina tõstan sind, ja me
tõuseme üheskoos” (kveekerite vanasõna).

Ma palvetan, et me suudaksime oma kodus tervi-
tada ja alles hoida Issanda Vaimu, et tugevdada oma
perekonda. Et iga meie pereliige võiks püsida sellel
„kitsal ja ahtal teerajal, mis viib igavesse ellu”
(2 Nefi 31:18).

Kõnest, mille vanem Hales esitas Kiriku 1999. aasta aprilli üldkon-
verentsil (vt Conference Report, apr 1999, lk-d 39–44; või Ensign,
mai 1999, lk-d 32–34).
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RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Planeerige perena üks tegevus, kus te teenite
üheskoos.

• Tehke mõnda majapidamistööd koos ühe oma
lapse, lapselapse, venna- või õelapse või mõne
muu lapsega teie suguseltsist. Rääkige lapsega
tööd tehes. Kasutage ära õpetamisvõimalused, kri-
tiseerimata seda, kuidas laps teid aidata püüab.

• Lugege läbi järgmised osad trükises „Sulle, noor!"
(36550 124): Meelelahutus ja meedia (lk-d 17–19),
Muusika ja tantsimine (lk-d 20–21) ning Seksuaalne
puhtus (lk-d 26–28). Lugenud selle materjali läbi,
otsustage, kellel teie lastest oleks kasulik lugeda ja
arutada seda materjali koos teiega.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

ÕPETAGE LAPSI

Vanem Boyd K. Packer
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuht

Siia ja muudesse kohtadesse kogunenud inimeste
arv annab tunnistust kustutamatust tõejanust, mis
käib kaasas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kiriku liikmeks olemisega.

Palvetades selle üle, mis oleks teie jaoks kõige väär-
tuslikum, jõudis mulle kohale, et kolme nädala pärast
saabub minu 75. sünnipäev ja ma jõuan ikka, mida
ma olen otsustanud nimetada kõrgemaks keskeaks.

Ma olen olnud õpetaja rohkem kui 50 aastat.
Kindlasti on miski, mille mina olen selgeks saanud,
teilegi kasulik.

Ma tean omast kogemusest järgmist: elu õpetab
meile mõndagi, mida me enda arvates teada ei soo-
vinud. Need rängad õppetunnid võivad olla kõige
hinnalisemad.

Teel kõrgemasse keskikka olen ma õppimise kohta
veel midagi teada saanud. Mõelge järgmisele arsti ja
patsiendi vahelisele jutuajamisele:

Arst: „Kuidas ma saan teid aidata? Mis teile
muret teeb?”

Patsient: „Minu mälu, doktor. Ma loen midagi ja
ei suuda seda meeles pidada. Ma ei mäleta, miks ma
tulin tuppa. Ma ei mäleta, kuhu ma oma asjad
panin.”

Arst: „Öelge mulle, kui kaua see olukord on teid
vaevanud?”

Patsient: „Millisest olukorrast me räägime?”

Kui see teile nalja teeb, pole te kas kuuekümnesed
või naerate iseenda üle.

Laste õpetamine, kui nad on väikesed

Vanemaks saades ei suuda te õppida ega meelde
jätta nii, nagu te suutsite noorena. Kas ehk sellepärast
andiski prohvet Alma nõu: „Õpi tarkust oma nooru-
ses; jah, õpi oma nooruses pidama Jumala käske”?1

Minu jaoks on üha raskem jätta meelde pühakirja-
kohti ja luuleridasid. Noorena kordasin ma midagi
üks või kaks korda ja see jäi mulle meelde. Kui ma
kordasin seda mitu korda ja kui ma selle eriti veel
kirja panin, jäi see mulle meelde päris jäädavalt.

Noorus on aeg, kus õppimine on kerge. Sellepärast
ongi Kiriku juhid juba algusaegadest saadik muretse-
nud kõige rohkem laste ja noorte õpetajate pärast.

Lastele ja noortele evangeeliumi ja elu õppetun-
dide õpetamine on ülimalt tähtis.

Issand paneb esmase vastutuse vanematele ja
hoiatab neid:

„Kuivõrd vanematel on lapsi Siionis, . . . kes ei
õpeta neid mõistma õpetust meeleparandusest, usust
elava Jumala Pojasse Kristusesse, ja ristimisest ning
käte pealepanemise teel antavast Püha Vaimu annist,
kui nad on kaheksa-aastased, on patt vanemate
peade peal.”2
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Selle Kiriku põhieesmärgiks on noorte õpetamine:
esmalt kodus ja seejärel kirikus.

Teadmiste talletamine

Teine asi, mida ma olen õppinud, on seotud noo-
rena õpitu meelespidamisega. Noortesse peadesse tal-
letatud teadmistega võib minna mitu aastat, enne
kui saabub hetk, mil neid vajatakse.

Lubage mul selgitada. Mulle teeb suurt muret liik-
mete kalduvus mitte hoolida piiskopi nõuandest või,
minnes ühest äärmusest teise, temast liialt sõltuda.

Ma otsustasin rääkida üldkonverentsil piiskopist.

Ma tegin palvemeelselt ettevalmistusi ja mulle
meenus üks viiekümne aasta tagune jutuajamine.
See vastas mu vajadustele õpetajana – vastas täiusli-
kult. Ma tsiteerin nüüd seda jutuajamist, just nagu
üldkonverentsilgi:

„Aastaid tagasi teenisin ma vaia kõrgemas nõuko-
gus koos Emery Wightiga. Emery oli teeninud
kümme aastat maapiirkonnas asuva Harperi kogu-
duse piiskopina. Tema naine Lucille sai meie vaia
Abiühingu juhatajaks.

Lucille rääkis mulle, et ühel kevadhommikul tuli
üks naaber tema ukse taha ja küsis Emeryt. Naine
ütles talle, et Emery on kündmas. Naaber rääkis see-
järel väga murelikult. Ta oli hommikul varem põllust
möödunud ja märganud, kuidas Emery hoburakend
pooleli jäänud vaol seisab, ohjad adrale laotatud.
Emeryt polnud kusagil näha. Naaber hakkas sellele
mõtlema alles tükk aega hiljem, kui ta uuesti põllust
mööda läks ja rakend polnud paigast liikunud. Ta
ronis üle aia ja läks üle põllu hobuste juurde. Emeryt
polnud kusagil. Ta ruttas maja juurde Lucille´i käest
aru pärima.

Lucille vastas rahulikult: „Oh, ära ärritu. Kindlasti
on keegi kusagil hädas ja kutsus piiskopi appi.”

Selle tundide kaupa põllul seisnud hoburakendi
kujutis sümboliseerib Kiriku piiskoppide ja nende
kõrval seisvate nõuandjate pühendumust. Iga
piiskop ja iga nõuandja jätab piltlikult öeldes oma
rakendi pooleli jäänud vaole, kui keegi abi vajab.”3

Ma pole kunagi varem seda kogemust oma kõnes
kasutanud – ma pole selle peale tulnudki.

Ma tahtsin seda oma mõtteis kinnistada, enne kui
sellest konverentsil kõnelen, ja otsisin seega üles
Emery Wighti tütre. Ta oli nõus minuga nende vanas
kodus kokku saama ja näitama mulle seda põldu,
kus ta isa tol päeval kündmas oli.

Üks mu poegadest viis mu sinna ühel pühapäeva
varahommikul. Ta tegi hulga pilte.

Oli ilus kevadhommik. Põldu oli äsja küntud, just
nagu need mitmed aastad tagasi. Kajakad leidsid äsja
lahti aetud pinnasest toitu.

Selline mälu taastumine, jutuajamise meenumine,
pole minu jaoks ebatavaline. See kinnitab ühe püha-
kirjakoha paikapidavust, mille ma muide noorena
meelde jätsin:

„Samuti ärge mõelge ette, mida te ütlete; vaid tal-
letage pidevalt oma meelde elu sõnu, ja teile antakse
sel samal tunnil sel määral, mis igale inimesele kätte
mõõdetakse.”4

Sellele järgneb tõotus neile, kes teadmisi talletavad:

„Kes teid vastu võtab, seal olen ka mina, sest ma
lähen teie palge eel. Ma olen teie paremal käel ja
vasakul, ja minu Vaim on teie südames, ja minu ing-
lid teie ümber, et teid toetada.”5

See oli minu jaoks hea õppetund, kuid sellega see
ei lõppenud.

Ma olin noorena tegelenud veidi maalimise ja
puunikerdusega. Ma olin seda suuremalt jaolt ise
õppinud. Laste suuremaks sirgudes pühendasin ma
oma aja sellele, et õpetada neile asju, mida ma olin
õppinud poisina elu, nikerdamise ja maalimise
kohta.

Kui nad olid suureks saanud, võtsin ma nikerda-
mise ette meelelahutusena. Ma nikerdasin linde ja
veetsin tunde nikerdades. Kui minult küsiti: „Kui
mitu tundi sul selle nikerdamiseks kulus?” vastasin
ma alati: „Ei tea. Kui teaksin, ei teeks ma seda
enam.”

Nende kätega töötatud tundide jooksul mõtiskle-
sin ma loomise imede üle ja tundsin külluslikult
inspiratsiooni. Nikerdades puu kallal, nikerdasin
ma kõnesid.

Nikerdamne oli minu jaoks rahustav. Vahel kui
ma olin veidi pinges ja tujukas, ütles mu naine:
„Parem hakka midagi nikerdama.”

Ma oletan, et kui mu kõrgema keskea mälu end
veidi teritaks, võiksin ma osutada ühele neist niker-
dustest ja öelda, millist kõnet see esindab. Ma sain
teada, et nendel vaiksetel hetkedel suudan ma teha
kahte asja korraga.

Õpetamise viljade noppimine

Enam ma neid nikerdusi teha ei suuda. See töö
on minu jaoks liiga peen, kuna mul on prillid ja
mu sõrmeliigesed on nüüdseks lastehalvatusest veidi
kangeks jäänud. Lisaks sellele piirab mu üha pingeli-
sem kutse aja hulka, mida ma saan pühendada nii
nikerdamisele kui kõnede ettevalmistamisele.
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Ma olen nikerdamisvõimest enamjaolt ilma jää-
nud, mitte aga minu lapsed. Me õpetasime neid, kui
nad olid väikesed.

Kujutluspilt põllul seisvast rakendist on mulle
meelde jäänud. Ma mõtlesin, et ehk võiksin ma teha
sellest maali, kus piiskopi rakend põllul seisab, ohjad
adrale laotatud.

Ma lõin kõhklema, sest maalisin viimati ühe pildi
üheksa aastat tagasi. Kaks sõpra, kes on harukordselt
andekad ja inspireeritud, pakkusid mulle piiskopi
rakendi maalimisel abi ja juulis sain ma reisimisest
veidi puhata ning alustasin.

Ma õppisin neilt kahelt sõbralt palju, ja neid on
mu maali sees üsnagi tunda. Rohkem abi sain ma
aga oma kahelt pojalt. Üks tegi sellest äestatud põl-
lust pilte, sest ma püüan olla alati väga täpne, kuju-
tades midagi puidu, lõuendi või sõnade abil.

See on järgmine õppetund. Ma võisin ammutada
oma lastest midagi, mida nad olid õppinud, kui nad
olid väikesed.

Teine poeg otsustas teha piiskopi rakendist skulp-
tuuri, mille pronksi valada, mis mu maaliga kaasas
käiks. Me veetsime teineteist abistades mitmeid
rahuldustpakkuvaid tunde.

Ta tõi meie küünist mõned vanad rakmed, mis olid
rippunud üle 50 aasta peamiselt puutumata. Ta püh-
kis neilt tolmu ja tõi need koju. Ta heitis ühed rak-
med väga kannatlikule ratsahobusele. Hobune seisis
vaikselt, kui ta rakmed õigesse kohta pani ja sellest
üksikasjalikud joonised tegi.

Tema naaber oli kogunud vanu atrasid. Nende
seas oli ka sobivast aastakäigust ader, mille kohta
ta tegi samuti joonise.

Ja nii jõudis tagasi see, mida me olime nendele
poegadele väiksena õpetanud. Nii nagu meie teisedki
lapsed, on nad muutunud paremaks sel alal, mida
meie vanematena neile väga noores eas õpetasime.
Ja kui meie päevi maa peal pikendatakse, tuleb veel
teinegi lõikusaeg – meie lapselapsed – ja ehk veel
kolmaski.

Suikunud annete taasäratamine

Ma õppisin uuesti veel midagi. Kord maalisin ma
pildi, mille ajendiks olid poisikesena kuuldud mär-
kus. Ma kujutasin maalil Willardi mäetippe. Ma olin
kuulnud, kuidas vanarahvas ütles nende kohta
Presidentkond. Need kolm hiilgaslikku kindlat mäe-
tippu kehastasid taevale toetudes Kiriku juhte.

See oli üheksa aastat tagasi. Mu poeg viis mu
Willardi linna Utah´ osariigis ja pildistas neid mäe-
tippe. Me läksime sinna veel teinegi kord, kui oli
rohkem varje ja kontraste.

Pärast neid aastaid tuli mul äratada üles see, millel
olin lasknud suikuda. Algul nägin ma ränka vaeva.
Ma ähvardasin mitu korda loobuda. Üks minu sõpra-
dest kannustas mind tagant, öeldes: „Loobu aga!
Põhjas jagub alati piisavalt ruumi.”

Ma ei loobunud, lihtsalt sellepärast, et mu naine
ei lubanud. Nüüd olen ma selle üle rõõmus. Ehk
nüüd, mil ma selle vastu taas huvi tunnen, maalin
ma millalgi veel ühe pildi – kes teab.

Ma arvan, et uuesti maalima hakkamine ei erine
suuresti kellestki, kes on olnud Kirikus mitu aastat
ebaaktiivne ja otsustab taas lambatarasse tulla. Siis
tuleb see vaevaline periood, kui hakatakse tunne-
tama suikunut, mis ei ole siiski tegelikult kadunud.
Ja kasuks tuleb paar sõpra.

Selline on veel üks õppimise põhimõte – õppetun-
dide ammutamine harilikest elukogemustest.

See Piiskopi rakendi maal saab peagi valmis. Minu
poja skulptuur ootab valukojas pronksi valamist.

Tema skulptuur on muide palju parem, kui minu
maal. Nii see peabki olema. Tema noored sõrmed ja
meel kuulavad sõna hõlpsamini kui minu omad.

Jõudes kõrgemasse keskikka, saame me teada, et
vanad luud pole kerged painduma, vanad jäsemed
pole nii kärmed liikuma. Kuuekümnendate aastate
keskpaika jõudes pole kerge kingapaelu siduda – siis
tehakse põrandad madalamaks.

Siit taas see õppetund: „Õpi tarkust oma nooruses;
jah, õpi oma nooruses pidama Jumala käske.”6

„ Jumala hiilgus on arukus, ehk teiste sõnadega,
valgus ja tõde.”7

„Mina olen teil käskinud oma lapsed üles kasva-
tada valguses ja tões.”8

Taevane Püha Vaimu and antakse meie lastele,
kui nad on kõigest kaheksa-aastased.

„Trööstija, Püha Vaim, kelle minu Isa läkitab
minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile
meelde kõik, mis mina teile olen ütelnud.”9

Pange tähele sõnu õpetab ja tuletab meelde.

Laste õpetamine toob oma tasu. Kas te pole aru
saanud, et kui te õpetate, õpite te õpetades rohkem
kui teie lapsed õppides?

Vaimsetest mälestustest ammutamine

Ilmalike teadmiste omandamisel ja vaimsete tead-
miste omandamisel on vahe. Õpilased saavad seda
teada eksamipäeval. Kohutavalt raske on tuletada
meelde midagi, mida sa pole õppinudki.

See on nii ilmalike teadmiste puhul, vaimselt aga
saame me ammutada mälestustest, mis lähevad sün-
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nist kaugemale. Me võime muutuda tundlikumaks
asjade suhtes, mida me nooremana ei mõistnud.

Luuletaja Wordsworth tunnetas midagi surelikku-
sele eelneva elu kohta, kui ta kirjutas:

Me sünd vaid uni on ja unustus:
hing, meie elutäht, mis tõuseb meiega,
on mujal loojunud
ja tuleb kaugelt maalt:
ei täies unustlikkuses,
ei alastuses äärmises,
vaid meie kannul hiilguspilverodu,
tulles sealt, kus Jumal, kes on meie kodu.10

Ma leidsin need kenad read oma mälust, kuhu ma
talletasin need kolledÏi päevil inglise keele tunnis.

Tähtsaimad õppetunnid tulevad harilikest elu-
sündmustest.

Mõned ootavad, et vääramatud vaimsed kogemu-
sed nende tunnistust kinnitaksid. Nii see ei käi. Need
on harilikest asjadest tulenevad vaiksed õhutused ja
muljed, mis kinnitavad meile, et me oleme Jumala
lapsed. Me elame kaugelt allpool oma privileege,
kui me otsime tunnustähti ja vaatame „märgist
mööda”11, selleks et märgata imelisi sündmusi.

Me oleme Jumala lapsed, sest me elasime koos
Temaga surelikkusele eelnevas elus. Aeg-ajalt seda
eesriiet paotatakse. Meile vihjatakse, kes me oleme ja
milline on meie koht igaveses plaanis. Nimetatagu
seda mäluks või vaimseks intuitsiooniks, see on üks
neid tunnistusi, et Jeesuse Kristuse evangeelium on
tõde. Sellised ilmutused tulevad siis, kui me õpetame.

Ma kuulsin kord, kui president Marion G.
Romney (1897–1988) ütles: „Ma tean alati, kui ma
räägin Püha Vaimu mõju all, kuna ma õpin alati ka
ise midagi sellest, mida ma olen välja öelnud.”

Issand ütles vanemate kvoorumile:

„Teid ei ole saadetud välja selleks, et teid õpeta-
taks, vaid et teie õpetaksite inimlastele asju, mis ma
olen teie kätte pannud – oma Vaimu väega;

ja teie peate saama õpetust kõrgest. Pühitsege
ennast ja teile antakse vägi, et te võiksite anda just
nii, nagu ma olen rääkinud.”12

Isegi kui misjonäridel on kasinalt pöördunuid,
saab neile ja Kirikule osaks vaimne vägi, sest nad
õpivad, kui nad õpetavad.

Diakonite kvoorumi juhatajal tuleb istuda nõupi-
damisel ja õpetada teisi diakone.13 Vanemate kvoo-
rumi juhatajal tuleb õpetada oma kvoorumi liikmeid
vastavalt lepingutele.14

Paulus ütles Timoteosele: „Mis sa minult oled
kuulnud paljude tunnistajate abil, see anna ustavate
inimeste kätte, kes on osavad õpetama ka teisi.”15

Ta selgitas üheksa sõnaga, kuidas õpetamine ise
ennast ära tasub:

„Kuidas sa siis, kes teist õpetad, iseennast ei õpeta;
kes kuulutad, et ei tohi varastada, ise varastad;

kes ütled, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud
abielu?”16

Õpivalmidus

Ühel päeval sain ma vabanduskirja, nagu olen saa-
nud paljudel puhkudel. Selle saatis keegi, keda ma ei
tunne. Kirjas seisis, et see liige oli olnud minu peale
pikka aega nördinud ja vihane ühe minu esitatud
kõne pärast. Ta palus kirjaga minult andeks.

Mina andestan kiiresti. Nii kõne esitamisel kui
andestamisel olen mina üksnes vahendaja.

Pühakirjades on palju viiteid, mis teevad ilmsiks,
kui „raske”17 oli iisraellastel ja nefilastel taluda proh-
vetite ja apostlite õpetusi. Nii kerge on õpetusele
vastu seista ja õpetajat pahaks panna. See on saanud
prohvetitele ja apostlitele osaks algusest peale.

Üks õndsakskiitmistest õpetab, et:

„Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast
laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist
kõiksugust kurja.

Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur
taevas; samuti on nad taga kiusanud prohveteid
enne teid.”18

Tavaliselt seisab nendes vabanduskirjades: „Ma ei
suutnud mõista, miks te pidasite vajalikuks tekitada
minus sellist ebamugavust ja süütunnet.” Siis aga
saavad nad keset oma heitlusi inspiratsiooni, hakka-
vad taipama ja mõistma põhjuseid ja tagajärgi.
Lõpuks hakkavad nad nägema ja aru saama, miks
evangeelium on just selline.

Ma mainin mitmete teemade seas ühte. Üks õde
hakkab lõpuks mõistma, miks me rõhutame seda,
kui tähtis on emadel oma lastega kodus olla. Ta saab
aru, et mingi teenimine pole võrdväärne ülendava
täiustumisega, mis tuleb isetu emaduse kaudu. Ka ei
pea ta loobuma intellektuaalsest, kultuursest või sot-
siaalsest täiustumisest. Need asjad sobituvad plaani-
dega õigel ajal, sest need käivad kaasas igavese
voorusega, mis tuleneb laste õpetamisest.

Ükski õpetus pole võrdväärne, vaimselt tasuvam
ega ülendavam kui see, kui ema õpetab oma lapsi.
Ema võib tunda, et tal pole piisavalt teadmisi püha-
kirjadest, kuna ta on hõivatud oma pere õpetami-
sega. Ta ei saa selle eest väiksemat tasu.

President Grant Bangerter vestles Kiriku õpetustest
president Joseph Fielding Smithiga, kes oli Brasiilias
tema misjonil ringreisil. Õde Bangerter kuulas pealt
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ja ütles lõpuks: „President Smith, mina olen kasvata-
nud lapsi ja mul pole olnud aega saada temasugu-
seks pühakirjade tundjaks. Kas ma pääsen selestilisse
kuningriiki koos Grantiga?”

President Smith jäi veidi mõttesse ja ütles siis:
„Ehk sel juhul, kui sa küpsetad talle piruka.”

Mees peab kõvasti pingutama, et jõuda samasuguse
vaimse täiuseni, mis tuleb tema naise puhul nende
lapsi õpetades loomulikult. Ja kui mees üldse evangee-
liumi mõistab, teab ta, et ta ei või saada ülendatud
ilma naiseta.19 Tema parim lootus on olla oma laste
õpetamisel tähelepanelikuks ja kohusetundlikuks
partneriks.

Õpetajate õnnistused

Kaaluge nüüd järgmist tõotust:

„Õpetage usinasti ja minu arm on teiega (õpetaja),
et teie, (õpetaja, ema, isa), võiksite saada täiuslikumalt
õpetust teooriast, põhimõtetest, õpetusest, evangee-
liumi seadusest, kõigist asjadest, mis puutuvad Jumala
kuningriiki, mida on teil, (ema, isa), kasulik mõista.”20

Pange tähele, et see tõotus on antud pigem õpeta-
jale kui õpilasele.

„Õpetage usinasti ja minu arm on teiega (kes te
õpetate oma lapsi või Algühingut, Pühapäevakooli,
Noori Naisi ja Noori Mehi, preesterlust, seminari,
Abiühingut),” et te võiksite saada teadmisi:

„Nii taevastest kui ka maistest asjadest ja maa-alus-
test; asjadest, mis on olnud, asjadest, mis on, asjadest,
mis varsti sünnivad; asjadest, mis on kodus, asjadest,
mis on võõrsil; sõdadest ja rahvaste kitsikustest, ja
kohtumõistmistest, mis lasuvad maa peal; ja samuti
teadmist maadest ja kuningriikidest –

et te, (kes te õpetate), võiksite olla valmis kõiges,
kui ma saadan teid taas suurendama teie kutset, mil-
lesse ma teid kutsunud olen, ja misjonitööle, mis ma
teile ülesandeks olen teinud.”21

Paulus kuulutas prohvetlikult noorele Timoteosele,
„et viimseil päevil tuleb raskeid aegu.”22 Ta ütles:
„Kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks,
eksitades teisi ja eksides.”23

Kuid meil võib olla ikkagi turvaline. Meie turvalisus
peitub laste õpetamises:

„Õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei
lahku sellelt ka mitte vanas eas!”24

Paulus andis Timoteosele nõu:

„Sina jää sellesse, mida oled õppinud ja milles
oled kindel, sest sa tead, kellelt sa selle oled õppinud;

ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis või-
vad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on
Kristuses Jeesuses.”25

See on Jeesuse Kristuse Kirik. See on Tema Kirik.
Tema on meie Eeskuju, meie Lunastaja. Meil on
kästud olla „nõnda nagu temagi on”26.

Tema oli laste õpetaja. Ta käskis oma jüngreid
Jeruusalemmas: „Jätke lapsukesed rahule ja ärge kee-
lake neid minu juure tulemast, sest niisuguste päralt
on Taevariik!”27

Päästja teenimistööd nefilaste seas käsitleva üle-
vaate kaudu võime me näha vaata et sügavamale
Tema hinge kui ühegi teise pühakirjakoha kaudu:

„Ja sündis, et ta käskis neil tuua nende väikesed
lapsed.

Nii nad tõid oma väikesed lapsed ja panid nad
maha tema ümber ja Jeesus seisis nende keskel; ja
rahvahulk andis teed, kuni nad kõik olid tema
juurde toodud. . .

. . . Ta nuttis, ja rahvahulk oli selle tunnistajaks, ja
ta võttis ükshaaval nende väikesed lapsed ja õnnistas
neid ja palus Isa nende eest.

Ja kui ta oli seda teinud, nuttis ta jälle;

Ja ta kõneles rahvahulgale ja ütles neile: Vaadake
oma väikeseid.

Ja kui nad vaatasid, et näha, suunasid nad oma sil-
mad taeva poole ning nad nägid taevaid avanemas ja
nad nägid ingleid laskumas taevast nagu tule keskelt;
ja nad tulid alla ja ümbritsesid need väikesed ja nad
olid tulest ümbritsetud; ja inglid teenisid nende seas.

Ja rahvahulk nägi ja kuulis ning oli selle tunnista-
jaks; ja nad teavad, et nende tunnistus on õige, sest
nad kõik, igaüks neist, nägi ja kuulis.”28

Mina tean, et see ülestähendus on õige. Ma tun-
nistan Temast ja õnnistan teid kõiki, kes te õpetate
lapsi Tema nimel.

Kõnest, mis esitati Brigham Youngi ülikooli haridusnädala pühalikul
koosolekul 17. augustil 1999 (vt Ensign, veebr 2000, lk-d 10–17).
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15LASTE JUHATAMINE
OTSUSTE TEGEMISEL

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Alltoodud lugemisülesandes annab vanem
M. Russelle Ballard neli soovitust, et aidata meil
„ehitada oma kodus usukindlust ja . . . valmistada
oma noori ette, et nad oleksid puhtad, voorusli-
kud ja rikkumatud ning täiesti väärilised minema
templisse.” Vaadake tema soovitused üle ja tehke

konkreetseid plaane, kuidas järgida neid soovitusi
oma kodus.

• Mõelge, milliste otsuste tegemisega võiks iga teie
pere laps olla vastakuti koolis, kodus ja muudes
olukordades. Kaaluge, mida te saate teha, et aidata
igal lapsel valmistuda tegema õigeid otsuseid.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevat artiklit. Kui te olete abielus, lugege ja arutage seda artiklit koos oma abikaasaga.

NAGU KUSTUTAMATU LEEK

Vanem M. Russell Ballard
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Rõõm templiabielust

Mul on olnud aeg-ajalt eriline võimalus viia läbi
talitusi templis, kui kaks väärilist noort Issanda kojas
abielluvad ja kokku pitseeritakse. Selline aeg on pere
ja sõprade jaoks alati eriline. Tunne, mis sel hetkel
valdab, on sulnis ja rahuldustpakkuv segu maisest
õnnest ja igavesest rõõmust, mida on näha emade
pisaraid täis silmadest, kes on palvetanud selle päeva
nimel kogu südamest. Seda on näha ka isade silmis,
kes esimest korda mitme kuu jooksul mõtlevad mille-
legi muule kui sellele, kuidas katta kõiki kulusid.
Kõige enam aga on seda näha voorusliku pruudi ja
peigmehe silmis, kes on elanud ustavalt evangee-
liumi õpetuste järgi ja vältinud maailma kiusatusi.
Need, kes on jäänud puhtaks, rikkumatuks ja voorus-
likuks, tunnevad midagi erilist ja erakordselt head.

Kõlblusstandardid on tingimatud

Liiga paljud meie noored mehed ja noored naised
annavad järele survele, mida avaldab pahelistest
sõnumitest ja kõlvatust käitumisest küllastunud
maailm. Lutsifer sõdib tigedalt ühtviisi nii noorte
kui vanade hingede eest ja ohvrite hulk aina kasvab.
Maailma käitumisnormid on muutunud nagu liiv
kõrbetuule käes. See, mis oli kord ennekuulmatu
või vastuvõetamatu, on nüüd täiesti tavaline.
Maailma vaated on nii dramaatiliselt muutunud,
et neid, kes otsustavad pidada kinni tavapärastest
käitumisnormidest, peetakse imelikeks, otsekui

peaksid nad põhjendama, miks nad soovivad Jumala
käskudest kinni pidada.

Üks on aga kindel: käsud pole muutunud. Ärgu
keegi sellest valesti aru saagu. Õige on ikka õige. Vale
on ikka vale, ükskõik kui nutikalt seda ka lugupeeta-
vaks ja poliitiliselt korrektseks ei maskeeritaks. Me
usume abielueelsesse kõlbelisse puhtusesse ja sellele
järgnevasse igavesse truudusesse. Selle käitumisnormi
paikapidavus on tingimatu. See pole avalikuks arutle-
miseks ja ei sõltu olukorrast ega asjaoludest. Selle või
teiste evangeeliumistandardite üle pole mingit mõtet
vaielda.

Usukindluse ehitamine kodus

Lapsevanematel, juhtidel ja õpetajatel on aga
meeleheitlik vajadus aidata meie noortel õppida
evangeeliumistandardeid mõistma, armastama, hin-
dama ja nende järgi elama. Lapsevanemad ja noored
peavad asuma ühiselt kaitsesse nutika ja riukaliku
vastase vastu. Me peame püüdma elada evangee-
liumi järgi sama pühendunult, tõhusalt ja otsuse-
kindlalt, nagu tema püüab seda – ja meid – hävitada.

Meie ees on suur proovikivi. Kaalul on meile arm-
sate inimeste surematud hinged. Lubage mul anda
neli soovitust, kuidas me saame ehitada oma kodus
usukindlust ja aidata valmistada eriti oma noori ette,
et nad oleksid puhtad, vooruslikud ja rikkumatud
ning täiesti väärilised templisse minema.

Õpetage lastele evangeeliumi

Esimene on informatsioon evangeeliumi kohta.
Mulle teadaolevalt on kõige tähtsamaks elumuutvaks
informatsiooniks teadmine, et me oleme tõepoolest
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15. Laste juhatamine otsuste tegemisel

Jumala, oma Igavese Isa lapsed. See pole mitte üksnes
õige õpetus, vaid ka vaimselt hädavajalik. Päästja ütles
oma vägevas eestkostepalves: „Aga see on igavene elu,
et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust
Kristust, kelle sina oled läkitanud” ( Johannese 17:3).
Taevase Isa tundmine ja oma suhte mõistmine Tema
kui meie Isa ja meie Jumalaga annab meile elumõtte ja
lootuse tulevasele elule. Meie pered peavad teadma, et
Ta on tõeline, et me oleme tõepoolest Tema pojad ja
Tema tütred ning kõige Talle kuuluva pärijad nüüd ja
igavesti. Kui pereliikmed seda kindlalt teavad, on
vähem tõenäoline, et nad otsivad kuratlikke meelela-
hutusi, vaid vaatavad pigem Jumala poole ja elavad
(vt 4 Moosese 21:8).

Elage lepingute, mitte mugavuse järgi

Me peame tekitama mingil viisil oma südamesse
vägeva tunnistuse Jeesuse Kristuse evangeeliumi
kohta, mis sarnaneks meie teerajajatest esiisade
omaga. Tuletage meelde, kui Nauvoo langes 1846.
aastal ja milline oli pühade väljakannatamatu olukord
vaestelaagrites. Kui Winter Quartersis sellest teada
saadi, kutsus Brigham Young otsekohe vennad kokku.
Selgitanud neile olukorda ja tuletanud neile meelde
Nauvoo templis sõlmitud lepingut, et kedagi, kes
tahab tulla, ükskõik kui vaene ta ka poleks, ei jäeta
maha, esitas ta neile selle tähelepanuväärse üleskutse:

„Kätte on jõudnud tööaeg,” ütles ta. „Leegitsegu teie
südametes leping, mille te sõlmisite Issanda kojas, nagu
kustutamatu leek” (Kõrgemale Nõukogule Council
Pointis, 27. sept 1846, Brigham Youngi dokumendid,
Ajaloo-osakonna arhiiv, Viimse Aja Pühade Jeesuse
Kristuse Kirik, lk 1; kaldkiri lisatud). Hoolimata sellest,
et Winter Quartersis elati peaaegu puudust kannata-
des, veeresid mõne päeva pärast vagunid idapoole, et
minna appi Mississippi jõe kaldal vaestelaagrites
olnud pühadele.

Me kuuleme sageli nende varajaste pühade kanna-
tustest ja ohverdustest ja küsime endalt, kuidas nad
seda tegid? Mis andis neile sellist jõudu? Osa vastu-
sest peitub president Youngi võimsates sõnades. Need
varajased viimse aja pühad olid sõlminud lepingud
Jumalaga ja need lepingud leegitsesid nende südame-
tes kustutamatu leegina.

Vahel tunneme me kiusatust lasta oma elu üle
valitseda pigem mugavusel kui lepingul. Evangeeliu-
mistandardite järgi elamine, tõe eest välja astumine ja
taastamisest tunnistamine pole alati mugav. Tavaliselt
pole mugav jagada evangeeliumi teistega. Alati pole
mugav vastata Kiriku kutsele, eriti sellisele, mis paneb
meie võimed proovile. Võimalused teiste sisukaks tee-
nimiseks, nagu me oleme lepinguga teha lubanud,
tulevad harva mugaval ajal. Mugavas elus pole aga
mingit vaimset väge. Selline vägi tuleb lepingutest
kinni pidades. Heites pilgu nende varajaste pühade

elule, näeme me, et nende lepingud olid nende elus
peamiseks ajendiks. Nende eeskuju ja tunnistus olid
piisavalt vägevad, et mõjutada oma lapsi põlvest
põlve.

Õpetage lastele kombekust

Lastel on vaja suuremaks sirgudes, et nende vane-
mad õpetaksid neile otsekohesemalt ja selgemini, mis
on sobilik ja mis ei ole. Vanematel on vaja õpetada
lapsi vältima igasuguseid pornograafilisi pilte ja lugu-
sid. Lapsed ja noored peavad saama vanematelt teada,
et igasugune pornograafia on kuradi abivahend ning
kui keegi sellega flirdib, siis on sel võim sõltuvust
tekitada, nüristada ja isegi inimese vaimu hävitada.
Neile tuleb õpetada, et nad ei kasutaks labaseid sõnu
ega mainiks kunagi Issanda nime asjata. Kuuldud
sobimatuid nalju ei tuleks kunagi korrata. Õpetage
pereliikmetele, et nad ei kuulaks muusikat, mis ülistab
himurust. Õpetage neile selgelt seksist ja kõlbelisust
käsitlevast evangeeliumiõpetusest. Saagu nad seda
teada sobival viisil oma kodus omaenda vanematelt.
Kõik pereliikmed peavad tundma reegleid ja neid
tuleb vaimselt tugevdada, et nad saaksid neist kinni
pidada. Ja vigade tegemisel tuleb mõista ja võtta vastu
Jeesuse Kristuse imeväärne lepitus, nii et läbi täieliku
ja mõnikord raske meeleparanduse protsessi oleks või-
malik saada andeks ja jätkuvat lootust tulevikule. Me
ei tohi kunagi loobuda omaenda ja oma pere igavese
elu otsingutest.

Kahjuks on kaugelt liiga paljud vanemad öelnud
tänapäeva maailmas lahti oma kohustusest õpetada
oma perele neid väärtusi ja muid Kiriku õpetusi,
arvates, et seda teevad teised: eakaaslased, kool,
Kiriku juhid ja õpetajad või isegi meedia. Meie lapsed
õpivad iga päev ning täidavad oma meelt ja südant
kogemuste ja tajumistega, mis mõjutavad sügavalt
isiklikke väärtushinnanguid.

Tugevdage üksteist pahelisuse vastu

Vennad ja õed, me peame üksteist õpetama ja
süvendama oma südames usku, et üha pahelisemas
maailmas vapramalt käskudest kinni pidada. Me
peame olema Kristuse evangeeliumi nii sügavalt
omaks võtnud, et lepingutuli põleks meie südames
kustutamatu leegiga. Ja sellise usuga teeme me kõik,
mis vajalik, et jääda truuks ja vääriliseks.

Suhelge lastega avameelselt

Teine on suhtlemine. Pereliikmete vahelise suhte
jaoks pole midagi tähtsamat kui avameelne aus suht-
lemine. See kehtib eriti sel juhul, kui vanemad püüa-
vad õpetada oma lastele evangeeliumi põhimõtteid
ja standardeid. Oma noortele nõu andmine – ja ehk
veelgi tähtsam – nende murede tõeline kuulamine –
on õnnestunud suhete aluseks. Sageli annab silmis
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nähtu ja südames tuntu palju enam teada kui see,
mida me kuuleme või ütleme. Mõni sõna teile, lap-
sed: ärge olge kunagi oma vanemate suhtes lugupi-
damatud. Teil tuleb õppida ka kuulama, eriti oma
ema ja isa nõu ning Vaimu õhutusi. Me peame
otsima ja tabama neid erilisi õpetamishetki, mida
meie peresuhetes pidevalt ette tuleb ning peame
otsustama nüüd pidada pereõhtut igal esmaspäeva
õhtul.

Vägev suhtlemine leiab aset regulaarse perepalve
ja perekondliku pühakirjade uurimise vahendusel.
Pühakirjad aitavad määratleda perekonna väärtusi ja
eesmärke ning kui nendest üheskoos rääkida, aitab
see pereliikmetel õppida, kuidas end individuaalselt
kindlustada ning kuidas saada vaimselt tugevaks ja
sõltumatuks. See nõuab aega ja nii peame me pidama
üheskoos nõu, kui palju tuleks lubada televiisori vaa-
tamist, filme, videoid, videomänge, Internetis veede-
tud aega või koduväliseid tegevusi.

Vanemad ja juhid peaksid sekkuma

Kolmas on sekkumine. Nähes pealt valede valikute
tegemist, on vanemad kohustatud sekkuma. See ei
tähenda, et vanemad võtavad oma lastelt kalli valiku-
vabaduse anni. Kuna valikuvabadus on Jumalalt saa-
dud and, jääb lõplik otsus oma tegude, käitumise ja
tõekspidamiste üle alati lastele. Lapsevanematena
tuleb meil siiski veenduda, et nad mõistavad, kuidas
õigesti käituda ja millised on selle tagajärjed, kui nad
jätkavad oma ebaõiget rada. Pidage meeles, et kodus
ei ole sellist asja nagu keelatud tsensuur. Filmid, aja-
kirjad, televisioon, videod, Internet ja muu meedia
on kodus kui külalised ning peaksid olema teretul-
nud üksnes siis, kui neid oleks sobilik nautida terve
perega. Tehke oma kodust rahu ja õigsuse varjupaik.
Ärge laske pahelisel mõjul reostada teie erilist vaimset
keskkonda. Olge heasüdamlikud, hoolivad, hellad ja
tähelepanelikud selle suhtes, mida te ütlete ja kuidas
te üksteist kohtlete. Siis teevad evangeeliumistandar-
ditel põhinevad perekondlikud eesmärgid heade
otsuste tegemise hõlpsamaks.

Sama põhimõte käib teie kohta, piiskopid, õpeta-
jad ja muud Kiriku juhid, kui te teete tööd perekon-
dade abistamise nimel. Te ei pea tegevusetult pealt
vaatama, kui need, kelle järele teil on kohustus vaa-
data, ei tee häid kõlbelisi valikuid. Kui keegi meie
noortest seisab oma elus kõlbelisusega seotud tee-
lahkmel, on peaaegu alati keegi – lapsevanem, juht,
õpetaja – kes saaks armastavalt ja heasüdamlikult
sekkudes midagi muuta.

Olge lastele heaks eeskujuks

Neljas on eeskuju. Nii nagu väsinud meremehel
on raske leida teed üle kaardistamata merede ilma
kompassi abita, niisamuti on lastel ja noortel pea-
aegu võimatu leida oma teed läbi elumere, ilma et
neile näitaks valgust hea eeskuju. Me ei saa oodata,
et nad väldivad sobimatuid asju, kui nad näevad,
kuidas nende vanemad põhimõtete osas kompro-
misse teevad ja ei ela evangeeliumi järgi.

Lapsevanemate, õpetajate ja juhtidena on meie
püha kohus olla isiklikult vägevaks eeskujuks õige-
meelse jõu, vapruse, ohvrimeelsuse, isetu teenimise
ja enesevalitsuse poolest. Need on omadused, mis
aitavad meie noortel hoida kinni evangeeliumi raud-
käsipuust ning jääda kitsale ja ahtakesele teerajale.

Evangeeliumi järgi elamine aitab vältida vigu

Ma soovin, et saaksin teile öelda, et informatsioo-
nile, suhtlemisele, sekkumisele ja eeskujule keskendu-
mise tulemuseks on alati täiuslik perekond koos
täiuslike lastega, kes ei kaldu kunagi kõrvale evangee-
liumi standarditest. Nii see kahjuks pole. Kuid pere-
konnad, kes tunnevad ja õpetavad evangeeliumi
põhimõtteid ja standardeid ning elavad nende järgi,
säästavad end tõenäolisemalt valust, mis tuleneb
tõsistest vigadest. Kui positiivne suhtlemine ja ustav
eeskuju on ammusest ajast ülekaalus, on palju kergem
üheskoos isiklikke probleeme arutada ja teha läbi vaja-
likud muudatused, mis õnnistavad igat pereliiget.

Kuulake kuningas Benjamini ilmekat nõuannet:

„Ma ei saa teile üles lugeda kõiki asju, mille läbi te
võite pattu teha, sest on mitmesuguseid viise ja moo-
duseid, isegi niipalju, et ma ei saa neid üles lugeda.

Aga niipalju ma võin teile ütelda, et kui te ei jälgi
ennast ja oma mõtteid ja oma sõnu ja oma tegusid
ning ei pea Jumala käske ega jätka usus sellesse, mida
te olete kuulnud meie Issanda tulemisest, kuni oma elu
lõpuni välja, peate te hukkuma. Ja nüüd, oo inimene,
pea seda meeles ja ära hukku” (Moosia 4:29–30).

Mu vennad ja õed, Jumal õnnistagu igaühte meist,
et meie lepingute tuli võiks põleda meie südametes
kustutamatu leegina. Olgem vaimselt valmis uuen-
dama oma pühasid lepinguid igal nädalal, kui me
võtame sakramenti. Ma palvetan alandlikult, et me
austaksime Issandat ja oleksime innukad tegema oma
osa neil kõige põnevamatel ja suurepärasematel päe-
vadel, ehitamaks üles Tema Kirikut oma perekonna
tugevdamise kaudu.

Kõnest, mille vanem Ballard esitas Kiriku 1999. aasta aprilli
üldkonverentsil (vt Conference Report, apr 1999, lk-d 111–115;
või Ensign, mai 1999, lk-d 85–87).
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16PEREPALVE, PEREKONDLIK
PÜHAKIRJADE UURIMINE JA PEREÕHTU

RAKENDAMISIDEED

Järgige järgmisi soovitusi vastavalt oma olukorrale ja vajadustele.

• Kui teie pere regulaarselt palvetab, uurib üheskoos
pühakirju ja peab pereõhtut, siis kaaluge palve-
meelselt, kuidas teha ühte või kõiki neist asjadest
veelgi paremini. Kui teie pere neid asju ei tee, kaa-
luge, mida teha, et neid asju oma kodus tegema
hakata.

• Planeerige perena üks tegevus, mida te saate teha
üheskoos. Kaaluge pereõhtu käsiraamatus „Family
Home Evening Resource Book” (31106) lk
265–340 toodud ideid.

• Vaadake üle raamatus „Teaching, No Greater Call”
(36123) lk 137–139 kirjas olev materjal.

LUGEMISÜLESANNE

Uurige järgnevaid artikleid. Kui te olete abielus, lugege ja arutage neid artikleid koos oma abikaasaga.

PEREPALVE ÕNNISTUSED

President Gordon B. Hinckley
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Apostel Paulus teatas Timoteosele:

„Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu.

Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned,
hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile,
tänamatud, õelad,

südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored,
hea põlgajad,

petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuar-
mastajad kui jumalaarmastajad” (2 Timoteosele 3:1–4).

Meie ajal tuleks hakata uuesti rõhutama ausust,
head iseloomu ja ausameelsust. Ainult siis, kui me
sisestame taas oma elurakkudesse need voorused,
mis on ühe õige tsivilisatsiooni olemuseks, muutub
meie ajale omane muster. Meie ees seisab küsimus:
„Kust alustada?”

Ma olen veendunud, et alustuseks tuleb tunnistada,
et Jumal on meie Igavene Isa, et meie oleme Tema lap-
sed, et Temaga suheldes tunnustame me Tema ülimust
ning palume oma tegemistes iga päev Temalt juhatust.

Ma väidan, et vana palvetamistava, inimeste
kodudes tehtava perepalve juurde naasmine, on üks
peamisi ravimeid, mis pidurdab meie ühiskonna ise-
loomu rikkuva hirmsa haiguse. Me ei peaks ootama,
et ime sünnib ühe päevaga, kuid me näeme imet
ühe põlvkonna jooksul.

Üks või kaks põlve tagasi kuulus perepalve kogu
maailma kristlaste kodudes niisamuti päevatege-
vuste hulka nagu sööminegi. Selle tava vähenemise
tulemuseks on apostel Pauluse poolt välja toodud
moraalilangus.

Ma olen veendunud, et hommikusele ja õhtusele
isa, ema ja laste ühisele põlvitamisele pole piisavat
aseainet. See on see, mis teeb kodu paremaks ja ilu-
samaks enam kui pehme vaip, enam kui kenad kar-
dinad, enam kui nutikalt tasakaalustatud
värvilahendused.

Juba põlvili olemises on midagi sellist, mis ei lähe
kokku selliste Pauluse poolt kirjeldatud hoiakutega
nagu: „ülbed, . . . kergemeelsed, sõgedad”.

Juba isa, ema ja laste üheskoos palvetamise harju-
muses on midagi sellist, mis kaotab teist sellised
tema kirjeldatud omadused nagu sõnakuulmatus
vanemaile ja südametus.

Jumala poole pöördumises on midagi sellist, mis
ei lase kalduda teotama ega olla rohkem lõbuarmas-
tajad kui jumalaarmastajad.

Kalduvus õelusele, nagu Paulus kirjeldas, ja täna-
matusele kustutatakse, kui pereliikmed tänavad ühes-
koos Issandat elu, rahu ja kõige neil oleva eest. Kui
nad tänavad Issandat üksteise eest, hakatakse peres
üksteist uuel kombel hindama, austama ja armastama.

Pühakirjakoht kuulutab: „Sa pead tänama
Issandat, oma Jumalat, kõigis asjus” (ÕL 59:7). Ja
taas: „Milleski muus ei astu inimene Jumala vastu
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ehk mitte kellegi teise peale ei sütti tema raev, kui
nende peale, kes ei tunnusta tema kätt” (ÕL 59:21).

Pidades üheskoos Issanda ees meeles vaeseid, puu-
dusekannatajaid, rõhutuid, hakatakse alateadlikult
kuid reaalselt armastama teisi rohkem kui iseennast,
pidama nendest lugu ja soovima teiste vajadusi
rahuldada. Ei saa paluda, et Jumal aitaks kitsikuses
olevat naabrit, ilma et tuntaks motivatsiooni teha
selle naabri abistamiseks midagi ise. Millised imed
leiaksid aset maailma laste elus, kui nad lükkaksid
kõrvale oma isekuse ja unustaksid end teisi teenides.
Seemet, millest võiks kasvada selline varjuline ja
viljakas puu, saab kõige paremini istutada ja toita
igapäevaste perepalvetega.

Ma ei tea paremat viisi isamaa-armastuse juuruta-
miseks kui see, kui vanemad palvetavad oma laste ees
riigi eest, kus nad elavad, hüüdes sellele Kõigeväelise
õnnistusi, et seal säiliks vabadus ja rahu. Ma ei tea
paremat viisi, kuidas sisendada oma laste südame-
tesse väga vajalikku juhtidest lugupidamist, kui pida-
des igapäevastes perepalvetes meeles vastava riigi
juhte, kes kannavad valitsuse koormat.

Ma mäletan, et nägin ühel reklaamitahvlil aval-
dust, kus seisis: „Palvetav rahvas on rahujalal rahvas.”
Ma usun seda.

Ma ei tea midagi, mis aitaks nii palju leevendada
perepingeid, mis paneks osaval kombel vanematest
lugu pidama, viies omakorda kuulekuseni, mis mõju-
taks meeleparanduse vaimu, kustudades suuremalt
jaolt katkiste kodude hukatuse, kui üheskoos palve-
tamine, tunnistades üheskoos Issanda ees oma nõr-
kusi ning paludes Issanda õnnistusi kodu ja nende
peale, kes seal elavad.

Mulle on avaldanud ammusest ajast muljet ühe
ammu surnud mehe avaldus. James H. Moyle kirjutas
oma lastelastele oma kodus tehtud perepalvest. Ta
ütles: „Me pole läinud magama enne, kui palvetasime
põlvili ja palusime jumalikku juhatust ja heakskiitu.
Lahkarvamusi tekib ka parimates peredes, kuid palve
vaim hajutab need. . . Juba oma olemuselt kaldub see
soodustama inimeste seas õigemeelsemat elu. See soo-
dustab üksmeelt, armastust, andestamist, teenimist.”

1872. aastal tuli kolonel Thomas L. Kane, kes oli
meie rahva suur sõber Iowa kitsikuses ja ajal, mil sõja-
vägi saabus Soolajärve orgu, taas oma naise ja kahe
pojaga läände. Nad läksid koos Brigham Youngiga
Saint George’i linna, peatudes igal õhtul teele jäänud
Kiriku liikmete kodudes. Proua Kane kirjutas oma
isale Philadelphiasse rea kirju. Ühes neist seisab:

„Igal pool, kus me selle rännaku ajal peatusime,
tegime me kohe pärast õhtusööki palve ja palveta-
sime taas enne hommikusööki. Kellelgi polnud muud
ettekäänet. . . Mormoonid . . . põlvitavad, kui perepea
või austatud külaline valjusti palvetab. . . Nad ei
veeda eriti aega Jumala iseloomuomadusi loetledes,
vaid küsivad, mida nad vajavad ja tänavad Teda selle
eest, mida Ta on andnud. . . [Nad] võtavad iseenesest-
mõistetavalt seda, et Jumal teab meie nimesid ja
nimetusi, mille järgi meid tuntakse ning paluvad
õnnistust [konkreetsele isikule nimeliselt]. . . Kui ma
sellega ära harjusin, hakkas see mulle meeldima.”

Oo, et me võiksime rahvana viljeleda täiel määral
seda tava, mis oli nii tähtis meie teerajajatest eelkäija-
tele. Perepalve kuulus nende jumalateenistuse juurde
sama palju, nagu tabernaaklis peetud koosolekud.
Nende igapäevaste appihüüetega kaasnenud usuga
juurisid nad puju, juhtisid vee kõrbenud pinnasele,
panid kõrbe õitsema, juhtisid oma perekondi armas-
tusega, elasid üksteisega rahus ja muutsid oma nimed
surematuks, unustades end Jumala teenistusse.

Perekond on ühiskonna põhiüksus. Palvetav pere-
kond on lootus paremale ühiskonnale. „Otsige
Jehoovat, kui Ta on leitav” ( Jesaja 55:6).

Kas me saame teha oma kodu kaunimaks? Jah,
pöördudes perena kogu tõelise ilu Allika poole. Kas
me saame tugevdada ühiskonda ja teha sellest parema
elukoha? Jah, tugevdades oma pereelu vooruslikkust
üheskoos põlvitades ja paludes Kõigevägevamat Tema
Armsa Poja nimel.

See tava, naasmine perekondliku jumalakummar-
damise juurde, päästab meid suurelt jaolt, üle maa
ja maakera levides, hävitavast hukust. See taastaks
inimeste südames ausameelsuse, üksteisest lugupida-
mise ja tänulikkuse vaimu.

Õpetaja kuulutas: „Paluge, siis antakse teile;
otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile”
(Matteuse 7:7).

Ma annan teile oma tunnistuse, et kui te perega
siiralt palvetate, ei jää teil tasu saamata. Muudatused
ei pruugi olla nähtavad otsekohe. Need võivad olla
vaevumärgatavad. Kuid need on tõepoolest olemas,
sest Jumal „annab palga neile, kes teda otsivad”
(Heebrealastele 11:6).

Olgem maailmale ustavaks eeskujuks selle tava
järgimisel ja kannustades ka teisi nii tegema.

Ajakirjast Ensign, veebr 1991, lk-d 2–5.
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„SEEPÄRAST OLI MIND ÕPETATUD”
Vanem L. Tom Perry
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Head vanemad

Mormoni Raamat algab järgmiste sõnadega:
„Mina, Nefi, olles sündinud headest vanematest, see-
pärast oli mind õpetatud mõningal määral kõiges
minu isa teadmistes” (1 Nefi 1:1). Kui erinev oleks
maailm, kui kõigi meie Taevaisa laste isiklikud päevi-
kud võiksid alata sarnase lausega – et vanemad on
head ja et nad on neid õpetanud.

Me elame nii erilisel ajal ajaloos, ajal, mil evangee-
lium on taastatud selle täiuses. Meie misjonäride vägi
kasvab nii kvaliteedilt kui kvantiteedilt ja nii õpeta-
takse evangeeliumi enamates keeltes enamatele rah-
vastele ja suuremale arvule kuuljatele kõrvadele kui
kunagi varem. Kuna kogudusi ja vaiasid asutatakse
enamikes maailma paikades, inspireeritakse helgeid
päid looma suhtlusvahendeid, mis suudaksid tuua
prohvetite juhised veel palju enamate inimeste kõr-
vadeni. Evangeeliumi head uudised saavad nüüd
levida veelgi kiiremini, toomaks inimkonna süda-
messe lootust igavesele rahule.

Perekonnaelu kriis

Üheks suurepärasemaks evangeeliumi sõnumiks on
õpetus perekonna igavesest olemusest. Me kuulutame
maailmale perekonnaelu väärtusest ja tähtsusest, kuid
suur osa tänapäeva maailmas eksisteerivatest segadus-
test ja raskustest jõuavad oma otsaga perekonna allakäi-
guni. Üha vähem tuleb ette selliseid kogemusi, kus lapsi
õpetavad ja koolitavad kodus armastavad vanemad.

Perekonnaelu, kus lapsed ja vanemad suhtlevad
üksteisega õppides, mängides ja töötades, on asendu-
nud kiire iseenda jaoks mikrolaineahjus valmistatud
õhtusöögi ning televiisori ees veedetud õhtuga. 1991.
aastal arvas Salt Lake Citys kokku tulnud Üleriigiline
Maakondade Liit, et koduse mõju puudumine on
jõudnud sellisesse punkti, kus meie rahvast on taba-
nud kriis, ja selle liidu liikmed veetsid oma koosole-
kutel aega oma muresid arutades. Nad tõid välja viis
peamist ideed, mis annaks igale perele paremad
õnnestumisvõimalused.

Esiteks tuleb tugevdada suhteid perekondlike tege-
vuste kaudu; teiseks tuleb kehtestada mõistlikud
reeglid ja ootused; kolmandaks tuleb tugevdada ene-
sest lugupidamist; neljandaks tuleb seada teostatavad
eesmärgid ja viiendaks, tuleb aeg-ajalt hinnata pere-
konna tugevaid külgi ja vajadusi.

Äkitselt on meie prohvetite pakiline ja hoiatav
hääl, mis on kõlanud juba aegade algusest saadik, eriti
asjakohane. Nagu meid on nõustatud ja kannustatud,
peame me olema tähelepanelikud omaenda perede
suhtes ja suurendama misjonitööalaseid jõupingutusi,
et teadvustada teistele tõde ja perekonna tähtsust.

Aadam ja Eeva saavad teada lapsevanema
kohustustest

Juba algusest peale oli Issand Aadamale ja Eevale
nende lapsevanemakohustustest teada andes selgesõ-
naline. Nende rollid olid selgelt määratletud. Saanud
Issandalt juhised, järgisid nad Tema nõuandeid ja
ütlesid järgmist:

„Ja sel päeval õnnistas Aadam Jumalat ja sai täide-
tud ning hakkas prohvetlikult kuulutama kõikide
maa perekondade kohta, öeldes: Õnnistatud olgu
Jumala nimi, sest minu üleastumise tõttu on minu
silmad avanenud, ja selles elus on mul rõõmu ning
jälle lihas saan ma näha Jumalat!

Ja tema naine Eeva kuulis kõiki neid asju ja oli
rõõmus, öeldes: Kui poleks olnud meie üleastumist,
poleks me kunagi saanud järeltulevat seemet ja
poleks kunagi saanud tundma head ja kurja, ega
oma lunastamise rõõmu ja igavest elu, mille Jumal
annab kõikidele kuulekatele.

Ja Aadam ja Eeva õnnistasid Jumala nime, ja nad
tegid kõik asjad teatavaks oma poegadele ja oma
tütardele” (Mooses 5:10–12).

Õpetage ja koolitage lapsi

Jah, vanemate kohus oma lapsi õpetada oli juba
algusest peale Issanda poolt meie esimestele maistele
vanematele antud juhiste seas.

Ilmutused, mis on saadud, kui Kirik on praegusel
ajal taastatud, manitsevad vanemaid nende kohus-
tuse osas õpetada ja koolitada oma lapsi. Õpetuse ja
Lepingute üheksakümne kolmandas osas näeme me,
kuidas Issand nuhtleb mõnda venda, kuna nad ei
pööranud tähelepanu oma perekondlikele kohustus-
tele. Pühakirjades seisab:

„Kuid mina olen teil käskinud oma lapsed üles
kasvatada valguses ja tões. . .

Sa ei ole õpetanud oma lastele valgust ja tõde,
vastavalt käskudele; ja sellel pahelisel on praegu
veel võimu sinu üle, ja see on sinu vaeva põhjus.

Ja nüüd, käsu ma annan sinule – kui sind pääste-
takse, tuleb sul korda seada omaenda koda, sest sinu
kojas on palju asju, mis ei ole õiged” (ÕL 93:40,
42–43).
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Pereõhtu tähtsus

Aastaid tagasi manitses Kirik kõiki lapsevanemaid
pidama iganädalast pereõhtut. Täna on sellest manit-
susest saanud Kiriku liikmete kodudes kindlakskuju-
nenud harjumus. Esmaspäeva õhtu on reserveeritud
perega koos olemiseks. Sel õhtul ei tohiks aidata kaasa
ühegi Kiriku- ega seltskonnaürituse läbiviimisele.
Meile on lubatud suuri õnnistusi, kui meie pered on
selles osas ustavad.

President Harold B. Lee andis meile nõu:

„Pidage nüüd meeles seda, et kui Eelija missioo-
nist on täiel määral aru saadud, pöörduvad laste
südamed isade poole ja isade omad laste poole. See
kehtib niisama palju siinpool eesriiet, nagu teiselgi
pool eesriiet. Kui me jätame oma pere siin hoole-
tusse, jättes ära pereõhtud, ja kui meil ei õnnestu
täita oma kohust siin, kuidas siis näeks välja Taevas,
kui me oleme kaotanud mõned neist omaenda hoo-
letuse kaudu? Taevas pole taevas, kui me pole teinud
kõik, mis meie võimuses, et päästa neid, keda Issand
on saatnud meie sugupuu kaudu.”

Seejärel ta jätkas:

„Seega peavad teie südamed, isad ja emad, pöör-
duma teie laste poole kohe praegu, kui teil on tõeline
Eelija vaim, ja te ei tohi mõelda, et see käib vaid
nende kohta, kes on eesriide taga. Laske oma südamel
pöörduda oma laste poole ja õpetage oma lapsi, kuid
te peate tegema seda siis, kui nad on piisavalt noored,
et neid õigesti välja õpetada. Ja kui te ei pööra tähele-
panu oma pereõhtule, ei pööra te tähelepanu Eelija
missiooni algusele, see on täpselt sama nagu te ei
pööraks tähelepanu oma sugupuu-uurimistööle”
(Relief Society Courses of Study, 1977–1978 [1977], lk 2;
kaldkiri lisatud).

Ma olen sageli mõelnud, kui õnnelikud olid need
ajad, mil meie pere oli noor ja meie lapsed olid
kodus. Ma olen need päevad mõttes üle vaadanud
ning kaalunud, mida ma muudaksin oma peres ja
selle juhtimisel, kui meil oleks võimalus see periood
uuesti läbi teha. Kui mulle antaks selline eriline või-
malus, et meie kodus oleksid taas väikesed lapsed,
otsustaksin ma teha parandusi kahes valdkonnas.

Kõigepealt tuleks veeta rohkem aega koos abikaa-
saga pere täitevkomitee koosolekul, õppides, suhel-
des, planeerides ja korraldades, et täita paremini
oma rolle lapsevanematena.

Teine asi, mida ma sooviksin, kui neid aastaid
korrata saaksin, oleks veeta rohkem aega perega.
Siia juurde kuuluvad ka järjepidevamad sisukamad
pereõhtud.

Noortel on õnnestumises oma panus

Kogu pereõhtute planeerimise ja ettevalmistamise
koorem ei peaks jääma ainuüksi lapsevanemate õlule.
Kõige õnnestunumad pereõhtud, mida mina olen
näinud, on need, kus pere noored aktiivselt osalevad.

Ma kutsun teid, diakonid, õpetajad ja preestrid,
teid, noored naised, andma oma panus oma pereõh-
tute õnnestumiseks. Paljudes kodudes saate teie olla
pere südametunnistuseks. Lõppude lõpuks saate ju
teie sellest kogemusest kõige enam kasu. Kui te
tahate elada rahulikus, turvalises ja võimalusteroh-
kes maailmas, saab pere, kus te annate oma panuse,
toetada, jah, isegi kogu maailma heaolu.

Mulle meenub üks näide selle kohta, mis leidis aset
ühel aastal jõuluvaheajal, kui lapselapsed koos meiega
väljasõidule tulid. Et kogeda tõelist ühtekuuluvustun-
net, olime me muretsenud reisi jaoks väikebussi.
Bussis olid vanaisa, vanaema, minu poeg ja tema
kolm vanemat last. Mu poja naine oli jäänud pere
väiksemate liikmetega koju. Minu kord oli roolis olla
ja mu naine istus meie kaardilugejana minu kõrval.
Ma kuulsin, kuidas bussi tagaosas vanim laps Audrey
oma isaga aru pidas. Ta ütles: „Isa, üheks meie selle-
aastaseks eesmärgiks oli perega Mormoni Raamat läbi
võtta. Täna on aasta viimane päev. Lõpetaks selle õige
nüüd, ettenähtud ajal?”

Kui eriline oli kuulata, kuidas mu poeg ja tema
kolm last kordamööda valjusti Moroni viimaseid pea-
tükke lugesid ja oma Mormoni Raamatu läbilugemise
eesmärgiga lõpule jõudsid. Pange tähele, see oli noor
naine, kes seda soovitas, mitte üks lapsevanematest.

Üleskutse noortele

Te olete väljavalitud põlvkond – teid on hoitud
just praeguseks eriliseks ajaks inimkonna ajaloos.
Teil on nii palju anda, et aidata kaasa nende perede
kasvule ja arengule, kuhu te kuulute. Ma kutsun teid
üles tulema oma perekonnas lagedale oma erilise
innuka noorusea vaimuga, et panna evangeelium
oma kodus tõeliselt elama. Pidage meeles president
Joseph F. Smithi nõuannet, kui ta ütles:

„Ma tahaksin, et kõik mu lapsed ja kõik Siioni lap-
sed teaksid, et selles maailmas pole midagi, mis oleks
neile nii väärtuslik kui teadmised evangeeliumist selli-
sel kujul, nagu see on taastatud maa peale sel viimsel
ajal prohvet Joseph Smithi kaudu. Miski ei suuda
kompenseerida sellest ilmajäämist. Maa peal pole
midagi sellist, mida saaks võrrelda oivaliste teadmis-
tega Jeesusest Kristusest. Vaadaku seega kõik Siioni
vanemad oma laste järele ja õpetagu neile evangee-
liumi põhimõtteid ning püüdku panna nad nii palju
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kui võimalik nende kohust täitma – mitte mehhaani-
liselt, kuna neile on peale käidud, vaid püüdku nad
sisendada nende südamesse tõe vaimu ja kestvat
armastust evangeeliumi vastu, et nad ei täidaks oma
kohust üksnes seetõttu, et see teeb heameelt nende
vanematele, vaid seetõttu, et see on ka neile endile
meeltmööda” (Brian H. Stuy, koost, Collected
Discourses Delivered by President Wilford Woodruff, His
Two Counselors, the Twelve Apostles, and Others, 5 kd.
[1987–1892], 5. kd, lk 436).

Taaselustage pereõhtu

Pereõhtud on kõikide jaoks, ükskõik, kas kodus on
kaks lapsevanemat, üksikvanem või ainult üks Kiriku
liige. Koduõpetajad, me pöördume teie poole, et te
kannustaksite ja taaselustaksite oma regulaarsete
külaskäikude ajal pereõhtute pidamist.

Meie praegune prohvet, president Ezra Taft Benson,
on tuletanud meile taas meelde, kui vajalik on pidada
pereõhtut ja millest üks õnnestunud pereõhtu koos-
neb. Ta on öelnud:

„Perekonna tugevdamiseks ja kaitsmiseks mõel-
dud Kiriku pereõhtu programm näeb ette igal näda-
lal ühe õhtu eraldamist selle tarbeks, et isad ja emad
koguksid oma pojad ja tütred kodus enda ümber.
Tehakse palved, lauldakse kiriku- ja muid laule, loe-
takse pühakirju, arutatakse perekondlikke teemasid,
demonstreeritakse andeid, õpetatakse evangeeliumi

põhimõtteid ning sageli mängitakse mänge ja paku-
takse isetehtud suupisteid” (Conference Report,
Filipiini saarestiku piirkonnakonverents 1975, lk 10).

Me loodame, et igaüks teist paneb kirja kõik need
prohveti antud soovitused pereõhtu sisu kohta.

Seejärel ta jätkab: „Jumala prohvet on lubanud
õnnistusi neile, kes peavad iganädalast pereõhtut:
„Kui pühad kuuletuvad sellele nõuandele, lubame
me neile selle tulemusena suuri õnnistusi. Kodus
kasvab armastus ja vanematele kuuletumine. Iisraeli
noorte südames kujuneb usk ja nad saavad jõudu
võidelda halbade mõjude ja kiusatustega, mis on
nad sisse piiranud” (Conference Report, Filipiini saa-
restiku piirkonnakonverents 1975, lk 10; vt ka
Improvement Era, juuni 1915, lk 734).

Me kannustame teid kõiki järgima meie prohveti
nõuannet. Hinnake kõikides Kiriku perekondades
uuesti, kui edukad te olete regulaarsete pereõhtute
pidamisel. Selle programmi rakendamine on teile kilp
ja kaitse meie aja pahelisuse vastu ning toob teile,
individuaalselt ja üheskoos, suuremat ja küllusliku-
mat rõõmu praegu ja edaspidistes igavikes.

Jumal õnnistagu meid, et võiksime taaselustada ja
tugevdada seda tohutult tähtsat programmi, pidades
üheskoos nõu pereliikmetena.

Kõnest, mille vanem Perry esitas Kiriku 1994. aasta aprilli üldkon-
verentsil (Conference Report, apr 1994, lk-d 47–51; või Ensign, mai
1994, lk-d 36–38).
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