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V

Sissejuhatus

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum on 
alustanud sarja „Kiriku presidentide õpetused” väljaandmist, et aidata 
teil saada lähedasemaks oma Taevase Isaga ja mõista sügavamalt 
Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi. Raamatute lisandudes sarja 
saate endale koju evangeeliumi teatmeteoste kogu. Sarja raamatud 
on mõeldud iseseisvaks uurimiseks ja pühapäevaste õppetundide 
tarbeks. Neist võib abi olla ka muude õpetuste, pereõhtute või 
kõnede ettevalmistamisel ning vastuste leidmisel Kiriku õpetusi 
puudutavatele küsimustele.

Käesolev teos kajastab president Howard W. Hunteri õpetusi, 
kes teenis Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina  
5. juunist 1994 kuni 3. märtsini 1995.

Iseseisev uurimine

Uurides president Howard W. Hunteri õpetusi, otsige palvemeel-
selt inspiratsiooni Pühalt Vaimult. Küsimused iga peatüki lõpus ai-
tavad teil president Hunteri õpetusi mõista ja ellu rakendada. Abiks 
võivad olla järgmised soovitused:

• Kirjutage üles uurimise ajal Pühalt Vaimult saadud mõtted ja 
tunded.

• Joonige alla salme, mida soovite meelde jätta. Võiksite need sal-
mid pähe õppida või märkida need ristviitena oma pühakirjades 
samateemaliste kirjakohtade kõrvale.

• Lugege peatükki ja salmi rohkem kui üks kord, et mõista selle 
sügavamat tähendust.

• Küsige endalt näiteks: kuidas aitavad president Hunteri õpetused 
mul evangeeliumi põhimõtteid paremini mõista? Mida Issand 
tahab, et ma nende õpetuste kaudu õpiksin?
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• Küsige endalt, kuidas aitavad selle raamatu õpetused teil isiklike 
katsumuste ja muredega toime tulla.

• Rääkige õpitust oma pereliikmete ja sõpradega.

Raamatu kasutamine õpetamisel

Raamatut võib kasutada nii kodus kui ka kirikus õpetamisel. 
Seejuures võib olla abi järgmistest juhistest.

Valmistuge õpetama

Enne alustamist otsige Püha Vaimu juhatust. Süvenege palvemeel-
selt peatüki sisusse veendumaks, et president Hunteri õpetused on 
teile arusaadavad. Teie õpetus on siiram ja mõjusam, kui tema sõnad 
on teid isiklikult puudutanud (vt ÕL 11:21).

Enamik peatükke sisaldab rohkem materjali, kui tunni aeg läbi 
võtta võimaldab. Valige palvemeelselt välja õpetused, millest on teie 
arvates neile, keda te õpetate, kõige suurem abi.

Innustage tunnis osalejaid uurima peatükki enne tundi. Seda te-
hes on nad paremini valmis vestluses osalema ja üksteist õpetama.

Õppetunniks valmistudes pöörake erilist tähelepanu peatükkide 
lõpuosas pakutud soovitustele ja nõuannetele. Sealt leiate küsimusi, vii-
teid pühakirjasalmidele ja muud, millest õpetamisel on abi. Küsimused 
ja pühakirjakohad toetavad peatüki materjali. Õpi-  ja õpetamisabisid 
saab evangeeliumi õppimisel ja õpetamisel laiemalt kasutada. 

tutvustage peatükki

Püüdke luua peatükki tutvustades ja kogu õpetunni ajaks õhk-
kond, kus Vaim saab puudutada nende südant ja meelt, keda õpe-
tate. Soovi korral kasutage ühte või mitut järgnevatest tegevustest:

• Lugege või sirvige peatüki alguses olevat Howard W. Hunteri 
elust kõnelevat alajaotust ja arutlege selle üle.

• Vahetage mõtteid mõne peatükis oleva tsitaadi, pildi või püha-
kirjasalmi üle.

• Laulge koos kirikulaulu.

• Jagage lühidalt teemaga seotud isiklikku kogemust.
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juhtige vestlust president hunteri õpetustest

Kui õpetate selle raamatu järgi, innustage teisi jagama oma mõt-
teid, esitama küsimusi, tunnistama ja üksteist õpetama. Kõige pare-
mini õpitakse aktiivselt osaledes. Ka on see parim võimalus saada 
isiklikku ilmutust.

Laske heal arutelul jätkuda, selle asemel et püüda võtta läbi kõiki 
õpetusi. Juhtige vestlust, nii et see keskenduks president Hunteri 
õpetustele.

Peatüki lõpus toodud küsimused on hinnaline allikas, millele 
toetudes soodustada arutelu. Võite vastavalt osalejate vajadustele ka 
ise küsimusi välja mõelda. Arutelude jaoks mõtete leidmiseks võite 
saada abi järgmistest valikuvõimalustest:

• Küsige tunnis osalejatelt, mida nad on õppinud peatükki iseseis-
valt uurides. Abiks võib olla see, kui võtate mõne tunnis osalejaga 
nädala jooksul ühendust ja palute tal valmistuda õpitut jagama.

• Paluge tunnis osalejatel (omaette või väikeste gruppidena) lugeda 
peatüki lõpust valikuliselt mõned küsimused. Paluge neil otsida 
peatükist küsimustega seotud õpetusi. Seejärel paluge neil jagada 
oma kogemusi ja tundeid.

• Lugege etteantud peatükist üheskoos mõni president Hunteri 
õpetus. Paluge tunnis osalejatel tuua nende õpetuste illustreeri-
miseks näiteid pühakirjadest ja oma kogemustest.

• Paluge tunnis osalejatel valida peatükist üks osa ja seda vaik-
selt lugeda. Paluge sama osa valinutel moodustada paari- 
kolmeliikmelised rühmad ja õpitu üle mõtteid vahetada.

innustage õpitut rakendama ja jagama

President Hunteri õpetused omandavad suurema tähenduse nen-
de tunnis osalejate jaoks, kes neid teistega jagavad ja ellu rakenda-
vad. Soovi korral kasutage ühte või mitut järgnevatest tegevustest:

• Küsige tunnis osalejatelt, kuidas nad rakendavad president Hun-
teri õpetusi kohustuste täitmisel kodus, kirikus ja mujal. Mõtelge 
ja arutlege üheskoos, kuidas rakendada tema õpetusi abikaasa, 
lapsevanema, poja, tütre, kodu-  või külastusõpetajana.
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• Seejärel paluge neil jagada teistega kogemusi, mis nad on saanud.

• Innustage tunnis osalejaid jagama president Hunteri õpetusi pe-
reliikmete ja sõpradega.

arutelu kokkuvõte

Võtke õppetund lühidalt kokku või paluge seda teha ühel või 
kahel osalejal. Tunnistage arutlusel olnud õpetustest. Samuti võiksite 
soovi korral lasta teistel jagada oma tunnistust.

Allikmaterjale puudutav teave

Käesoleva raamatu õpetused on sõnasõnalised väljavõtted pre-
sident Howard W. Hunteri jutlustest ja artiklitest. Õigekiri, kirjava-
hemärkide ja suurtähe kasutamine ning lõikude asetus väljavõtetes 
vastab originaalile, kui toimetajapoolsed või tüpograafilised muu-
datused pole loetavuse parandamiseks vajalikuks osutunud. Sel 
põhjusel võib märgata tekstis väikeseid erinevusi. Näiteks on ju-
maluse liikmetele viidatud mõnes tsitaadis väikese ja mõnes suure 
algustähega.



IX

Kokkuvõte eluloost

Järgnev kronoloogia annab lühiülevaate raamatus käsitletud pre-
sident Howard W. Hunteri õpetustega seonduvast.

1907, 14. november Sündis Ameerika Ühendriikides Idaho 
osariigis Boise linnas John William (Will) 
Hunteri ja Nellie Marie Rasmussen  
Hunteri peres.

1920, 4. aprill Sai Boises ristitud ja kinnitatud.

1923, mai Pälvis skaudi kotkamärgi, olles Boise lin-
nas teine, kes selle välja teenis.

1927, jaanuar ja 
veebruar

Mängis kahekuisel kruiisireisil Aasiasse 
oma bändiga Hunter’s Croonaders.

1928, märts Kolis Lõuna- Californiasse

1928, aprill Asus Californias tööle panka.

1931, 10. juuni Abiellus Soolajärve templis Clara May 
(Claire) Jeffs’iga.

1932, jaanuar Kaotas töö pangas, kuna Suure depres-
siooni tõttu panku suleti. Asus tegema 
juhutöid. 

1934, jaanuar Asus tööle Los Angelese maakonna 
Üleujutuskontrolli ringkonnas.

1934, 20. märts Sündis poeg Howard William (Billy) Hun-
ter noorem.

1934, 11. oktoober Suri poeg Howard William (Billy) Hunter 
noorem.

1935, september Astus Los Angelese Southwesterni Ülikooli 
Õigusteaduste osakonda (nüüd Southwes-
terni Õigusteaduste kool).
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1936, 4. mai Sündis poeg Jacob Hunter.

1938, 29. juuni Sündis poeg Richard Allen Hunter.

1939, 8. juuni Lõpetas õigusteaduste ülikool, oli klassis 
paremuselt kolmas.

1940, aprill Asutas õigusbüroo, kus töötas algul osa-
lise ajaga, kuid alates 1945. aastast täis-
koormusega. Jätkas tööd õigusteaduse alal 
kuni apostli kutse saamiseni 1959. aastal. 

1940, september – 
1946, november

Teenis Californias El Sereno koguduse 
piiskopina.

1950, veebruar – 
1959, november

Teenis Californias Pasadena vaia 
juhatajana.

1953, 14. november Sai oma 46. sünnipäeval Mesa Arizo-
na templis oma vanematega kokku 
pitseeritud.

1959, 9. oktoober President David O. McKay kutsus ta Kahe-
teistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks.

1959, 15. oktoober President David O. McKay pühitses ta 
apostliks ja Kaheteistkümne Kvoorumi 
liikmeks.

1964–1972 Teenis Kiriku Genealoogia Seltsi 
juhatajana.

1965–1976 Teenis Laie Hawaii Polüneesia Kultuuri-
keskuse juhatajana.

1970–1972 Teenis Kiriku ajaloolasena.

1974–1979 Aitas korraldada Orson Hyde’i memoriaal- 
aia planeerimist, rahastamist ja ehitamist 
Jeruusalemma.

1975, november Juhatas ühe nädalavahetuse jooksul viie 
Mexico City vaia jagamist viieteistküm-
neks vaiaks.



XI

K o K K u V õ t e  e l u l o o S t

1979–1989 Juhatas ja planeeris Brigham Youngi 
ülikooli (BYU) Jeruusalemma keskuse 
rajamist Lähis- Ida uuringuteks.

1979, 24. oktoober Viis läbi Jeruusalemmas valmi-
nud Orson Hyde’i memoriaal- aia 
pühitsemisteenistuse.

1983, 9. oktoober Pärast kümne aasta pikkust haigust suri 
Claire Hunter.

1985, 10. november Asetati Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
juhataja Marion G. Romney kehva tervise 
tõttu Kvoorumi tegevjuhiks.

1988, 2. juuni Asetati Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
juhataja Marion G. Romney surma järel 
Kvoorumi juhatajaks.

1989, 16. mai Pühitses Brigham Youngi ülikooli Jeruusa-
lemma keskuse Lähis- Ida uuringuteks.

1990, 12. aprill Abiellus Soolajärve templis Inis Bernice 
Egan Stantoniga.

1994, 5. juuni Asetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristu-
se Kiriku 14. presidendiks.

1994, 1. oktoober Toetati üldkonverentsil Kiriku 
presidendina.

1994, 9. oktoober Pühitses Florida osariigi Orlando templi.

1994, 11. detsember Osales Mehhikos eesistujana Kiriku 2000. 
vaia loomisel (Mexico City Contrerase 
vai).

1995, 8. jaanuar Pühitses Utah’ osariigi Bountifuli templi.

1995, 3. märts Suri Utah’ osariigis Salt Lake Citys oma 
kodus 87- aastasena.
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Howard W. Hunteri 
elu ja teenimistöö

Päev pärast Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendiks 
asetamist, 6. juunil 1994, esitas Howard W. Hunter kaks üleskutset.

„Esiteks soovin kutsuda Kiriku liikmeid üles pöörama oma elus 
veel rohkem tähelepanu Issanda Jeesuse Kristuse elule ja eeskujule, 
eriti armastusele, lootusele ja kaastundele, mida Ta väljendas. Ma 
palvetan, et võiksime olla üksteise suhtes veelgi heatahtlikumad, 
viisakamad, alandlikumad, kannatlikumad ja andestavamad.” 1

Julgustus järgida Päästja eeskuju oli olnud president Hunteri õpe-
tuste sisuks juba aastakümneid. „Palun pidage meeles,” ütles ta paar 
aastat varem. „Kui meie elu ja usk on rajatud Jeesusele Kristusele 
ja tema taastatud evangeeliumile, siis ei saa miski jäädavalt valesti 
minna. Teisest küljest, kui meie elu ei keskendu Päästjale ja tema 
õpetustele, siis ei saa ükski õnnestumine olla jäädav.” 2

President Hunteri teine üleskutse Kiriku liikmetele oli saada veelgi 
täielikumalt osa templi õnnistustest:

„Lisaks kutsun ma Kiriku liikmeid üles võtma Issanda tempel 
oma liikmelisuse sümboliks ja kõige pühamate lepingute taevaseks 
asupaigaks. Minu suurim südamesoov on, et iga Kiriku liige oleks 
templivääriline. Ma tahan loota, et iga täiskasvanud Kiriku liige 
vääriks ja kannaks kaasas kehtivat templisoovitust, isegi kui kaugus 
templist ei võimalda seda kohe või sagedasti kasutada.

Olgem templiskäiv ja templit armastav rahvas. Tõtakem templisse 
nii tihti, kui aeg, vahendid ja olud võimaldavad. Ärme lähme sinna 
ainult oma surnud esivanemate pärast, vaid lähme sinna, et saada isik-
likult õnnistatud templis kummardamise eest ning tunda pühadust ja 
turvalisust, mida nende pühade ja pühitsetud seinte vahel pakutakse. 
Tempel on kaunis koht, see on ilmutuse ja rahu koht. See on Issanda 
koda. Tempel on Issandale püha. See peaks olema püha ka meile.” 3
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howard w. hunter lapsena
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President Hunter kordas neid kahte üleskutset kogu Kiriku pre-
sidendiks oldud aja jooksul. Kuigi ta sai Kiriku president olla vaid 
üheksa kuud, innustasid need üleskutsed Kiriku liikmeid kogu maa-
ilmas olema rohkem Kristuse- sarnased ja otsima templiõnnistusi 
suurema pühendumusega.

Algus

1800ndate aastate keskpaigas liitusid neljas eri riigis Viimse Aja 
Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuga Howard W. Hunteri esivanemad. 
Tema emapoolsed esivanemad olid pärit Taanist ja Norrast. Pärast 
kodumaalt väljarändamist seadsid nad end ühtede esimeste asuka-
tena sisse Utah’ osariigis Mount Pleasantis. Nende sitkete teerajajate 
tütrest Nellie Rasmussenist sai hiljem prohveti ema.

Howardi isapoolsete esivanemate juured on sügaval Šotimaa ja 
Uus- Inglismaa mullas. Kirikuga liitunud tõid suuri ohvreid, kuid ena-
mik neist katkestas mõne aasta pärast Kirikuga suhted. John William 
(Will) Hunteri sünd 1879. aastal pani aluse Hunterite kolmandale 
põlvkonnale, kes polnud enam Kirikuga seotud. Ent ometi sai Will 
Hunterist prohveti isa.

Kui Will Hunter oli 8- aastane, kolis tema perekond Idaho osariiki 
Boisesse. Umbes 16 aastat hiljem kohtus Will Nellie Rasmusseniga, kui 
too Boisesse oma onule ja tädile külla tuli. Peagi hakkas Will Nellie’ga 
kurameerima ja tegi talle kaks aastat hiljem abieluettepaneku. Nellie 
kõhkles mõnda aega, kuid Will jäi endale kindlaks, ning viimaks võttis 
ta noormehe ettepaneku vastu. Paar abiellus Utah’s Mount Pleasantis 
ja naasis seejärel Boisesse, et seal kodu rajada. 14. novembril 1907 
sündis nende esimene laps Howard William Hunter. Nende teine ja 
viimane laps, tütar nimega Dorothy, sündis aastal 1909.

Elule aluse panemine

Kui Howard sündis, oli Boises ainult üks väike kogudus. Howardi 
ema oli koguduses aktiivne liige, kes õpetas evangeeliumi ka oma 
lastele. Howard on tema kohta öelnud: „Ta oli alati ustav. ‥ Ta teenis 
Algühingu ja [Noorte Naiste] juhatajana. Mul on meeles, kuidas me 
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koos emaga kirikusse läksime, mõnikord varakult enne koosolekute 
algust. Jäime sinna ka pärast koosolekuid, et ta saaks oma toimetused 
lõpule viia.” 4 Kuigi Howardi isa ei olnud Kiriku liige, ei olnud tal ka 
midagi selle vastu, kui ta pere selle tegevustes osales, ning aeg- ajalt 
läks ta ka ise koos nendega sakramendikoosolekule.

Peale selle, et Nellie Hunter aitas oma lastel olla aktiivne Kirikus, 
aitas ta neil rajada tugeva vaimse vundamendi ka kodus. „Ema oli 
see, kes meile evangeeliumi õpetas,” meenutas Howard. „Me õp-
pisime palvetama tema põlve peal. ‥ Ma sain poisina tunnistuse, 
istudes ema põlvel.” 

1913. aastal muudeti Boise harukogudus koguduseks. See sündis 
paar päeva enne Howardi kuuendat sünnipäeva. Kaks aastat hiljem, 
kaheksasena, ootas ta pikisilmi oma ristimispäeva. „Ma olin selle 
pärast väga elevil,” sõnas ta. Ent isa ei andnud nõusolekut. Howard 
meenutas: „Isa ‥ arvas, et peaksin ootama, kuni tean, mida oma 
eluga teha soovin. Tahtsin saada ristitud, kuid õige päev saabus ja 
möödus, ilma et oleksin selle õnnistuse osaliseks saanud.” 6

Kuna Howard polnud ristitud, ei saadud teda 12- aastaselt ka dia-
koniks asetada. „Selleks ajaks olid kõik mu sõbrad juba diakonid,” 
meenutas ta. „Kuna ma polnud ametlikult Kiriku liige, ei saanud ma 
teha paljusid asju, mida tegid nemad.” 7 Howard oli eriti pettunud, 
kui ta ei saanud jagada sakramenti: „Istusin koos teiste poistega 
sakramendikoosolekul. Kui tuli kätte hetk sakramenti jagada, jäin 
mina nina norus istuma. Tundsin end nii kõrvalejäetuna.” 8

Howard läks taas isa jutule koos selleks hetkeks 10- aastase õe 
Dorothyga: „Püüdsime isale auku pähe rääkida, et ta lubaks meil 
ristitud saada. Olime ka palvetanud, et ta nõustuks. Olime rõõmu 
pärast oimetud, kui ta viimaks nõusoleku andis.” 9 Umbes viis kuud 
pärast Howardi 12- aastaseks saamist said tema ja Dorothy avalikus 
ujumisbasseinis ristitud. Peagi pärast seda asetati Howard diakoni 
ametisse ja ta sai esimest korda sakramenti jagada. „Olin närvis, kuid 
see oli mulle suur au,” meenutas ta.10 Muude kohustuste seas tuli 
Howardil ka orelilõõtsa pumbata ja külmadel pühapäevahommiku-
tel kogudusehoone soojendamiseks ahju kütta. „Kui õppisin Kiriku 
liikme ja preesterluse hoidja kohustusi, avanes minu ees täiesti uus 
maailm,” sõnas ta.11
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Noore mehena liitus Howard oma koguduse skaudirühmaga ja 
nägi kõvasti vaeva, et teenida välja selle kõrgeim tunnustus – kotka-
märk. Eesmärgile lähenedes tekkis tal sõbralik võistlus. „Meid, kes 
Boise esimest kotkamärki ihkasime, oli kaks,” meenutas ta.12 Teine 
poiss täitis küll nõudmised esimesena, kuid Howard näis leppivat 
võimalusega olla teine, kes selle tunnustuse pälvib.13

Howard õppis juba varakult olema töökas. Ta aitas naabruses ela-
vaid leski ja teisi naabreid, müüs ajalehti ja töötas oma onu rantšos. 
Vanemaks saades kuulusid tema töödenimistusse veel golfirajal va-
rustuse vedamine, telegrammide kohaletoimetamine, töö apteegis, 
ajalehe toimetuses, hotellis, kaubamajas ja kunstipoes.

Dorothy Hunter on öelnud, et ta vend oli „ambitsioonikas ja 
hiilgava mõistusega”.14 Neid omadusi täiendasid veel kaastunne ja 
heldesüdamelisus. Dorothy on tema hooliva loomuse kohta öel-
nud: „Howard tahtis alati teha head ja hea olla. Ta oli võrratu vend 
ja hoolitses minu eest hästi. Ta oli ka ema ja isa vastu alati hea.” 15

Howardis äratasid kaastunnet ka loomad. „Iga hulkuv kass leidis 
endale meie kodus varjupaiga, isegi pere vastuseisust hoolimata,” 
ütles ta.16 Kord kiusasid mõned naabripoisid väikest kassi ja viska-
sid ta Hunterite kodu lähedale kuivenduskraavi. Iga kord kui kass 
välja ronis, viskasid poisid ta sinna tagasi. Peagi tuli aga Howard, 
kes kassi päästis. „Ta lebas seal poolsurnuna,” meenutas Dorothy, 
„ja tema tõi ta koju.” 17

„Ta ei jää elama,” sõnas ema.

„Ema, me peame vähemalt proovima,” käis Howard peale.18

Dorothy sõnul mähkisid nad kassi teki sisse ja viisid ahju ette 
soojenema ning hoolitsesid ta eest. Tänu sellele kassipoeg toibus 
ja elas nende peres veel palju aastaid.

Howard pühitseti õpetajaks 1923. aastal – vahetult enne Boise 
teise koguduse loomist. Kuna tarvis läks veel ühte kogunemiskohta 
ja oodata oli juurdekasvu, tegid Kiriku kohalikud juhid ettepaneku 
ehitada vaia tabernaakel. Boise kohalikel pühadel paluti panustada 
hoone ehitamisse 20 000 dollarit.19 Koosolekul, kus juhid selle liik-
metele teatavaks tegid, oli noor Howard W. Hunter esimene, kes 
käe tõstis ja raha annetada lubas. Summa, mille ta lubas anda, oli 
25 dollarit – 1923. aasta kohta suur raha, eriti veel 15- aastase poisi 
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käest. „Ma töötasin ja säästsin, kuni olin oma lubaduse täitnud,” on 
ta hiljem meenutanud.20 Tabernaakel valmis 1925. aastal ning det-
sembrikuus tuli president Heber J. Grant ja pühitses selle.21

Juba varajases nooruses ilmnes Howardi armastus muusika vastu 
ning teismelisena õppis ta mängima mitut pilli. 16- aastaselt lõi ta 
enda bändi, millele pani nimeks Hunter’s Croonaders. Selle koos-
seisuga esineti sageli tantsuõhtutel, vastuvõttudel ja muudel Boises 
toimuvatel üritustel.

Kui Hunter oli 19, sõlmis ta lepingu, et mängida Aasiasse suun-
duval kruiisilaeval. 1927. aasta kaks esimest kuud esineski Howardi 
viieliikmeline bänd laeva restoranides ja tantsuõhtutel, sellal kui laev 
üle Vaikse ookeani seilas ja vahepeal Jaapanis, Hiinas ja Filipiinidel 
peatusi tegi. Kruiis oli Howardi jaoks silmiavav kogemus, mis või-
maldas tal õppida tundma eri rahvaid ja nende kultuure. Enamik 
teenitud rahast kulus küll vaatamisväärsuste ja suveniiride peale, 
kuid ta arvas, et „saadud kogemused on olnud neid kulutusi väärt”.22

Suurte otsuste aeg

Kui Howard tagasi tuli, võeti ta vastu rõõmsa uudisega, et tema 
äraolekul oli ta isa saanud ristitud. Järgmisel pühapäeval läks Hunter 
koos isaga esimest korda preesterluse koosolekule. Hooliv piiskop 
oli innustanud Will Hunterit ristitud saama. Howard on öelnud, et 
„suurem huvi kiriku vastu tekkis tal tänu [kodu]õpetajale”.23

Pärast kruiisi oli Howardi tulevik lahtine. Ta tegi muusikat ja tege-
les muude töödega, muuhulgas omaenda äriga, kuid need polnud 
just kuigi head võimalused teha karjääri. Kui tema äri 1928. aasta 
märtsis soiku jäi, otsustas ta külastada üht sõpra Lõuna- Californias. 
Algselt oli tal plaanis jääda vaid nädalaks- paariks, kuid peagi ot-
sustas ta, et jääbki sinna ja otsib, nagu ta ise on öelnud, „parema 
väljavaatega tööd”.24 Californias ei leidnud ta üksnes tööd, vaid ka 
naise, rohkelt võimalusi Kirikus teenida ja kodu enam kui kolme-
kümneks aastaks.

Howardi esimesed tööotsad Californias olid kingapoes ja tsitrus-
viljade pakketehases, kus tal tuli mõni päev rongivagunitele laadida 
45 kuni 50 tonni apelsine. „Ma ei teadnudki, et maailmas on nii palju 
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apelsine,” imestas ta. Kord oli tal täbar päev, kuna ta pidi sorteerima 
sidruneid värvi järgi, kuid ei suutnud värvipimesuse tõttu kollase ja 
rohelise eri varjunditel vahet teha. „Enne tööpäeva lõppu kartsin, 
et saan närvivapustuse,” meenutas ta.25

Pärast kahte nädalat tsitrusetehases kandideeris Howard tööle 
Los Angelese panka. Seal võeti ta kohe tööle ja teda asuti üsna ruttu 
ka edutama. Howard jätkas ka muusikalise tegevusega, mängides 
õhtuti eri bändides. 1928. aasta septembris, umbes pool aastat pä-
rast Howardi Californiasse kolimist, sai ta pere taas kokku, kui ta 
vanemad ja õde samuti sinna elama asusid.

Nooruses oli Howard küll käinud kirikus, kuid ta polnud evan-
geeliumi just süvitsi uurinud. Californias hakkas ta evangeeliumi 
uurimisele märksa rohkem tähelepanu pöörama. „Mu silmad ava-
nesid evangeeliumi suhtes esimest korda ühes Adamsi koguduse 
pühapäevakooli tunnis, mida andis vend Peter A. Clayton,” meenutas 
ta. „Tal oli suur teadmiste pagas ja võime noori tiivustada. Uurisin 
õppetükke, lugesin läbi kodutööd, mis ta meile andis, ja kõnelesin 
meile määratud teemadel. ‥ Pean seda perioodi oma elus ajaks, mil 
evangeeliumi tõed hakkasid mu ees lahti rulluma. Mul oli alati olnud 
evangeeliumi kohta tunnistus, kuid äkitselt hakkasin ma seda ka 

howard w. hunter (keskel) ja hunter’s Croonaders, 1927.
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mõistma.” 28 Nendest pühapäevakoolis saadud kogemustest sai Ho-
wardi jaoks alguse eluaegne armastus evangeeliumi uurimise vastu.

Howardile meeldis lävida teiste Los Angelese piirkonna noorte 
täiskasvanutega. Nad käisid koos kirikus, mõnikord ühe pühapäeva 
jooksul isegi kahes või kolmes koguduses, ja võtsid osa kõiksugu 
üritustest. Ühel sellisel üritusel oli Howardi jaoks kestmajääv tähen-
dus. Paar kuud pärast Californiasse saabumist osales ta koos sõp-
radega Kiriku tantsuõhtul ning hiljem mindi mere äärde suplema. 
Tol õhtul kohtus Howard Clara May (Claire) Jeffsiga, kes oli tulnud 
kohtama ühe tema sõbraga. Peagi arenes Howardi ja Claire’i vahel 
vastastikune külgetõmme ja nad armusid teineteisesse.

Nad käisid 1928. aastal paar kohta kohtamas ning järgmisel aastal 
kujunes nende suhe juba tõsisemaks. „Tal olid heleblondid juuksed ja 
ta oli väga kaunis neiu,” on Howard hiljem öelnud. „Arvan, et kõige 
rohkem avaldas mulle tema juures muljet tema tugev tunnistus.” 27 
Ühel 1931. aasta kevadõhtul, ligi kolm aastat pärast esmakordset 
kohtumist, viis Howard Claire’i ookeanivaadet nautima. Seal tegi 
ta neiule abieluettepaneku, mille Claire ka vastu võttis. Howard on 
meenutanud:

„Sõitsime Palos Verdesesse ja parkisime kivirahnude äärde, kust 
saime näha Vaikse ookeani laineid kaldale rullumas ja vastu kive 
pekslemas. Taevas kumas täiskuu. Me arutasime oma plaane ja ma 
panin talle sõrme teemantsõrmuse. Langetasime tol õhtul mitu tähtsat 
otsust ja seadsime olulisi eesmärke ühiseks eluks.” 28

Nendest eesmärkidest lähtudes langetas Howard neli päeva enne 
pulmi tähtsa otsuse. Pärast seda, kui ta bänd oli tol õhtul esinenud, 
pakkis ta oma pillid kotti ega mänginud neid raha teenimiseks 
enam kunagi. Tantsuõhtutel ja pidudel esinemises „oli küll teatavat 
glamuuri”, ütles ta, „ja sellega teenis hästi”, kuid ta tundis, et teatud 
aspektid selle elustiili juures ei sobinud kokku eluga, mida ta soovis 
oma perele. „Armastatud tegevusest loobumine jättis mu hinge küll 
tühimiku, kuid ma pole seda otsust veel kunagi kahetsenud,” sõnas 
ta aastaid hiljem.29 Tema poeg Richard täheldas: „Olen tihti mõelnud, 
millist hämmastavat tahtejõudu (mida ma nimetaksin söakuseks) see 
nõudma pidi, et teha lõpparve millegagi, mida ta nii väga armastas, 
kuna ta pidas midagi muud veel tähtsamaks.” 30
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Abielu algusaastate väljakutsed ja õnnistused

Howard ja Claire abiellusid Soolajärve templis 10. juunil 1931 ja 
naasid Lõuna- Californiasse, et alustada seal ühist elu. Suure depres-
siooni tõttu olid Ameerika Ühendriikide majandusolud üsna kehvad. 
1932. aasta jaanuaris tuli pank, kus Howard töötas, sulgeda. Järg-
mised kaks aastat püüdis ta ots  otsaga kokku tulla ja töötas mitmel 
eri ametipostil. Tema ja Claire olid otsustanud võimalikult kaua ise 
endaga toime tulla, kuid aasta pärast võtsid nad vastu kutse elada 
mõnda aega koos Claire’i vanematega. 

20. märtsil 1934 sündis Howardile ja Claire’ile esimene laps. Pojale 
pandi nimeks Howard William Hunter noorem ning teda hüüti Bil-
lyks. Samal suvel märkasid nad, et Billy näib kuidagi loiuvõitu. Arstid 
diagnoosisid tal aneemia. Howard oli kahel korral veredoonoriks, 
ent Billy olukord sellest ei paranenud. Edasised analüüsid näitasid 
tõsiseid soolestiku probleeme ja arstid soovitasid teda opereerida. 
Howard on meenutanud: „Mind viidi ruumi, kus pidin lamama tema 
kõrval operatsioonilaual ja talle operatsiooni käigus verd andma. 
Kui see kõik läbi sai, polnud arstid just kuigi lootustandvad.” 31 Kolm 
päeva hiljem seitsmekuune Billy suri, sellal kui vanemad ta voodi 
kõrval istusid. „Tol õhtul haiglast lahkudes valdas meid ahastus ja 
tühjustunne,” kirjutas Howard.32 „See oli meile ränk löök.” 33

Kaks kuud enne Billy sündi oli Howard saanud tööd Los Ange-
lese maakonna Üleujutuskontrolli ringkonnas. Seal töötades tegi ta 
tutvust juriidiliste dokumentide ja kohtumenetlustega ning otsustas, 
et püüab edaspidi teha karjääri advokaadina. Selle eesmärgi täitmine 
nõudis aastatepikkust otsusekindlust ja rasket tööd. Kuna tal ba-
kalaureuse kraadi polnud, pidi ta õigusteaduse õppima asumiseks 
läbima mitmeid kursusi. Loenguid käis ta kuulamas õhtuti, kuna pidi 
samal ajal edasi töötama. Ta jätkas täiskohaga tööd ka õigusteadust 
õppides. „Polnud kerge töötada terve päev, minna õhtul kooli ja 
leida peale selle veel aega, et õppida,” kirjutas ta.34 „Minu jaoks oli 
täiesti tavaline poole ööni koolitöid teha.” 35 Howard jätkas sellise 
nõudliku ajakavaga järgmised viis aastat, mil ta viimaks 1939. aastal 
ülikooli lõpetas, olles oma lennus paremuselt kolmas.
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Õigusteaduse õpingute ajal sündisid talle ja Claireʼile veel kaks 
poega – 1936. aastal John ja 1938. aastal Richard. Tänu Howardi tööle 
Üleujutusohu Kontrollipiirkonnaga sai pere endale osta väikese maja.

El Sereno koguduse piiskop

1940. aastal, aasta pärast õigusteaduste ülikooli lõpetamist, kutsuti 
Howard Californias äsja loodud El Sereno koguduse piiskopiks. See 
kutse üllatas Howardit ja ta ütles: „Olin alati arvanud, et piiskopid 
on vanemad mehed ning ma küsisin, kuidas saan mina olla kõigest 
32- aastasena koguduse isa.” Vaia juhatus kinnitas talle, et ta seisab 
ülesande kõrgusel. Kuigi see tundus Howardi jaoks üle jõu käiv, 
lubas ta, et annab endast parima.36 Ta täitis seda lubadust teenida 
piiskopina suure pühendumuse ja kaastundega ning inspiratsiooni 
toel rohkem kui kuus aastat. 

Jällegi panid kõrged nõudmised Howardi ajakasutuse ja jõuvarud 
proovile, kuid ta tundis, et teenimine tõi ta ellu ka palju õnnistusi. 
„Arvukad kohustused matsid mu enda alla,” sõnas ta. „See oli hiilgav 
töö ja suur õnnistus.” 37

Uue koguduse esimene mure oli leida paik, kus kohtuda. Piis-
kopkond rentis ruumid ühes kohalikus hoones ning liikmed asusid 
enda kogudusehoone ostmiseks raha kõrvale panema. Kui vallandus 
Teine maailmasõda, pidi kirikuhoonete ehitamise mõneks ajaks 
peatama, kuid koguduse liikmed jätkasid tulevikule mõeldes siiski 
raha kogumist. Üheks raha kogumise viisiks oli n- ö sibulaprojekt, 
mille raames mindi marineerimistehasesse sibulaid hakkima. Sibu-
lalehk oli visa püsima ning piiskop Hunter täheldas teravmeelselt, 
et „sakramendikoosolekul oli kohe tunda, kes oli käinud sibulaid 
hakkimas”.38

Raha koguti ka hapukapsa tehases kapsaid hakkides ja hommi-
kuhelveste ülejääke pakkides ja müües. „Koos töötada oli vahva. 
Eri klassidest ja võimetega abistajad toetasid piiskopkonda püüdes 
uue kogudusehoone ehitamiseks raha koguda,” meenutas piiskop 
Hunter. „Meie kogudus oli nagu üks suur perekond.” 39 Nende kan-
natlikkus ja ohvrimeelsus said viimaks tasutud, kui 1950. aastal, pea 
neli aastat pärast Howardi piiskopiks kutsumist, kogudus lõpuks 
päris enda hoone sai. 
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Olla piiskop Teise maailmasõja ajal oli iseäralik väljakutse. Paljud 
koguduse mehed täitsid sõjaväekohustust, mistõttu jäid perekonnad 
koju abikaasade ja isadeta. Meeste puuduse tõttu oli raskendatud ka 
Kiriku kutsete täitmine. Seetõttu teenis Howard peale piiskopiameti 
veel ka skaudijuhina. „Meil oli vahva grupp noori mehi ja neid ei 
saanud ju unarusse jätta,” selgitas ta. „Töötasin poistega pea kaks 
aastat ja nad arenesid tublisti.” 40

Howard vabastati piiskopi kutsest 10. novembril 1946. „Ma mõtlen 
selle au ja kõik need aastad kogetud elukooli peale alati suure tänu-
tundega,” märkis ta. Kuigi see kogemus oli „paljuski raske”, olid tema 
ja Claire „tänulikud väärtuste eest, mida see nende peres juurutas”.41 
Üks koguduse liige väljendas tänu piiskop Hunteri teenimistöö eest 
ja kirjutas: „Ta lähendas meie väikest koguduse liikmeskonda ühiste 
püüdluste kaudu ja õpetas meid saavutama eesmärke, mis näisid 
olevat meie käeulatusest väljaspool. Me töötasime koos, mängisime 
koos ning ka palvetasime ja kummardasime Jumalat koos.” 42

Kuigi Howard 1946. aastal vabastati, jäi teda El Sereno koguduse 
liikmetega ühendama eriline side. Tema poeg Richard on öelnud: 
„Ta pidas nendega elu lõpuni sidet. Ta teadis, kus nad on ja millistes 
oludes elavad. Alati, kui ta sõitis kuhugi, kus elas mõni ta endise 
koguduse liige, võttis ta temaga ühendust. Armastus, mida ta oma 
koguduse liikmete vastu tundis, kestis kogu ta elu.” 43

Pere kasvatamine ja karjäär

Howard ja Claire Hunter olid armastavad vanemad, kes õpetasid 
oma poegadele väärtusi, vastutust ja evangeeliumi tähtsust. Hunterite 
pere jaoks oli esmaspäeva õhtu aeg, mil õpetada, lugusid jutustada, 
mängida ja kuhugi koos minna juba ammu enne seda, kui Kirik selle 
pereõhtu jaoks määras. Reisil olles läksid nad mõnikord templisse, 
et John ja Richard saaksid seal surnute eest ristimisi teha. Howardile 
meeldis ka koos poegadega mudelronge ehitada, matkamas käia ja 
palju muudki koos õues teha.

Kui John ja Richard sündisid, käis Howard täiskohaga tööl ja õp-
pis õigusteadust, ning ta kutsuti piiskopiks, kui nad olid veel päris 
väikesed – üks neljane ja teine kahene. See tähendas, et tugeva 
pere kasvatamine nõudis erilist pühendumust just Clairelt. Seda 
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pühendumust tal jagus. „Mu suurim soov ja eesmärk ‥ on olnud olla 
hea abikaasa, koduhoidja ja tõeliselt hea ema,” on ta öelnud. „Oleme 
näinud palju vaeva, et hoida poisse Kirikuga lähedastes suhetes. Mul 
on olnud poistega koos väga toredaid aegu.” 44 Howard kiitis tihti 
Claire’i tema mõju ja ohverduste eest nende poegade kasvatamisel.

Pere kasvatamise ja Kirikus juhikutses teenimise kõrvalt ehitas 
Howard üles ka eduka õiguspraksise. Ta töötas peamiselt ärivald-
konna klientidega ning temast sai Lõuna- Californias kõrgelt hinnatud 
advokaat. Ta valiti teenima rohkem kui tosina firma nõukokku.

Howardit tunti tööalaselt tema ausameelsuse, vaheda mõistu-
se, sirgjoonelisuse ja õiglustunde poolest. Teda tunti ka kui rahva- 
advokaati, kellel „näis alati olevat aega ja huvi inimesi nende muredes 
aidata”.45 Üks advokaat ütles, et Howard „hoolis märksa rohkem 
sellest, et inimesed vajalikku abi saaksid, kui sellest, mida tema selle 
eest vastu saab”.46

Pasadena California vaia juhataja

1950. aasta veebruaris reisisid vanemad Stephen L. Richards ja 
Harold B. Lee Kaheteistkümne Kvoorumist Californiasse, et jagada 
mitmeks kiirelt kasvav Pasadena vai. Nad vestlesid paljude venda-
dega, teiste seas Howardiga. Olles palvemeelselt mõtisklenud, keda 
Issand vaiajuhatajaks soovib, saatsid nad pea keskööl Howardile 
sõna ja andsid talle uue kutse. Vanemad Richards ja Lee teatasid 
talle, et ta magaks korralikult välja ja helistaks neile järgmisel vara-
hommikul ning annaks teada, keda ta soovib nõuandjateks. „Läksin 
tol õhtul koju, ent ei saanud und,” sõnas Howard. „Kutse näis olevat 
üle jõu käiv. Arutasime Claire’iga selle üle pikalt.” 47

Kui juhataja Hunter ja ta nõuandjad olid kutsesse asetatud, hak-
kasid nad arutama vaia vajadusi. Uue vaiajuhatuse üks suurimaid 
eesmärke oli aidata liikmetel vaimselt tugevneda. Üheks mureks oli 
perede killustatus. Seda osalt põhjusel, et kõigil oli nii palju tegemi-
si. Kui juhid olid selle üle palvetanud ja nõu pidanud, tundsid nad, 
et peaksid rõhutama pereõhtute tähtsust ja eraldama esmaspäeva 
õhtud perede jaoks. Kõik kirikuhooned olid esmaspäeviti suletud 
ja „ei toimunud ühtki üritust, mis oleks seda püha õhtut seganud”, 
selgitas juhataja Hunter.48
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Kohe teenimistöö alguses kohtusid juhataja Hunter ja teised 
Lõuna- California vaiajuhatajad vanem Stephen L. Richardsiga, et 
arutada keskkooliõpilaste seminariprogrammi. Juhataja Hunter mee-
nutas: „[Vanem Richards] selgitas, et nad tahaksid järele proovida 
varahommikusi seminaritunde piirkondades, kus ei olnud seadu-
sega ette nähtud usuõpetuseks mõeldud vabu tunde.” 49 Juhataja 
Hunter määrati selle mõtte teostatavuse uurimiseks loodud komitee 
esimeheks. Uurimise lõppedes soovitas komitee alustada õpilastele 
mõeldud varahommikuse seminariga kolmes keskkoolis. Nooruki-
na võttis varahommikuse seminari eksperimendist osa ka juhataja 
Hunteri poeg Richard. Ta meenutas: „Mõtlesime küll, et keegi on vist 
aru kaotanud, et tahab kell kuus hommikul tunde teha, kuid sellest 
sai meie jaoks päeva parim aeg, mil saime Kiriku sõpradena koos 
olla ja õppida.” 50 See programm laienes ka teistele õpilastele ja sai 
peagi Kiriku noorte varahommikuse seminariprogrammi eelkäijaks.

1951. aasta sügisesel üldkonverentsil kohtus Lõuna- California 
vaiajuhatajatega Esimene Presidentkond, et teavitada neid soovist 
ehitada Los Angelesse tempel. Mõte lähedalasuvast templist valmistas 
suurt rõõmu. Kuid see eeldas ka suuri ohverdusi, kuna Kiriku liik-
metel paluti selle ehitamiseks annetada miljon dollarit. Kui juhataja 
Hunter Californiasse naasis, kohtus ta vaia ja koguduse juhtidega 
ning lausus: „Andke inimestele võimalus saada rikkalikke õnnistu-
si, annetades heldelt templi ehitamiseks.” 51 Kuue kuu pärast olid 

howard ja Claire hunter poegade johni ja richardiga
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Lõuna- California liikmed annetanud templi ehitamiseks 1,6 miljonit 
dollarit. Tempel pühitseti aastal 1956.

Lisaks raha annetamisele templi ja muude Kiriku hoonete jaoks 
aitasid liikmed kaasa ka vabatahtliku tööga. Juhataja Hunter veetis 
kogudusehoonete ehitusplatsil pikki tunde, labidas, haamer või 
värvipintsel käes. Liikmed lõid vabatahtlikena kaasa ka Kiriku sot-
siaalabi projektides. Tööd tehti näiteks linnufarmides, tsitruseaeda-
des ja konserveerimistehastes. Juhataja Hunter täitis kaheksa aastat 
ülesannet koordineerida nendes projektides kaheteistkümne vaia 
tööd, tihtipeale pani ta tööle ka ise õla alla. „Ta ei palunud kordagi 
kellelgi teha midagi sellist, mida ta ise poleks olnud nõus tegema,” 
täheldas üks ta sõber.52 Aastaid hiljem, siis juba Kaheteistkümne 
Kvoorumi liikmena, ütles vanem Hunter:

„Ma pole veel kunagi näinud ühtegi igavat sotsiaalabi projekti. 
Olen roninud puude otsa ja korjanud sidruneid, koorinud puuvilju, 
valvanud keedupotti, tassinud kaste, laadinud veoautolt kaupa, ko-
ristanud konserveerimistehast ja teinud veel tuhandet muud asja, ent 
enim on mul meeles teiste Issandat teenima tulnute hea seltskond 
ning nendega koos naermine ja laulmine.” 53

1953. aastal sõitsid juhataja ja õde Hunter koos teiste Pasadena 
vaia liikmetega Mesa Arizona templisse talitusi tegema. 14. novembril 

Pasadena vaia juhid, 1950. Vasakult paremale: daken K. Broadhead, 
esimene nõuandja vaia juhatuses; howard w. hunter, juhataja; a. Kay 

Berry, teine nõuandja vaia juhatuses ja emron ( jack) jones, asjur.
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oli juhataja Hunteri 46. sünnipäev. Enne tolle päeva istungi algust 
palus templipresident tal kogudusehoonesse kogunenutele kõne-
leda. Ta kirjutas hiljem:

„Sellal kui ma kogudusele kõnelesin ‥ astusid hoonesse mu ema 
ja isa, mõlemad valgesse riietatud. Mul polnud aimugi, et isa oli oma 
templianniks valmistunud, kuigi ema oli seda juba mõnda aega 
oodanud. Tunded said minu üle võimust ja ma ei suutnud enam 
edasi kõneleda. President Pierce [templipresident] astus mu kõrvale 
ja selgitas selle vahejuhtumi tagamaid. Mu isa ja ema olid hommi-
kul templisse läinud ja palunud presidendil nende sealviibimisest 
vaikida, kuna nad tahtsid mulle sünnipäevaks üllatuse valmistada. 
See oli sünnipäev, mida ma eales ei unusta, kuna tol päeval said 
nad templianni ja mul oli au olla tunnistajaks nende pitseerimisele. 
Pärast seda pitseeriti ka mind nende külge.” 54

Umbes kolm aastat hiljem said juhataja Hunteri perekonna igave-
sed sidemed täielikuks, kuna vastpühitsetud Los Angelese templis 
sai oma vanemate külge pitseeritud ka Dorothy. 

Vaiajuhatajana juhtis Howard armastusega. Üks naine, kes teenis 
vaia kutses, täheldas: „Sa tundsid, et sind hinnatakse ja vajatakse. ‥ 
Ta pani inimesed, kes olid saanud kutse, selle eest vastutama, ent 
kui keegi vajas tema arvamust või nõu, oli ta nende jaoks alati ole-
mas. Teadsime, et ta on meie tegemistest huvitatud ja toetab meid 
täielikult.” 55 Üks tema nõuandjatest täheldas: „Ta kiitis inimesi nende 
saavutuste eest ja lasi neil tekitada enda suhtes kõrgeid ootusi.” 56 
Üks vaia liige, kes ütles, et president Hunter oli tema kõige mõjukam 
õpetaja, selgitas: „See mees armastas teisi ja pidas neid tähtsaks. Ta 
kuulas, et mõista, ning jagas enda kogemusi.” 57

1959. aasta sügiseks oli Howard W. Hunter juhtinud Pasadena 
vaia rohkem kui üheksa aastat. Tema teenistus oli õnnistanud tu-
handeid Lõuna- California viimse aja pühasid. Peagi laienes tema 
teenimistöö veelgi ja tal avanes võimalus õnnistada Kiriku liikmeid 
kogu maailmas.
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Kaheteistkümne Kvoorum

„Sul tuleb anda tunnistust minu nimest ‥ ja sul tuleb saa-
ta minu sõna välja maa äärteni” (ÕL 112:4).

1959. aasta 9. oktoobril toimunud üldkonverentsil Salt Lake  
Citys saadeti Howardile sõna, et temaga soovib kohtuda president  
David O. McKay. Ta läks kohe Kiriku haldushoonesse, kus president  
McKay teda südamlikult tervitas ja sõnas: „Juhataja Hunter, ‥ Issand 
on kõnelenud. Sind on kutsutud üheks tema eriliseks tunnistajaks 
ja homme toetatakse sind kui Kaheteistkümne Nõukogu liiget.” 58 
Howard kirjutas selle kogemuse kohta:

„Ma parem ei proovigi kirjeldada tundeid, mis mind valdasid. Mu 
silmi valgusid pisarad ja ma ei suutnud kõneleda. Ma pole kunagi 
varem tundnud end nii alandlikuna nagu siis, kui istusin selle suure 
ja heasüdamliku mehe – Issanda prohveti – juures. Ta kõneles rõõ-
must, mis see minu ellu tooks, võrratust koostööst vendadega, ning 
et sellest hetkest alates oleks mu elu pühendatud Issanda teenimisele 
ja et ma kuuluksin edaspidi Kirikule ja kogu maailmale. ‥ Ta asetas 
käe mu õlale ja kinnitas, et Issand armastab mind ja et Esimene Pre-
sidentkond ja Kaheteistkümne Nõukogu toetaksid mind täielikult. ‥ 
Vastasin talle, et annaksin hea meelega oma aja, elu ja kõik, mis mul 
on, et sel viisil teenida.” 59

Niipea, kui Howard president McKay kantseleist lahkus, läks ta 
oma hotellituppa ja helistas Claire’ile, kes oli parasjagu Provos, kü-
lastamas nende poega Johni ning tema naist ja pisikest last. Algul 
suutis Howard vaevu rääkida. Kui ta Claire’ile viimaks kutsest teatas, 
said tunded nende mõlema üle võimust.

Järgmisel päeval, üldkonverentsi laupäeva hommikusel istungil, toe-
tati Howard W. Hunterit kui Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liiget. 
„Ma tundsin ‥ enda õlul kogu maailma raskust,” ütles ta selle aja kohta. 
„Tundsin end konverentsi jätkudes ülimalt ebamugavalt ja mõtisklesin, 
kas see võiks üldse kunagi tunduda minu jaoks õige kohana.” 60

President McKay palus vanem Hunteril konverentsi pühapäeva 
pärastlõunasel istungil kõneleda. Olles lühidalt kõnelenud oma elust 
ja jaganud tunnistust, ütles ta:
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„Ma ei püüa sellises olukorras vabandada pisaraid, mis mu silmi 
tükivad, kuna usun, et mu ees on sõbrad, mu Kiriku vennad ja õed, 
kelle südamed tuksuvad täna samas rütmis, mis minu oma, kuna 
me armastame evangeeliumi ja teiste teenimist.

President McKay, ‥ ma võtan jäägitult vastu selle kutse, mille sa 
oled mulle andnud, ja olen nõus pühendama oma elu ja kõik, mis 
mul on, et selles teenida. Sama meelt on ka õde Hunter.” 61

15. oktoobril 1959 pühitseti vanem Hunter apostliks. Tal oli sel 
hetkel 51- aastane, seega noorim Kaheteistkümne seas, kellest üle-
jäänute keskmine vanus oli ligi 66 aastat. 

Järgmised poolteist aastat käis vanem Hunter Utah’ ja California 
vahet, et viia lõpule vajalikud toimetused oma õiguspraksises ja val-
mistuda kolima. Üks tema kliente teatas, et „Kirik pidi olema teinud 
väga ahvatleva pakkumise”, et meelitada teda lahkuma niivõrd edukast 
õiguspraksisest. Vanem Hunter kirjutas sellega seoses oma päevikusse:

„Enamik inimesi ei mõista, miks inimesed meie Kirikus võtavad 
vastu kutse teenida või nõustuvad endast kõik andma. ‥ Mulle on 

Kaheteistkümne apostli Kvoorum, 1965. Istuvad paremalt vasakule: ezra 
taft Benson, mark e. Peterson (tugitoolis), joseph Fielding Smith (kvoorumi 

juhataja) ja leGrand richards. Seisavad vasakult paremale : Gordon B. 
hinckley, delbert l. Stapley, thomas S. monson, Spencer w. Kimball, 

harold B. lee, marion G. romney, richard l. evans ja howard w. hunter.
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õiguspraksises töötamine väga meeldinud, kuid see kutse, mis mulle 
on esitatud, jätab kahtlemata varju igasuguse erialase karjääri või 
rahalise kasu.” 62

Vanem Hunteri apostellik teenimine kestis rohkem kui 35 aastat. 
Selle aja jooksul reisis ta Kristuse erilise tunnistajana pea igasse 
maailma riiki (vt ÕL 107:23).

utah’ Genealoogia Selts

„Toogem ‥ Issandale ohvriand ‥ , raamat, mis sisaldab ülestähendusi 
meie surnutest, mis on väärt seda, et olla kõigiti vastuvõetav” (ÕL 128:24).

1964. aastal määras Esimene Presidentkond vanem Hunteri Kiriku 
Genealoogia Seltsi juhatajaks (sel ajal tuntud kui Utah’ Genealoogia 
Selts). See organisatsioon sai Kiriku Pereajaloo osakonna eelkäijaks. 
Selle eesmärk oli koguda, säilitada ja jagada kogu maailmale genea-
loogilist informatsiooni. Vanem Hunter oli seltsi eesistuja kaheksa 
aastat. Selle aja jooksul oli ta ülevaatajaks kaugeleulatuvate tagajär-
gedega muudatustele, mis hõlmasid pereajaloo töö kiirendamist, 
tõhustamist ja laiendamist.

1969. aastaks oli organisatsioon kogunud „rohkem kui 670 000 
mikrofilmi rulli, mis teeb kokku kolme miljoni jagu paberköiteid, 
millest igaühes 300 lehekülge”. Kogutud oli ka „kuus miljonit valmis 
kujul peregrupi ülestähendust, 36 miljoni inimese isikufailist ja roh-
kem kui 90 000 raamatust koosnev kollektsioon”.63 Iga nädal lisandus 
kogu maailmast ligi 1000 mikrofilmi rulli. Nende ülestähendustega 
töötamine ja nende kättesaadavaks tegemine nii uurimis-  kui ka 
templitööks oli tohutu ülesanne. Vanem Hunteri juhtimisel võeti 
Genealoogia Seltsi töö tõhusamaks muutmiseks kasutusele uusimad 
arvutitehnoloogiad. Keegi täheldas, et selts sai „professionaalsete 
organisatsioonide seas kogu maailmas tuntuks selle ülestähenduste 
pidamise edumeelsete ürituste poolest.” 64

Vanem Hunter kui Genealoogia Seltsi juhataja vabastati 1972. 
aastal. Selle mõju kokku võttes ütles vanem Richard G. Scott: „Ta 
pühendas sellele tööle olulise osa oma elust ning pani sellele aluse 
ja andis suuna, mis Kirikut veel tänapäevalgi õnnistab.” 65
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Polüneesia kultuurikeskus

„Võtke kuulda teie, inimesed kaugel, ja teie, kes te 
olete meresaartel, kuulake koos” (ÕL 1:1).

1965. aastal määras Esimene Presidentkond vanem Hunteri  
Hawaii Laie Polüneesia kultuurikeskuse komitee esimeheks. Selleks 
ajaks oli keskus olnud avatud juba 15 kuud ja seisis silmitsi paljude 
väljakutsetega. Turiste käis vähe ja inimestel olid erinevad arusaa-
mad keskuse eesmärkidest ja programmidest. Nädal pärast vanem 
Hunteri ametisse määramist läks ta Laiele ja asus hoolega hindama 
keskuse tugevusi ja vajadusi.

Vanem Hunteri juhtimisel sai Polüneesia kultuurikeskusest üks 
Hawaii populaarsemaid turismiatraktsioone, kus käis 1971. aastal 
pea miljon külastajat. Vanem Hunteri juhtimisel laiendati nii keskust 
kui ka selle programme. Veelgi tähtsam oli vanem Hunteri sõnul 
see, et keskus pakkus tööd „tuhandetele Vaikse ookeani lõunaosa 
tudengitele, mis võimaldas neil omandada haridust. Enamikul neist 
poleks muidu olnud võimalik saarelt lahkuda ja kooli minna”.66

Vanem Hunter teenis Polüneesia kultuurikeskuse juhi ametis 12 
aastat ja ta vabastati sellest ametist aastal 1976. Tema teenistus kes-
kuse esimehena aitas viia täide president David O. McKay sõnad, 
kes ütles 1955. aastal, et sel väiksel Laie külal on potentsiaal saada 
„misjonäride töökojaks, mis võib mõjutada mitte tuhandeid ega 
kümneid tuhandeid, vaid miljoneid inimesi, kes seda väikelinna 
vaatama tulevad”.67

Kiriku ajaloolane

„Issanda asjuri, kelle ta on määranud, kohustuseks on 
kirjutada üles ajalugu ja pidada üldisi kiriku ülestähendusi 

kõigist asjadest, mis Siionis toimuvad” (ÕL 85:1).

1970. aasta jaanuaris suri president David O. McKay ning Kiriku 
presidendiks asetati Joseph Fielding Smith. Joseph Fielding Smith 
oli teeninud eelnevalt 49 aastat Kiriku ajaloolasena. Kui ta Kiriku 
presidendiks sai, kutsuti tema järel seda ülesannet täitma vanem 
Hunter. „President Smith oli olnud Kiriku ajaloolane nii pikka aega, 
et ma vaevu suutsin end sellel ametipostil ette kujutada.” 68
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Vanem Hunter asus seda uut ülesannet täitma talle omase innu-
kusega. „See Issandalt ilmutuse kaudu saadud ülesanne on tohutult 
suur väljakutse – nii materjali kogumine ja kirjutamine kui ka selle 
kättesaadavaks tegemine Kiriku liikmetele,” ütles ta.69 Kiriku uudiste 
(Church News) teatel oli Kiriku ajaloolane „vastutav Kiriku kõigi 
ülestähenduste pidamise eest, muuhulgas koosolekute protokollide, 
templi kõigi talituste ülestähenduste, patriarhaalsete õnnistuste ja 
Kiriku kaasaegse kroonika pidamise eest.” 70

1972. aastal kergendati mõnevõrra Kaheteistkümne Kvoorumi liik-
mete õlul lasuvat administratiiv- kohustuste koormat, et nad saaksid 
pühendada rohkem aega apostellikule teenimisele. Selle muudatuse 
tulemusena vabastati vanem Hunter Kiriku ajaloolase ametist, kuid 
talle jäi Kiriku ajaloo osakonnas nõuandev roll. „Seeläbi jäi mulle 
alles juhtroll, kuid mind vabastati täitev- funktsioonidest,” kirjutas 
ta.71 Ta jätkas nõuandjana kuni aastani 1978.

teenimine pühal maal

Howard W. Hunteril kujunes eriline armastus püha maa vastu, 
kui ta aastatel 1958 ja 1960 seal oma perega reisil käis. Apostlina 
teenides naasis ta sinna rohkem kui 24 korda. „Tema soov olla seal, 
kus kõndis ja õpetas Päästja, oli ammendamatu,” sõnas vanem James 
E. Faust Kaheteistkümne Kvoorumist.72

Olles vägagi teadlik seal piirkonnas aset leidvatest konfliktidest, 
viis vanem Hunter endaga kaasa sõnumeid armastusest ja rahust. 
„Nii juudid kui ka araablased on meie Isa lapsed,” ütles ta. „Nad 
mõlemad on tõotuse lapsed ja meie kirikuna ei asu kummagi poo-
lele. Me armastame mõlemat ja tunneme huvi mõlema vastu. Jee-
suse Kristuse evangeeliumi eesmärk on tuua armastust, ühtsust ja 
kõrgeimat vendlust.” 73

Aastatel 1972–1989 oli vanem Hunteril Jeruusalemmas kandev 
roll kahes erilises projektis: Orson Hyde’i memoriaal- aia rajamine ja 
Brigham Youngi ülikooli Lähis- Ida uuringute Jeruusalemma keskuse 
loomine. Kiriku algusaastatel, 1841. aastal, ütles vanem Orson Hyde 
Kaheteistkümne Kvoorumist Ida- Jeruusalemmas Õlimäel pühitsus-
palve. 1972. aastal määras Esimene Presidentkond vanem Hunteri ot-
sima võimalikke kohti, kuhu rajada Orson Hyde’i memoriaal. Viimaks 
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avanes 1975. aastal võimalus rajada Orson Hyde’i memoriaal- aed 
Jeruusalemma linna Õlimäele. 

Järgmiste aastate jooksul käis vanem Hunter Jeruusalemmas palju 
kordi, et rääkida läbi memoriaali rajamise lepingute asjus, vaadata üle 
selle disain ja jälgida ehitustööde kulgemist. Projekt valmis aastaks 
1979 ja president Spencer W. Kimball pühitses selle samal aastal 
sisse. Vanem Hunter, kes teenistust juhatas, avaldas hiljem usku, et 
memoriaalil „saab olema hea mõju Kiriku kuvandile”.74

Veel enne Orson Hyde’i memoriaal- aia valmimist oli vanem Hun-
ter otsinud kohta, kuhu Kirik võiks ehitada Brigham Youngi ülikooli 
välismaal õppimise keskuse. Keskus pidi olema ka Jeruusalemma 
koguduse kogunemispaigaks. See projekt oli kogu vanem Hunteri 
teenimistöö jooksul üks keerukamaid ja tundlikumaid ülesandeid.

Kiriku juhid valisid koha välja, ent maa väljarentimise ja ehitus-
lubade saamine võttis aega pea viis aastat. Vanem Hunter on kirjel-
danud seda protsessi kui lõputut tööd.75 Pärast laialdasi debatte ja 
läbirääkimisi andis Iisraeli valitsus loa jätkata ehitustöödega.

1988. aasta maiks olid ehitustööd peaaegu lõpule jõudnud ja 
rendileping allakirjutamiseks valmis. Selleks ajaks teenis Howard W. 
Hunter juba Kaheteistkümne Kvoorumi tegevjuhina. Ta oli eelmisel 

Brigham Youngi ülikooli lähis- ida uuringute jeruusalemma keskus
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aastal käinud raskel seljaoperatsioonil ega suutnud kõndida, kuid 
sõitis sellegipoolest Jeruusalemma, et rendileping alla kirjutada. 
Tema seal olles korraldasid Brigham Youngi ülikooli õpilased ja 
Jeruusalemma koguduse liikmed tänutäheks väikese vastuvõtu. Ko-
guduse kroonikas kirjeldatakse liigutava vastuvõtu algushetke järg-
miselt: „Peasissekäigust lükati sisse ratastoolis juhataja Hunter, kes 
taastus endiselt seljaoperatsioonist ja keda lükkas [Brigham Youngi 
ülikooli rektor] Jeffery R. Holland. Koor tervitas neid lauluga „The 
Holy Land” (Püha maa).” 76 Mööda juhataja Hunteri põski voolasid 
pisarad.

1989. aasta mais tuli juhataja Hunter taas Jeruusalemma, et kes-
kus sisse pühitseda. Selle pühitsusteenistusega päädis aastakümne 
jagu nii tema kui ka teiste erakordset tööd, mille eesmärk oli muuta 
reaalsuseks unistus Jeruusalemma keskusest. „Juhataja Howard W. 
Hunter ‥ on olnud selle projekti käilakuju ja armastav vahimees 
alates ajast, kui see oli kõigest unistus,” sõnas vanem Jeffery R. 
Holland.77 Pühitsuspalves ütles juhataja Hunter järgmised sõnad:

„See hoone ‥ on ehitatud, et majutada neid, kes sind armastavad 
ja otsivad ning püüavad sinust õppida ja sinu Poja, meie Päästja ja 
Lunastaja, jälgedes käia. See on igati kaunis ning näitlikustab seda 
ilu, mida see esindab. Oo Isa, me täname sind võimaluse eest ehitada 
sulle see hoone, et sellest võiks tõusta kasu ja tekkida õppimisvõi-
malusi sinu poegadele ja tütardele.” 78

Kasvav Kirik

„Sest Siion peab kasvama ilus ja pühaduses; tema piire tuleb 
laiendada, tema vaiu tuleb tugevdada” (ÕL 82:14).

Kui Howard W. Hunter 1959. aastal apostliks kutsuti, oli Kirikus 
umbes 1,6 miljonit liiget. Järgnenud aastakümnetel oli tal Kiriku 
ennenägematus ülemaailmses kasvus tähtis roll. Ta reisis sadadel 
nädalavahetustel eri vaiadesse, et sealseid liikmeid tugevdada ja 
uusi juhte kutsuda. Ta kohtus ka paljude riikide valitsusametnikega, 
aidates avada uksi misjonitööle. 

1975. aastaks oli Kiriku liikmeskond kasvanud 3,4 miljonini ja 
kasvas jõudsalt peamiselt Ladina- Ameerikas. Sama aasta lõpupoole 
määrati vanem Hunter ja Kaheteistkümne abiline vanem J. Thomas 
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Fyans jagama Mexico Citys viit vaia. Vanem Hunter kohtus piirkon-
na juhtidega, kuulas üle vaiajuhatajad ja juhendas seejärel viie vaia 
jagamist viieteistkümneks, seda kõike ühe nädalavahetuse jooksul.79 
Talle omaselt ei teinud ta sellest suurt numbrit, kirjutades vaid: 
„Kahtlen, kas sellist mass- organiseerimist on üldse varem Kirikus 
tehtud. Olime nii väsinud, kui lõpuks koju jõudsime.” 80

Pühendunud kaaslane Claire

„Mu naine on olnud mulle kalliks ja armastavaks kaaslaseks,” üt-
les vanem Hunter, kui ta 1959. aastal Kaheteistkümne Kvoorumisse 
kutsuti.81 Kui vanem Hunter ringi sõitis, oli tal tavaliselt kaasas ka 
Claire. President Thomas S. Monson meenutas, kuidas nägi kord 
Claire’i Tongas sealsete laste vastu armastust üles näitamas. „Ta 
võttis need armsad väikesed Tonga lapsed oma embusesse ja pani 
kummagi ühe põlve peale, kui nendega juttu ajas. ‥ Seejärel selgitas 
ta Algühingu õpetajatele, kui õnnistatud ja õnnega koos nad on, et 
neil on võimalus õpetada selliseid armsaid väikseid lapsi. Ta teadis, 
mis on inimhinge väärtus.” 82

President hunter Brigham Youngi ülikooli jeruusalemma 
keskuses enne keskuse pühitsemist
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Ühes 1974. aastal antud intervjuus ütles vanem Hunter Claire’i kohta: 
„Ta on mind kogu abielu vältel armastusega toetanud, mu eest hoo-
litsenud ja mind julgustanud. ‥ Ta on olnud mulle suureks toeks.” 83

Selle intervjuu andmise ajaks oli hakanud Claire’i tervis tõsiselt 
halvenema. Algul painasid teda tugevad peavalud, mõnikord ka 
mälukaotus ja meeltesegadus. Hiljem tabas teda mitu väikest insulti, 
mistõttu oli tal raske rääkida ja kasutada käsi. Ühtäkki vajas ta pide-
valt hoolt ja vanem Hunter oli otsustanud anda endast parim, et talle 
seda pakkuda, ent samal ajal täita ka oma kohustusi Kahteistküm-
ne Kvoorumi liikmena. Ta leidis abilise, kes hoolitses Claire’i eest 
päeval, kuid õhtuti ja öösiti hoolitses ta tema eest ise. Neil aastatel 
said tervisehädad osaks ka vanem Hunterile. Peale kõige muu sai 
ta 1980. aastal südamerabanduse.

Claire’i tabasid aastatel 1981 ja 1982 kaks ajusisest verejooksu. 
Pärast teist verejooksu oli tema seisund nii täbar, et arstid soovitasid 
tungivalt ta hooldekodusse saata, kus talle saaks osutada meditsii-
nilist abi. Ta jäi keskusesse oma elu viimaseks pooleteiseks aastaks. 
Selle aja jooksul külastas juhataja Hunter teda vähemalt korra päevas, 
välja arvatud juhtudel, kui ta viibis Kiriku ülesannete tõttu reisil. Kuigi 
enamiku ajast ei tundnud Claire teda ära, kinnitas ta sellegipoolest 
naisele kogu aeg, et armastab teda, ja tegi kõik selleks, et tal oleks 
hea olla. Üks pojapoeg täheldas: „Ta kiirustas alati teda vaatama, 
istuma ta kõrval ja hoolitsema ta eest.” 84 Richard Hunter on oma isa 
hoolt meenutades öelnud:

„Mu ema oli oma viimastel aastatel tänu isa hoolitsusele parimates 
kätes. See, kuidas temast sai ühtäkki hooldaja, pani kogu perekon-
nal südame heldima. ‥ Mäletan, kui raske hoobina tulid talle arsti 
sõnad, et väljaõppinud personaliga hooldekodusse mineku asemel 
koju jäämine võib ema jaoks halvasti lõppeda. Kui ema oleks koju 
jäänud, oleks isa enda kehv tervis ema eest hoolitsedes tõenäoliselt 
üles öelnud. See oleks jätnud ema saatuse hooleks. Tema pühendu-
mus emale on üks asju, mida meie pere alati kalliks peab.” 85

Claire suri 9. oktoobril 1983. Vanem James E. Faust, kes oli näi-
nud kõrvalt, kuidas vanem Hunter rohkem kui kümme aastat haige 
Claire’i eest hoolitses, täheldas: „Hoolitsus, mis nende omavahelist 
suhtlust kaunistas, oli südantliigutav. Ma pole kunagi varem näinud 
üht meest oma naise eest sel moel hoolt kandmas.” 86
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Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja

1985. aastal suri president Spencer W. Kimball ja tema järel sai 
Kiriku presidendiks Ezra Taft Benson. Kuna Kaheteistkümne Kvoo-
rumi vanim liige oli Marion G. Romney, siis sai temast selle kvoorumi 
juhataja. Juhataja Romney põdura tervise tõttu asetati vanuselt teine 
liige, vanem Hunter, Kaheteistkümne tegevjuhiks. Umbes kaks nä-
dalat pärast juhataja Romney surma, 1988. aasta juunis, sai vanem 
Hunterist Kaheteistkümne juhataja. 

President Hunter teenis Kaheteistkümne Kvoorumi tegevjuhi ja 
juhatajana kokku kaheksa ja pool aastat. Selle aja jooksul Kahe-
teistkümne ülemaailmne teenimistöö jätkuvalt laienes, kuna Kiriku 
liikmeskond kasvas 5,9 miljonilt 8,7 miljonini ning kogudustega 
riike ja territooriume oli juba 149. „See on põnev aeg Kiriku ajaloos,” 
tõdes juhataja Hunter 1988. aastal. „Tänapäeval enam kõnnikiirusest 
ei piisa. Peame hoidma tempot ja viima tööd edasi jooksusammul.” 87 
President Hunter, kes täitis oma kohustust tunnistada Jeesusest Kris-
tusest ja ehitada üles Kirik kogu maailmas, juhtis eeskuju kaudu. Ta 
sõitis Kaheteistkümne juhatajana teenides läbi Ameerika Ühendriigid 
ja rohkem kui 25 muud riiki.

howard ja Claire hunter
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President Hunter ei andnud alla ka siis, kui ta tervis teda alt ve-
das. 1986. aastal tehti talle lahtine südameoperatsioon ja 1987. aastal 
seljalõikus. Kuigi ta selg sai terveks, ei saanud ta närvikahjustuse ja 
muude komplikatsioonide tõttu kõndida. Selles oktoobris istus ta 
üldkonverentsil kõneledes ratastoolis. „Andestage, mul tuleb teile 
täna kõneleda istudes,” alustas ta. „Ma ei kõnele ratastoolis vabataht-
likult. Näen, et teie kõik näite seda nautivat, et saate konverentsil 
istuda, seega võtan teist eeskuju.” 88

Juhataja Hunter oli otsustanud jälle kõndima hakata ja nii pidi 
ta järgima ranget füsioteraapilist režiimi. Järgmisel üldkonverentsil, 
mis toimus 1988. aasta aprillis, sammus ta käimistoe abil kõnepuldi 
juurde juba ise. Detsembris osales ta käimistoe abil ka Esimese Pre-
sidentkonna ja Kaheteistkümne iganädalasel templikoosolekul. See 
oli esimene kord pärast rohkem kui aastat, mil ta ei tulnud ratastoo-
lis. „Kui ma nõupidamiste ruumi sisse astusin, tõusid vennad püsti 
ja plaksutasid,” ütles ta, „See oli esimene kord, kui kuulsin templis 
plaksutamist. ‥ Enamik arste on mulle öelnud, et ma ei saa enam 
kunagi seista ega kõndida, ent nad pole arvestanud palve väega.” 89

Aprillis 1990 küsis juhataja Hunter Kaheteistkümne Kvoorumi 
koosoleku lõppedes: „Kas kellelgi on midagi koosoleku kava välist, 
mida arutada?” Kui keegi teine sõna ei võtnud, teatas ta: „Sel juhul, ‥ 
kui kellelgi teisel pole midagi öelda, mõtlesin, et annan teile teada, 
et mul on plaan täna pärastlõunal abielluda.” Üks Kaheteistkümne 
liige tõdes, et see teade tuli nii suure üllatusena, et nad kõik kaht-
lustasid, kas olid teda ikka õigesti kuulnud. Juhataja Hunter selgitas 
vendadele: „Inis Stanton on üks mu ammune tuttav Californiast. 
Ma olen tal juba mõnda külas käinud ja me otsustasime, et tahame 
abielluda.” 90 Inis oli olnud El Sereno koguduse liige ajal, mil juhataja 
Hunter teenis seal piiskopina. Nende teed viisid jälle kokku, kui Inis 
kolis Utah’sse ja asus tööle Kiriku kontorihoone administraatorina. 
Nad abiellusid Soolajärve templis 12. aprillil 1990 ja talituse viis läbi 
president Gordon B. Hinckley.

Claire’i surmast oli möödunud pea seitse aastat. Inis oli Howardile 
suureks toeks ajal, mil too teenis Kaheteistkümne Kvoorumi juha-
taja ja Kiriku presidendina. Ta saatis Howardit enamikel reisidest ja 
kohtus pühadega kõikjal maailmas.
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7. veebruaril 1993 läks juhataja Hunter Brigham Youngi ülikooli, 
et sealsel küünlavalgusõhtul ligi 17 000 inimesele kõneleda. Ta oli 
just oma kõnega algust teinud, kui poodiumi juurde tormas mees, 
kellel oli kohver ühes ja mingi must ese teises käes. „Pidage!” karjus 
mees. Ta ähvardas õhkida pommi, kui juhataja Hunter ei loe ette üht 
etteantud avaldust. Juhataja Hunter keeldus ja seisis terve selle aja, 
mil mees teda ähvardas, kindlalt kõnepuldis. Samal ajal, kui hoo-
nes võttis maad hirm ja ärevus, hakkas kuulajaskond laulma „Tänu, 
Looja, Sul’ prohvetitest”. Mõne minuti pärast viisid turvatöötajad 
mehe endaga kaasa ja juhataja Hunteril paluti turvalisuse huvides 
põrandale heita. Kui kõik jälle korras oli, puhkas ta hetke ja jätkas 
seejärel kõnelemist. „Elus tuleb ette omajagu katsumusi,” alustas ta 
ja lisas, „nagu te just näha võisite.” 91

Viimase 20 aasta jooksul oli juhataja Hunteri elus olnud lugematul 
hulgal proovilepanekuid, muuhulgas Claire’i terviseprobleemid, mis 
lõppesid naise surmaga, mitmed haiglaskäigud tema enda tervise-
hädade pärast ning painav valu ja füüsiline puue. Tema õpetused 
keskendusid neil aastatel tihti katsumustele ja ta tunnistas, et Päästja 
Jeesus Kristus on raskel ajal suureks abiks ja rahuallikaks. Ühes 
kõnes õpetas ta:

„Kiriku prohvetid ja apostlid on seisnud vastakuti ‥ isiklike ras-
kustega. Tunnistan, et ka minul on neid ette tulnud ja kindlasti 
saate neid elu jooksul varem või hiljem tunda ka teie. Kui need 
kogemused meid alandlikuks muudavad, puhastavad, õpetavad ja 
õnnistavad, võivad need olla Jumala käes vägevateks vahenditeks, 
et muuta meid paremaks, tänulikumaks, armastavamaks ja teistega 
nende raskustes paremini arvestavamaks.” 92

Sellised õpetused olid neile, kes kannatasid, justkui armastavaks 
embuseks. Juhataja Howard W. Hunteri inspireeritud sõnad julgusta-
sid paljusid pöörduma Päästja poole, nii nagu oli seda teinud tema.

Kiriku president

„Juhataja Hunter on üks armastavamaid ja kristlikemaid mehi, keda 
olen eales tundnud. Tema vaimne sügavus on pea hoomamatu. Issanda 
Jeesuse Kristuse erilise tunnistajana nii mitmeid aastaid tema juhatava 
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mõju all olemine on juhataja Hunteri vaimsust imekspandaval moel 
lihvinud. Sellest on saanud kogu ta olemuse tuum” ( James E. Faust).93

30. mail 1994 suri pärast kauakestnud haigust president Ezra 
Taft Benson. Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Kvoorum 
kogunesid Soolajärve templisse, et Esimene Presidentkond ümber 
korraldada. Vanemapostlina sai Kiriku presidendiks Howard W. 
Hunter. Ta kutsus oma nõuandjateks Gordon B. Hincley ja Thomas 
S. Monsoni, kes olid olnud ka president Bensoni nõuandjad.

Järgmisel päeval toimunud pressikonverentsil tegi president Hun-
ter Kiriku presidendina oma esimese avalduse. „Meie sõbra ja venna 
Ezra Taft Bensoni surm on meid sügavasti liigutanud,” alustas ta. 
„Tunnen tema kaotust väga isiklikul moel, kuna tema lahkumisega 
seoses sai mulle osaks uus vastutus. Olen valanud palju pisaraid 
ja otsinud Taevast Isa siiras palves sooviga seista selle mulle antud 
kõrge ja püha kutse kõrgusel.

Enim on mulle nende viimaste tundide ja päevade jooksul and-
nud jõudu püsiv tunnistus, et see pole inimeste, vaid Jumala töö ja 
et Jeesus Kristus on selle kiriku volitatud ja elav juht, kes seda nii 
sõnade kui tegudega juhib. Ma annan täielikult Tema teenistusse 
oma elu, jõu ja kogu hinge.” 94

howard ja inis hunter
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Peale seda väljendas president Hunter liikmetele armastust ja 
esitas neile kaks üleskutset: Esiteks olla usinam järgima Jeesuse 
Kristuse eeskuju ja teiseks saada täielikumalt osa templiõnnistustest 
(vt lk 1–3). Ta kutsus üles ka neid, kes olid saanud haiget, vaevlesid 
raskuste käes või olid hirmul, öeldes: „Tulge tagasi, laske meil seista 
teie kõrval ja kuivatada teie pisarad.” 95

Nõrgast tervisest hoolimata oli president Hunter otsustanud anda 
endast kõik, et pühadega kohtuda ja neid tugevdada. Kaks nädalat 
pärast presidendiks saamist pidas ta oma esimesed tähtsamad kõned, 
millest ühes pöördus uute misjonijuhatajate ja teises rohkem kui 2200 
misjonäri poole. Samal kuul läks ta Illinoisi Nauvoosse ja Carthage’i, 
et tähistada Joseph ja Hyrum Smithi märtrisurma 150. aastapäeva. 
„Kuhu me ka ei läinud, ümbritses meid rahvamurd,” ütles president 
Gordon B. Hinckley. „Ta surus kätt tuhandetega. Eriline naeratus oli 
tal varuks laste jaoks, kes teda vaatama ja tema kätt suruma tulid.” 96

1. oktoobril 1994 toimunud üldkonverentsi laupäevahommikusel 
istungil toetasid Kiriku liikmed Howard W. Hunterit ametlikult Viimse 
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendi ning prohveti, nägija 
ja ilmutajana. Avakõnes kordas president Hunter Kiriku liikmetele 
üleskutset järgida Päästja eeskuju ja „vaadata Issanda templi kui meie 
liikmelisuse suure sümboli poole”.97 Ta rõhutas templite tähtsust ka 
järgmisel nädalal, mil sõitis Floridasse, et pühitseda Orlando Florida 
tempel. „Evangeeliumi plaan, mille Issand ilmutas, pole ilma templita 
täielik,” õpetas ta, „kuna just siin viiakse läbi talitusi, mida on Tema 
eluplaani ja päästmise jaoks vaja”.98

Novembris kõneles president Hunter satelliitülekande vahendusel, 
et tähistada Genealoogia Seltsi 100. aastapäeva. Sel sündmusel oli 
tema jaoks eriline tähendus, kuna ta oli olnud aastatel 1964–1972 
selle seltsi eesistuja. „Kui vaatan tagasi, siis imetlen seda vaipa, mille 
Issand on koonud, kui on viinud edasi templi-  ja pereajalootööd,” 
sõnas president Hunter. Seejärel teatas ta: „Mu sõnum on üks: seda 
tööd tuleb kiirendada.” 99

President Hunter jätkas lakkamatu tööga aasta lõpuni. Esimese 
Presidentkonna jõululäkituses tunnistas ta Päästjast ja rõhutas taas, 
kui tähtis on järgida Tema eeskuju:
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„Päästja pühendas oma elu teiste õnnistamisele. ‥ [Ta] ei oodanud 
selle eest kunagi midagi vastu. Ta andis vabalt ja armastavalt ja Tema 
annid olid hindamatu väärtusega. Ta andis pimedatele nägemise, 
kurtidele kuulmise, jalututele kõndimisvõime, ebapuhastele puhtuse, 
põduratele tervise ja elututele elu. Tema annid tõid uue võimaluse 
põlatuile, vabaduse rõhutuile, andestuse meelt parandanuile, loo-
tuse heitunuile ja valguse pimedusse. Ta teenis meid ja andis meile 
oma armastuse ja elu. Mis kõige tähtsam, Ta andis meile ja kõigile 
surelikele ülestõusmise, pääste ja igavese elu anni.

Meiegi peaksime püüdma anda nii nagu andis Tema. Endast anda 
on püha. Pidades meeles kõike seda, mida Päästja on meile andnud, 
anname me ka ise.” 100

Osana oma kõnest kasutas ta sõnumit, mis avaldati samal aastal, 
mil ta apostliks kutsuti:

President hunter koos oma nõuandjatega esimeses 
Presidentkonnas: president Gordon B. hinckleyga (vasakul) 

ja president thomas S. monsoniga (paremal)
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„Eesseisvate jõulude ajal lahendage ära tüli. Otsige üles unustatud 
sõber. Asendage kahtlused usaldusega. Saatke kellelegi kiri. Vasta-
ke armastaval toonil. Julgustage noori. Näidake nii sõnade kui ka 
tegudega üles ustavust. Täitke antud lubadus. Ärge pidage vimma. 
Andestage vaenlasele. Paluge vabandust. Püüdke mõista. Vaadake 
üle nõudmised, mida teistele esitate. Pidage kellegi vajadusi enda 
omadest tähtsamaks. Olge lahked. Olge leebed. Naerge pisut roh-
kem. Väljendage tänu. Tervitage võõrast. Rõõmustage lapse südant. 
Tundke rõõmu maa ilust ja imelisusest. Väljendage armastust ja tehke 
seda üha uuesti.” 101

Järgmisel nädalal sõitis president Hunter Mexico Citysse, et orga-
niseerida Kiriku 2000. vai. Üheksateist aastat varem oli ta juhatanud 
Mexico Citys ühe nädalavahetuse jooksul viie vaia jagamist viieteist-
kümneks. President Gordon B. Hinckley kirjeldas 2000. vaia loomist 
kui „tähelepanuväärset verstaposti Kiriku ajaloos”.102

Ühel õhtul viibis president Hunteri poeg Richard Joseph Smithi 
mälestushoones ning nägi, et üks sealsetest teenindajatest istus ra-
tastoolis. „Panin tähele, et ratastoolis olek on tema jaoks uus,” sõnas 
ta. „Läksin temaga vestlema ja ütlesin, et mu isal on samasugune 
ratastool. Ta vastas, et Kiriku prohvetil on ka samasugune ratastool, 
ning lisas, et kui prohvet sellega hakkama saab, siis saab ka tema. 
See andis talle lootust. Arvan, et paljud armastasid isa. Üheks põh-
juseks võib olla see, et inimesed nägid, et ta kannatas samamoodi 
nagu nemad, kuid pidas katsumuste koorma all vastu. See andis 
neile lootust.” 103

1995. aasta alguses pühitses president Hunter Bountiful Utah’ 
templi. Ta oli eesistujaks kuuel istungil, enne kui nii ära väsis, et 
ta haiglasse viidi. Paar päeva hiljem lasti ta välja ning Kirik andis 
ametlikult teada, et tal on eesnäärme vähk, mis on levinud luudeni. 
Viimased kuus nädalat oma elust president Hunter avalikkuse ette ei 
ilmunud, kuid ta kohtus endiselt oma nõuandjatega ja jätkas Kiriku 
ülesannete täitmist oma kodust. „Olen tänulik, et tal avanes võimalus 
see [tempel] pühitseda,” ütles president Gordon B. Hinckley, „eriti 
kuna ta oli Kiriku liikmetel palunud „vaadata Issanda templi kui 
[nende] liikmelisuse suure sümboli poole”.” 104

President Howard W. Hunter suri 87- aastasena 3. märtsil 1995. 
Tema viimased sõnad, mis ta surivoodil „vaikse lahke häälega” ütles, 
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olid: „Ma väga tänan.” 105 Kuigi ta oli olnud Kiriku president ainult 
üheksa kuud, oli tema mõju olnud märkimisväärne. „Kiriku liikmed 
kõikjal maailmas on temasse kui prohvetisse, nägijasse ja ilmutajasse 
erilisel moel kiindunud,” ütles vanem James E. Faust. „Nad on näinud 
temas Päästja enda omaduste kehastust. Nad on vastanud tähele-
panuväärselt tema prohvetlikele sõnumitele muuta oma elu kristli-
kumaks ja võtta tempel meie jumalakummardamise keskmeks.” 106

President Gordon B. Hinckley sõnas president Hunteri matustel 
järelhüüdena:

„Metsas on langenud suursugune puu ning jätnud endast maha 
tühimiku. Meie seast on lahkunud suur ent tasane jõud.

Tema kannatustest on räägitud palju. Arvan, et need kestsid kauem 
ja painavamalt, kui me õigupoolest mõistsime. Tema valulävi kujunes 
väga kõrgeks ja ta ei kurtnud oma valude üle. See, et ta nii kaua elas, 
on juba iseenesest ime. Tema kannatamine on lohutanud paljusid 
teisi, kes vaevlevad, ning kergendanud mõnevõrra nende koormat. 
Nad teadsid, et ta mõistis nende kandami raskust. Ta tundis nende 
vastu erilist poolehoidu.

Tema lahkusest, tähelepanelikkusest ja viisakusest teiste vastu on 
palju räägitud. Kõik see vastab tõele. Ta kannatas sarnaselt Issanda-
le, keda ta armastas. Ta oli tasane ja hooliv inimene. Ometi võis ta 
avaldada arvamust jõuliselt ja targalt. ‥

Vend Hunter oli lahke ja leebe. Ometi võisid tema väljaütlemised 
olla söakad ja veenvad. ‥ Ta oli väljaõppinud jurist. Ta teadis, kuidas 
asju ajada. Ta tõi kõik erinevad asjaolud punktipealt välja ning tegi 
neist omad järeldused. Kui ta kõneles, siis me kõik kuulasime. Tema 
ettepanekud osutusid tihti kõige paremateks. Kui neid aga vastu ei 
võetud, jagus tal paindlikkust järele anda. ‥

Juba kolmkümmend kuus aastat, mil tema õlul on lasunud püha 
apostlimantel, on ta kuulutanud vägeval häälel Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi õpetusi ja viinud edasi Kiriku tööd. Ta on reisinud üle 
kogu maakera kui ustav ja võimekas Õpetaja teenija. ‥

Howard W. Hunteril, prohvetil, nägijal ja ilmutajal, oli kindel tun-
nistus Jumala, Igavese Isa tõelisusest. Ta tunnistas suure veendumu-
sega Issanda Jeesuse Kristuse, inimkonna Lunastaja jumalikkusest. 
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Ta kõneles armastusega prohvet Joseph Smithist ja kõigist tema 
mantlipärijatest kuni president Hunteri enda ajani välja. ‥

Jumal õnnistagu meile temast jäänud mälestust.” 107
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„Kui tihti me Päästja peale mõtleme? Kui sügavalt, tänulikult 
ja kui suure imetlusega me tema elu üle mõtiskleme? Kui 

hästi mõistame tema keskset rolli meie elus?”
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Jeesus Kristus – meie ainus 
lootuse ja rõõmu tee

„Kui meie elu ja usk on rajatud Jeesusele 
Kristusele ja tema taastatud evangeeliumile, 

siis ei saa miski jäädavalt valesti minna.”

Howard W. Hunteri elust
President Howard W. Hunteri õpetuste läbiv teema oli, et tõeline 
rahu, tervenemine ja õnn saavad osaks ainult neile, kes püüavad 
tunda ja järgida Jeesust Kristust. President Hunter õpetas, et „Kristus 
pole üksnes õige tee, vaid õigupoolest ainus lootuse ja rõõmu tee”.1

President Hunter tunnistas sama julgelt ka Päästja jumalikust 
missioonist. „Pühitsetud apostli ja Kristuse erilise tunnistajana tun-
nistan ma pühalikult, et Jeesus Kristus on tõepoolest Jumala Poeg,” 
kuulutas ta. „Tema on Messias, kellest Vana Testamendi prohvetid 
ette kuulutasid. Ta on Iisraeli Lootus, kelle tulemise eest Aabrahami, 
Iisaki ja Jaakobi lapsed pikkade sajandite vältel palvetasid. ‥

„Ma tunnistan sellest Püha Vaimu väel. Ma tean, et Kristus on ole-
mas, sama kindlalt, nagu oleksin Teda oma silmaga näinud ja oma 
kõrvaga kuulnud. Ma tean samuti, et Püha Vaim kinnitab minu tun-
nistuse õigsust kõigi nende südames, kes kuulavad uskuva kõrvaga.” 2

President Hunterit tõmbas kohtadesse, kus Jeesus oli teeninud, 
ja nii reisis ta pühale maale enam kui kakskümmend neli korda. 
Vanem James E. Faust Kaheteistkümne Kvoorumist on öelnud: „Je-
ruusalemm oli tema jaoks nagu magnet. ‥ Tema soov olla seal, 
kus kõndis ja õpetas Päästja, oli ammendamatu. Ta armastas kõiki 
sealseid vaateid ja helisid. Eriliselt armastas ta Galilead. Kuid ühte 
paika armastas ta kõige enam. Tal oli tavaks öelda: „Lähme vanade 
aegade mälestuseks veel korra hauakambrit vaatama.” Seal võis ta 
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istuda ja mõtiskleda, ning tundus nagu läbistaks ta sedasi eesriiet 
enda ja Päästja vahel.” 3

Howard W. Hunteri õpetused
1

Me peame tundma Kristust paremini, kui me 
Teda praegu tunneme, ning pidama Teda meeles 
tihedamini, kui me Teda praegu meeles peame.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed laulavad 
aupaklikult:

„Jeesus, kui mõtlen Sinule,
hing täitub sooviga
kord vaadata Su palgele,
Su juures puhata.” ‥

Kui tihti me Päästja peale mõtleme? Kui sügavalt, tänulikult ja kui 
suure imetlusega me tema elu üle mõtiskleme? Kui hästi mõistame 
tema keskset rolli meie elus?

Näiteks kui suur osa tavalisest päevast, töönädalast või jooksvast 
kuust on pühendatud Jeesusele mõtlemisele? Mõne puhul meist ei 
pruugi see aeg olla piisav.

Kindlasti oleks elu palju rahulikum, abielud ja pered tugevamad 
ja kahtlemata ka naabruskondade ja rahvaste elu turvalisem, sõb-
ralikum ja edasiviivam, kui meie südant täidaks rohkem Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi sulnidus.

Kui me ei pööra rohkem tähelepanu oma südame mõtetele, kas 
meil on siis õigust loota sellele suuremale rõõmule, sellele sulnimale 
auhinnale „kord vaadata [Ta] palgele, /[Ta] juures puhata”?

Jeesus küsib meist igaühe käest meie elu igal päeval ja igal aasta-
ajal, nagu ta küsis aastaid tagasi, kui teda Jeruusalemmas juubeldades 
vastu võeti: „Mis teie arvate Kristusest, kelle poeg ta on?” (Mt 22:42.)

Me kuulutame, et ta on Jumala Poeg, ning see tõsiasi peaks meie 
hinge märksa tihedamini liigutama.4

Me peame tundma Kristust paremini, kui me teda praegu tun-
neme, ning pidama teda meeles tihedamini, kui me praegu meeles 
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peame, ja teenima teda vapramalt, kui me praegu teenime. Seda 
tehes joome igavesse ellu voolavat vett ja sööme eluleiba.5

2
Jeesus Kristus on meie ainus tõeline 

lootuse ja kestva rõõmu allikas.

„Oo lootus murtud südameil,
kurbadel tröösti tood.
Sa lahkust näitad langenuil’, 
vaestele kodu lood.”

Milline kaunis muusikapala ja milline Kristuse evangeeliumist 
lähtuv lootuskiir! Kas leidub meie seas keegi, ükskõik mis eluvald-
konnast, kes ei vajaks lootust ega otsiks kirkamat rõõmu? Need 
on universaalsed vajadused, mille täitumist inimhing igatseb, ning 
ühtlasi lubatud tasu, mille Kristus on lubanud oma järgijatele anda. 
Tema toob lootust „murtud südameil” ja rõõmu tasastele.

Murtud süda on kõrges hinnas – see läheb meile maksma meie 
uhkuse, tundetuse, kuid ennekõike meie patud. Juba kuningas La-
mooni isa teadis kaks tuhat aastat tagasi, et see on tõelise lootuse 

„olgem pühendunumad ja laitmatumad Kristuse järgijad. 
mõelgem temast rõõmuga ja kõnelgem temast armastusega.”
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hind. „Oo Jumal,” hüüdis ta, „ilmuta end minule ja ma loobun kõi-
kidest oma pattudest, et sind tunda ‥ , et mind äratataks surnuist 
ja päästetaks viimsel päeval.” (Al 22:18.) Kui ka meie oleme nõus 
loobuma kõikidest oma pattudest, et teda tunda ja järgida, siis täi-
detakse ka meid igavese elu rõõmuga.

Mida arvata tasadusest? Maailmas, mis on liigselt hõivatud üle-
trumpamise ja teiste võitmisega, ei seisa just kuigi paljud järjekorras, 
et osta raamatut, mis kutsub üles olema tasane. Kuid tasased pärivad 
maa – üsna muljetavaldav võit – ja seda ilma igasuguse ületrum-
pamiseta! Varem või hiljem – ja me palvetame, et pigem varem kui 
hiljem – mõistavad kõik, et Kristuse tee pole mitte üksnes õige tee, 
vaid lõppkokkuvõttes ka ainus lootuse ja rõõmu tee. Iga põlv nõtkub 
ja iga keel tunnistab, et õrnus on parem kui julmus, et lahkus parem 
kui sundus, ning et rahulik vastus vaigistab raevu. Lõpuks – ning 
kui võimalik, siis varem – peame saama rohkem temasarnaseks. ‥

„Jeesus, me ainsaks rõõmuks Sa
ja meie tasu suur.
Jeesus, me hiilguseks Sa saad, 
ees ootab elu uus.”

See on minu isiklik palve ja soov kogu maailmale. ‥ Ma tunnistan, 
et Jeesus on ainus kestva rõõmu tõeline allikas ja et me leiame püsiva 
rahu vaid tema kaudu. Ma soovin, et ta oleks „me hiilguseks”, hiilgu-
seks, mida meist igaüks igatseb, ning ainus võidupärg, mida inimesed 
ja rahvad jäädavalt kalliks peavad. See on kõige tähtsam üksus ajas 
ja igavikus. Ükski muu hind lõppkokkuvõttes vilja ei kanna. Kõik 
muu suursugusus tuhmub aja jooksul ja laguneb koos algainetega. 
Lõppkokkuvõttes ‥ tunneme tõelist rõõmu vaid Kristuses. ‥

Olgem pühendunumad ja laitmatumad Kristuse järgijad. Mõelgem 
temast rõõmuga ja kõnelgem temast armastusega. Põlvitagem tema 
ette tasaduse ja halastusega südames. Õnnistagem ja teenigem teisi, 
et nemad võiksid teha sama.6

3
Maailm vajab kõige enam aktiivset ja siirast 

usku Päästjasse ja Tema õpetustesse.

Mõni teatab, et Piiblit uskuda on vanamoodne. Kas uskuda Juma-
lasse ja Elava Jumala Poega Jeesusesse Kristusesse on vanamoodne? 
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Kas tema lepitavasse ohverdusse ja ülestõusmisesse uskumine on 
vanamoodne? Kui nii, siis teatan, et ka mina olen vanamoodne ja 
sama on ka Kirik. Õpetaja õpetas põhimõtteid, mis viivad igavesse 
ellu ja toovad õnne neile, kellel on soov uskuda, väga lihtsal moel. 
Vajadus neid Päästja õpetusi kaasajastada ei näi olevat mõistlik. Tema 
sõnum kätkes põhimõtteid, mis on igavesed.7

Sel ajastul, nagu ka kõigil varasematel ja eesseisvatel ajastutel, 
vajab maailm kõige enam aktiivset ja siirast usku elava Jumala elava 
Poja, Naatsareti Jeesuse, põhilistesse õpetustesse. See, et paljud need 
õpetused hülgavad, annab siirastele Jeesuse Kristuse evangeeliu-
misse uskujatele veelgi enam põhjust kuulutada selle tõepärasust ja 
anda eeskuju väest ja rahust, mida toob õigemeelne ja tasane elu. ‥

Kuidas käituda, kui meid on solvatud, valesti mõistetud, ebaõig-
laselt või vaenulikult koheldud või kui meie vastu on patustatud? 
Mida teha, kui meile on haiget teinud need, keda armastame, kui 
meile on jäetud andmata ametikõrgendus, kui meid on valedel 
alustel süüdistatud või kui meie motiive on ebaõiglaselt rünnatud?

Kas asume võitlusse? Kas saadame vasturünnakuks veelgi suu-
rema väesalga? Kas pöördume tagasi põhimõtte juurde „silm silma 
ja hammas hamba vastu” ‥ või mõistame, et nii oleksime lõpuks 
pimedad ja hambutud? ‥

Kristuse suursugune elu ja tema õpetuste eeskuju andsid meile 
palju juhatust, millega kaasnesid alati kindlad lubadused. Ta õpetas 
väärikuse ja volitusega, mis täitsid lootusega nii haritud kui ka hari-
matud, nii rikkad kui ka vaesed, nii terved kui ka haiged.8

Püüdke kasvatada isiklikku tunnistust Jeesusest Kristusest ja lepi-
tusest. Me kõik peaksime püüdma uurida Kristuse elu ja tunnistusi 
tema olemasolu kohta. Hakates mõistma tema missiooni ja lepitust, 
mille ta ellu viis, soovime elada rohkem nii nagu tema.9

4
Kui rakendame usku Päästjasse, vaigistab 

Ta meie elus mäslevad vetevood.

Me kõik oleme kogenud oma elus ootamatuid torme. Mõned  
neist ‥ võivad olla raevukad ja hirmuäratavad ning võimalik, et 
laastavad. Ootamatute tuuleiilide vallandudes oleme nii üksikisikute, 
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perede, kogukondade, rahvuste kui ka kirikuna ühel või teisel viisil 
küsinud: „Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?” (Mk 4:38.) 
Ja ühel või teisel viisil kuuleme tormi lõppedes alati sõnu: „Miks te 
olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku?” (Mk 4:40.)

Meist kellelegi ei meeldi mõelda, et meil pole usku, kuid leian, 
et see Issanda hell manitsus on suuresti ära teenitud. See vägev 
Jehoova, keda me väidetavalt usaldame ja kelle nime oleme enda 
peale võtnud, on seesama, kes on öelnud: „Saagu laotus vete vahe-
le ja see lahutagu veed vetest!” (1Ms 1:6.) Tema on ka see, kes on 
öelnud: „Veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!” 
(1Ms 1:9.) Peale selle oli tema see, kes jagas kaheks Punase mere, 
nii et iisraellased said kuiva maad mööda sealt läbi minna. (Vt 2Ms 
14:21- 22.) Kindlasti ei tohiks olla üllatus, et ta võib käskida mõnda 
algainet Galilea meres. Meie usk peaks meile meelde tuletama, et 
ta võib vaigistada ka meie elus mäslevad vetevood. ‥

Meie kõigi elus on katsumusi. Arvan, et võime selles üsna kindlad 
olla. Mõned neist võivad olla raevukad, purustavad ja laastavad. 

Päästja võib vaigistada meie elu torme.
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Mõned neist võivad proovile panna koguni meie usu armastavasse 
Jumalasse, kellel on vägi meid aidata.

Arvan, et sellisele ärevusele vastaks meie kõigi Isa: „Miks te olete 
nii arad? Kuidas teil ei ole usku?” Ja mõistagi peaks seda sorti usk 
käima meiega kaasas terve rännutee, meie elu kõigis valdkondades 
ja kõigi kogemustega, mitte üksnes tormilistel hetkedel. ‥

Jeesus ütles: „Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina 
olen maailma ära võitnud!” ( Jh 16:33.)10

5
Kui keskendume oma elus Päästjale, ei pea me 
kartma ja meie mured muudetakse rõõmudeks.

Tean teie kiirest ja hõivatud elust nii mõndagi, mõistmaks, et 
tunnete mõnikord frustratsiooni. Võite aeg- ajalt koguni natuke mu-
retseda. Ma tean seda kõike. ‥

Minu tänase sõnumi teema on „ära karda, sa pisuke karjuke”. Soo-
vin teid julgustada tundma rõõmu igavese elu suurtest õnnistustest. 
Soovin kutsuda teid tundma meie Taevase Isa armastust ja suurt 
elevust evangeeliumi järgi elamisest. Elu on imeline, ja seda isegi 
rasketel aegadel. Me kogeme kogu teekonna vältel aeg- ajalt õnne, 
rõõmu ja rahu ja teekonna lõpus saame sellest osa lõpmatul määral.

Muidugi tekitavad paljud asjad meile muret – mõned neist on 
väga tõsised –, kuid just seetõttu kõneleme evangeeliumi põhimõ-
tetest, nagu usk, lootus ja ligimesearmastus. Viimse aja pühadena 
on meie päralt külluslik elu ja me püüame rõhutada oma õnnistusi 
ja võimalusi ning pöörata vähem tähelepanu pettumustele ja mu-
redele. „Otsige usinasti, palvetage alati ja uskuge,” on pühakirjades 
öeldud, „ning kõik asjad kokku sünnivad teie heaks.” (ÕL 90:24.) 
Soovin teile seda lubadust meelde tuletada. ‥

Palun pidage seda meeles. Kui meie elu ja usk on rajatud Jeesusele 
Kristusele ja tema taastatud evangeeliumile, siis ei saa miski jäädavalt 
valesti minna. Teisest küljest, kui meie elu ei keskendu Päästjale ja 
tema õpetustele, siis ei saa ükski õnnestumine olla jäädav. ‥

Me kõik heitleme mõnikord terviseprobleemidega – mõni teeb 
seda pidevalt. Haigused ja tõved on osa surelikkuse koormast. Suh-
tuge sellesse usuga ja positiivselt. Preesterluse vägi on tõeline ja elus 
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on nii palju head, isegi kui kogeme füüsilist vaeva. Rõõm on teada, 
et ülestõusmisel pole enam ühtegi vigastust ega haigust.

Mõned mured võivad tekkida kiusatuste kujul, teised jälle olla 
seotud hariduse omandamise, karjääri, rahaasjade või abielu puu-
dutavate otsustega. Olgu teie koorem milline tahes, te leiate vajaliku 
jõu Kristuses. Jeesus Kristus on Alfa ja Oomega, sõna otseses mõttes 
algus ja lõpp. Tema on meiega stardijoonest finišini ja täidab meie 
elus enamat kui pealtvaataja rolli. ‥

Kui ike, mille all vaevleme, on patt, kehtib sama sõnum. Kristus 
teab meie pattude täit kaalu, kuna ta kandis neid esmalt ise. Sama 
sõnum kehtib ka siis, kui meie koormaks ei ole patt ega kiusatused, 
vaid haigused, vaesus või tõrjutus. Tema teab. ‥

Ta kannatas palju enamat kui meie patte. Tema, keda Jesaja nime-
tab murede meheks (vt Js 53:3; Mo 14:3), teab täpselt iga probleemi, 
millega maadleme, kuna ta otsustas kanda täies mahus kõiki meie 
raskusi ja valusid. ‥

Vennad ja õed! Teil on praegu ja seisab ka ees palju muresid ja 
väljakutseid, kuid astuge elule vastu avasüli ja täie usuga. Uurige 
järjepidevalt pühakirju. Palvetage kogu hingest. Kuulake Vaimu ja 
prohvetite häält. Tehke endast kõik, et teisi aidata. Nii leiate õnne. 
Ühel hiilgaval päeval muudetakse teie mured rõõmudeks.

Joseph Smith kirjutas kannatavatele pühadele Liberty vangikongist:

„Tehkem rõõmsal meelel kõik, mis on meie võimuses, ja seejärel 
püsigem paigal suurima kindlusega, et näha Jumala päästet ja tema 
käsivarre ilmutamist.” (ÕL 123:17; rõhutus lisatud.)

[Issand ütles prohvet Joseph Smithile:]

„Ära karda, pisuke karjake; tehke head; kui ka maa ja põrgu 
ühineks teie vastu, sest kui te olete ehitatud minu kaljule, ei või need 
võitu saada. ‥

Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke.

Vaadake haavu, mis läbistasid mu külje, ja samuti naelajälgi 
minu kätel ja jalgadel; olge ustavad, pidage kinni mu käskudest, ja 
te pärite taevariigi.” (ÕL 6:34–37.)11



1 .  P e a t ü K K

45

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Mõtisklege, kuidas vastaksite küsimustele, mida president Hunter 

1. osas esitab. Kuidas saaksime Jeesuse Kristuse oma elus keskse-
male kohale seada? Kuidas saaksime Ta seada kesksemale kohale 
oma kodus? Kuidas võime õppida Kristust tundma paremini, kui 
me Teda praegu tunneme?

• Millist hinda tuleb meil maksta, et saada osa lootusest, rõõmust 
ja rahust, mida Kristus pakub? (Vt 2. osa.) Millal olete tundnud 
tänu Päästjale lootust, rõõmu ja rahu?

• Miks vajab maailm teie arvates „kõige enam aktiivset ja siirast usku 
elava Jumala elava Poja, Naatsareti Jeesuse, põhilistesse õpetus-
tesse”? (Vt 3. osa.) Kuidas näidata usku Kristuse õpetustesse, kui 
tunnete, et teid on „solvatud, valesti mõistetud, ebaõiglaselt või 
vaenulikult koheldud või kui [teie] vastu on patustatud”?

• Mida võime õppida president Hunteri õpetustest hirmu ja usu 
kohta? (Vt 4. osa.) Kuidas võib usk aidata hirmust üle saada? Tu-
letage meelde olukordi, kus Päästja teie elu torme vaigistas, kui 
te Temasse usku rakendasite.

• Kuidas võib president Hunteri 5. osas olev nõuanne aidata meil 
muredest, pettumustest ja haigustest hoolimata elule avasüli vas-
tu astuda? Kuidas võime õppida nägema igavikulist vaatenurka? 
Kuidas on Päästja aidanud teil saada osa külluslikumast elust?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 11:28–30; Jh 14:6; 2Ne 31:19–21; Al 5:14–16; 7:10–14; 23:6; 

Hl 3:35; 5:9–12; ÕL 50:40–46; 93:1

Abiks uurimisel
„Pane õppides hoolikalt tähele, millised ideed sulle mõttesse 

tulevad ja millised tunded tulevad sulle südamesse” ( Jutlusta minu 
evangeeliumi, 2004, lk 18). Võiksite saadud muljed üles kirjutada, 
isegi kui need ei ole loetuga seotud. Need võivad olla asjad, mida 
Issand soovib teile ilmutada.
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„Rahu ma jätan teile”

„Rahu võib tunda ainult see, kes alistub tingimusteta 
temale, kes on Rahuvürst, ja kel on vägi anda rahu.” 

Howard W. Hunteri elust
Üks Kaheteistkümne Kvoorumi liige kirjeldas president  
Howard W. Hunterit kui meest, kes on „erakordselt kannatlik tänu 
suurele sisemisele rahule”.  1 President Hunter kõneles tihti sisemisest 
rahust, õpetades, et selle võib saada ainult see, kes pöördub Jumala 
poole – see, kes usaldab Teda, rakendab usku ja püüab teha Tema 
tahet. Seda sorti rahu aitas tal üle elada paljud rasked ajad.

1975. aasta lõpus soovitas arst, et president Hunteri naisele Clai-
re’ile tehtaks ajuoperatsioon. President Hunter oli mures, kas ope-
ratsioon ikka on Claire’i jaoks parim lahendus, kuna see kurnaks 
tema habrast keha ega pruugiks tema olukorda paremaks muuta. 
Ta läks templisse, pidas nõu pereliikmetega ning tundis peagi, et 
operatsioon oleks parim võimalik viis Claire’i olukorda kergendada. 
Ta kirjeldas tundeid, mis teda operatsioonipäeval valdasid:

„Saatsin ta operatsioonisaalini ja suudlesin teda, enne kui ta uk-
sest sisse viidi. Aeg möödus ja ma muudkui ootasin ja mõlgutasin 
muremõtteid. ‥ Äkki võttis ängistava pinevuse asemel maad rahu. 
Teadsin, et olime teinud õige otsuse ja et mu palvetele oli vastatud.” 2

1989. aastal sai president Hunterile taas osaks kogemus, mil ta 
võis murelikul ajal rahu tunda. Ta viibis Jeruusalemmas, et pühitseda 
sealset Brigham Youngi ülikooli Jeruusalemma keskust Lähis- Ida 
uuringuteks. Mõned rühmitused olid avaldanud meelt Kiriku Je-
ruusalemmas viibimise vastu ning ähvardanud koguni vägivallaga. 
Pühitsemisel kõneles ka vanem Boyd K. Packer Kaheteistkümne 
Kvoorumist, kes hiljem kirjeldas toimunut järgmiselt: 

„Minu kõne ajal saali tagumine osa elavnes. Sisse olid tulnud 
sõjaväemundrites mehed. Nad saatsid president Hunterile teate. 
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me peame „kinnitama oma pilgu jeesusele” ja mitte kunagi 
„pöörama silmi temalt, kellesse me peame uskuma”. 
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Pöördusin tema poole, et küsida, mida teha. Ta vastas: „Meile on 
tehtud pommiähvardus. Kas sa kardad?” „Ei,” vastasin. „Mina ka 
mitte, kõnele edasi,” teatas president Hunter.3 Pühitsemisteenistus 
võis segamatult jätkuda. Mingit pommi polnud.

Sellistes olukordades usaldas president Hunter Päästja antud lu-
badust rahu kohta, mida ta tihti tsiteeris: „Rahu ma jätan teile; oma 
rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. 
Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks!” ( Jh 14:27.)

Howard W. Hunteri õpetused
1

Jeesus Kristus on meie tõelise rahu allikas.

Prohvet Jesaja, kes kuulutas Kristuse sünnist ette rohkem kui 700 
aastat enne selle sündmuse toimumist, kasutas Päästja kohta sügavat 
imetlust väljendavaid tiitleid. ‥ Üheks neist oli Rahuvürst – tiitel, mis 
on tänapäeva maailmas eriti huvipakkuv ( Js 9:5). „Suur on [Tema] 
valitsus ja otsatu on rahu,” kuulutas Jesaja (salm 6). Milline võrratu 
lootuskiir sõjast laastatud ja patu all ägavale maailmale! 4

Rahu, mida maailm igatseb, seisneb sõdade lõppemises, kuid 
inimesed ei mõista, et rahu on eluviis, millest saadakse osa ainult 
Jumala seatud tingimustel ja mitte ühelgi muul moel.

Jesaja raamatus on kirjas sõnad: „Kindlameelsele Sa hoiad rahu, 
rahu, sest ta loodab Sinu peale!” ( Js 26:3.) Selline täiuslik rahu, mil-
lest Jesaja kõneleb, saab osaks vaid usu kaudu Jumalasse. Uskmatu 
maailm seda ei mõista.

Kui Jeesus viimast korda Kaheteistkümnega õhtustas, pesi ta 
nende jalgu, murdis neile leiba ja ulatas karikat. Seejärel, pärast 
Juuda lahkumist nende seast, kõneles Õpetaja neile pikemalt. Muu 
hulgas rääkis ta neile oma eesseisvast surmast ning pärandist, mille 
ta neist igaühele jätab. Tal polnud mingit vara, omandit ega rikkusi. 
Ülestähenduses pole mainitud muud omandit peale riiete, mida ta 
kandis, ning järgmisel päeval pärast ristilöömist jagasid selle oma-
vahel ära sõdurid, kes tema kuue üle liisku heitsid. Ta andis oma 
päranduse jüngritele üle järgmiste lihtsate, ent sügavamõtteliste 
sõnadega: „Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei 
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anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja 
ärgu mingu araks!” ( Jh 14:27.)

Ta kasutas juutide kiidu-  ja õnnistusviisi: „Oma rahu ma annan 
teile.” Seda õnnistust ja pärandit ei saanud neilt kuidagi ära võtta, 
kuna ta ütles: „Mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab.” See 
polnud mingi sõnakõlks ega pelk viisakusavaldus, nagu maailma 
inimestel on tavaks neid sõnu kasutada. Tema kui rahu Looja ja Ra-
huvürst andis neile rahu. Ta kinkis selle neile ja lausus: „Teie süda 
ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks!” Vaid mõni tund hiljem pidid 
nad seisma silmitsi katsumustega, kuid tänu tema rahule võisid nad 
hirmust võitu saada ja kindlaks jääda.

Tema viimased sõnad neile tol mälestusväärsel õhtul enne lõpu-
palve tegemist olid järgmised: „Maailmas on teil ahastust, aga olge 
julged, mina olen maailma ära võitnud!” ( Jh 16:33.)5

2
Me suurendame rahu, kui elame 
evangeeliumi põhimõtete järgi.

Universumis on vaid üks juhatav käsi, vaid üks tõeliselt kustumatu 
valgus ja jäädav majakas maailmale. See valgus on Jeesus Kristus, 
maailma valgus ja elu – valgus, mida üks Mormoni Raamatu prohvet 
kirjeldab kui „valgus[t], mis on lõputu, mida ei saa kunagi pimen-
dada”. (Mo 16:9.)

Naiste ja meeste, perede, kogukondade ja rahvustena rahusadamat 
ja pelgupaika otsides on Kristus ainus majakas, kellele me saame 
lõppeks toetuda. Ta ütles oma missiooni kohta: „Mina olen tee ja 
tõde ja elu.” ( Jh 14:6.) ‥

Mõtisklege näiteks juhiste üle, mida Kristus oma jüngritele andis. 
Ta ütles: „Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid 
taga kiusavad.” (Mt 5:44.)

Mõelge vaid, mida võiks ainuüksi see manitsus korda saata nii 
teie kui ka minu naabruskonnas, kogukonnas, kus teie oma lastega 
elate, ja rahvaste seas, kes moodustavad meie suure ülemaailmse 
perekonna. Mõistan, et see õpetus on suur väljakutse, kuid kaht-
lemata on see palju parem väljakutse, kui see kohutav ülesanne, 
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mille seavad meie ette sõjad, vaesus ja valu, millega maailm jätkuvalt 
vastakuti seisab.6

Kui püüaksime aidata neid, kes on meid solvanud, kui palvetak-
sime nende eest, kes on meid õiglusetult ära kasutanud, võiks meie 
elu olla kaunis. Võime tunda rahu, kui me ühtselt nii Vaimu kui ka 
üksteisega Issandat teenime ja tema käske peame.7

Maailm, milles me elame – nii meie kodupaik kui ka kauge maa –, 
vajab Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Ainult selle kaudu võib maailm 
tunda rahu. ‥ Me vajame rahuküllasemat maailma, mis kasvaks välja 
rahumeelsematest peredest, naabrustest ja kogukondadest. Seda sorti 
rahu tagamiseks ja suurendamiseks „peame ‥ teisi armastama, isegi 
oma vaenlasi nagu ka sõpru” (Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith, 2007, lk 393). ‥ Peame ulatama sõbrakäe. Peame olema 
lahkemad, leebemad, andestavamad ja aeglasemad vihastama.8

Jumala peamine viis tegutseda on veenmise, kannatlikkuse ja 
pikameelsuse kaudu, mitte sundides ega jõuga. Ta tegutseb hellalt 
paludes ja sulnilt kutsudes.9

Rahulubadus ei kehti neile, kes Jumala hülgavad, kes tema käske 
ei pea ning kes tema seadusi rikuvad. Prohvet Jesaja kõneles alla-
käigust ja juhtide rikutusest ning jätkas manitsust sõnadega: „Aga 
õelad on otsekui mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veed 
kobrutavad kõntsa ja muda! Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal!” 
( Js 57:20–21.) ‥

‥ Ükskõiksus Päästja suhtes või Jumala käskude mitte pidamine 
toob kaasa ebakindlust, sisemist ärevust ja tülisid. Need on rahu vas-
tandid. Rahu võib tunda ainult see, kes alistub tingimusteta temale, 
kes on Rahuvürst ja kel on vägi anda rahu.10

Maailma hädad, mis kajastuvad tihti meediaväljaannete kisendava-
tes pealkirjades, peaksid tuletama meile meelde, et otsiksime rahu, 
mis tuleb Kristuse evangeeliumi lihtsate põhimõtete järgi elamisest. 
Häälekas vähemus ei saa meie hingerahu häirida, kui armastame 
oma ligimesi ja usume Päästja lepitusohvrisse ning tema vaiksesse 
kinnitusse igavesest elust. Kust leida sellist usku säärases ärevas 
maailmas? Issand ütles: „Paluge, siis antakse teile; otsige, siis te  
leiate; koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja 
kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse.” (Lk 11:9–10.)11



2 .  P e a t ü K K

52

Selleks et leida rahu selles maailmas ja igavene elu tulevases, näib, 
et me kõik peame vastu võtma kaks igavikulist tõde. 1) Et Jeesus on 
Kristus, meie Taevase Isa igavene poeg, kes tuli maa peale eesmär-
giga lunastada inimkond patust ja surmast, ning et ta elab, et tuua 
meid tagasi Isa juurde. 2) Et Joseph Smith oli tema prohvet, kes toodi 
esile neil viimseil päevil, et taastada tõde, mis oli üleastumiste tõttu 
inimkonna seast kadunud. Kui kõik inimesed need kaks põhilist tõde 
omaks võtaksid ja nende järgi elaksid, valitseks maailmas rahu.12

Kui te ka ise seisate vastu kiusatustele ja otsustate iga päev pühen-
duda, et elada lõikuse seaduse järgi, tehes seda puhaste ja siivsate 
mõtete ja tegudega, sirge seljaga ja ausalt toimetades, ausameelselt 
ja puhta südametunnistusega uurides, paastudes, palvetades ja Ju-
malat kummardades, siis lõikate vabadust, sisemist rahu ja küllust.13

Elu täis isetut teenimist on samuti täidetud rahuga, mis on ülem 
kõigest mõistmisest. ‥ See rahu saab tulla vaid siis, kui elame evan-
geeliumi põhimõtete järgi. Nendest põhimõtetest koosnebki Rahu-
vürsti plaan.14

Maailmas on nii palju sellist, mis on mõeldud hävitama ‥ isiklikku 
rahu tuhandet laadi pattude ja kiusatustega. Me palvetame, et pühad 
elaksid kooskõlas Jeesus Naatsaretlase seatud ideaaliga.

Me palvetame, et Saatana püüded võiksid nurjuda, et isiklikud 
elud võiksid olla rahuküllased ning et perekondades hoolitaks igast 
liikmest ja oldaks nendega lähedased; et kogudused ja vaiad, haru-
kogudused ja ringkonnad võiksid moodustada Kristuse ihu, hoo-
litseda iga vajaduse eest, vaigistada iga valu, parandada iga haava, 
kuni kogu maailm hakkab, nagu Nefi palus, „Kristuses püsivana 
edasi pürgima täiusliku lootuse sära ja armastusega Jumala ja kõi-
kide inimeste vastu. ‥

„Mu armsad vennad,” jätkas Nefi, „see on see tee; ja taeva all ei 
ole antud ühtegi teist teed.” (2Ne 31:20–21.)15

3
Päästja võib aidata meil leida rahu meid 

ümbritsevatest hädadest hoolimata.

Isegi Jeesust ennast vaevasid mured, valud, hingepiin ja eluvintsu-
tused. Ükski keel ei oska kujutada seda sõnulseletamatut koormat, 



2 .  P e a t ü K K

53

mida ta kandis, ega ole meil tarkust mõistmaks prohvet Jesaja kir-
jeldust temast kui murede mehest. ( Js 53:3.) Tema laev õõtsus tor-
mituultes kogu ta elu, kuni see laev, vähemalt surelike silmadega 
vaadatuna, surmavalt vastu Kolgata kaljust randa purunes. Meil aga 
ei paluta vaadata elule surelike silmadega. Vaimusilmas näeme, et 
ristil leidis aset midagi hoopis muud. 

„elu täis isetut teenimist on samuti täidetud rahuga, 
mis on ülem kõigest mõistmisest.”
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Hoolimata sellest, kui valjult torm raevutses, oli Päästja huulil ja 
südames rahu. Olgu see nii ka meie puhul – meie südames, meie 
kodus, maailma rahvaste seas ja koguni siis, kui tormimöll tabab 
aeg- ajalt Kirikut. Me ei peaks eeldama, et pääseme elus isiklikult 
või kollektiivselt vastuseisu kogemisest.

Mõni võib ju elada kaunis ja rahulikus kohas, kuid tunda mee-
lerahu ja sisemise kooskõla puudumise tõttu ikka pidevat rahutust. 
Kuid mõne teise ümber võib möllata laastav sõda ja verevalamine, 
ent sisimas valitseda häirimatu ja sõnulseletamatu rahu. Kui vaadata 
inimesi ja maailma teid, siis leiame eest ärevuse ja segaduse. Kui aga 
suunata pilk Jumalale, siis leiab väsinud hing rahu. Päästja kinnitas 
seda, öeldes: „Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen 
maailma ära võitnud!” ( Jh 16:33). Kahteteistkümnele ja kogu maa-
ilmale jättis ta aga sõnad: „Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan 
teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab.” ‥ ( Jh 14:27.)

Me võime leida selle rahu kesk vastuolulist maailma, kui vaid 
võtame vastu tema imelise anni ja järgime tema kutset: „Tulge minu 
juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile 
hingamise!

Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen ta-
sane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele.”  
(Mt 11:28–29.)

See rahu on meile pelgupaigaks keset maailmas valitsevat sega-
dust. Teadmine, et Jumal elab, et meie oleme tema lapsed ning et 
ta armastab meid, rahustab mures hinge. Elurännaku edu seisneb 
usus Jumalasse ja tema Poega Jeesusesse Kristusesse. See toob meile 
rahu nii praegu kui ka eesseisva igaviku vältel.

Me peame ses segases, kiires ja ajalikule edule suunatud maailmas 
tagasi pöörduma Kristuse lihtsuse poole. ‥ Peame uurima neid liht-
said põhimõtteid, mida Õpetaja meile õpetas, ja jätma kõik vastuolu-
lise kõrvale. Meie usk Jumalasse peab olema tõeline, mitte oletuslik. 
Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumil võib olla dünaamiline ja 
pidev mõju ning selle tõeline vastuvõtmine annab meile tähendus-
rikka usulise kogemuse. Üheks mormooni usu suureks tugevuseks 
on uskumuste ülekandmine igapäevamõtetesse ja - tegudesse. See 
toob ärevuse ja segaduse asemele rahu ja tasakaalu.18
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4
Kui kinnitame pilgu Jeesusele, saame võitu kõigest 

sellest, mis ähvardab meie rahu hävitada.

Lubage mul meenutada üht vägevat lugu Kristuse võidust millegi 
sellise üle, mis näib meid proovile panevat ja meie südamesse hirmu 
külvavat. Kristuse jüngrid olid asunud teele ühele oma sagedastest 
retkedest üle Galilea mere. Öö oli pime ja loodusjõud marutsesid 
ning lainetemöllu ja uluva tuule käes lõid need surelikud ja nõdrad 
mehed kartma. Kahjuks polnud aga nendega kedagi, kes neid ra-
hustaks ja päästaks, kuna Jeesus oli jäänud üksi kaldale.

Kuid nagu alati, hoidis ta neil silma peal. Ta armastas neid ja 
hoolitses nende eest. Kõige pinevamal hetkel vaatasid nad ja nägid 
pimeduses laperdava rüüga kuju, kes üle lainete nende poole kõn-
dis. Nad karjatasid hirmunult, arvates, et see on tont, kes üle lainete 
nende poole liigub. Läbi ümbritseva tormi ja pimeduse – mis meidki 
vahel ümbritseb, kui tunneme elukeerises, et meie laevuke on keset 
suurt ookeani nii väike – kostis ülim vaigistav ja rahustav hääl, mis 
teatas: „Olge julged, mina olen see, ärge kartke!” Peetrus hüüdis: 
„Issand, kui sina oled, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale!” 
Kristus vastas talle samamoodi, nagu ta vastab meile kõigile: „Tule!”

Peetrus hüppas üle parda laintesse, pilk samal ajal Issandale suu-
natud. Tuul võis sasida ta juukseid ja vesi pritsida märjaks riided, 
kuid kõik oli hästi. Alles siis, kui ta pööras kõikumalöönud usu tõttu 
pilgu Õpetajalt ning vaatas märatsevaid laineid ja enda ees laiuvat 
keerist, alles siis hakkas ta vajuma. Jällegi hüüdis ta, nagu enamik 
meist seda teeb: „Issand, päästa mind!” Jeesus ei vedanud teda alt. Ta 
sirutas käe välja ja haaras uppuvast jüngrist, teda hellalt noomides: 
„Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?”

Tagasi laeva pardale jõudes nägid nad tuult raugevat ja endist 
tormist merd vaid kergelt säbrutavat. Peagi jõudsid nad sadamas-
se, oma pelgupaika, kuhu kõik ühel päeval jõuda loodavad. Nii 
laeva meeskond kui ka jüngrid olid sügavalt hämmastunud. Mõned 
neist pöördusid tema poole sõnadega, mida ka mina täna kuulutan: 
„Tõesti, sa oled Jumala Poeg!” (Kohandatud Farrari järgi teosest The 
Life of Christ, lk 310–313; vt Mt 14:22–33.)
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Olen sügavalt veendunud, et kui ka meie üksikisikute, pere-
de, kogukondade ja rahvastena Peetruse eeskujul pilgu Jeesusele 
kinnitaksime, võiksime meiegi kõndida võidukalt üle „uskmatuse 
laineharjade” ja jääda „kahtluste tuulte tõustes kartmatuks”. Ent kui 
pöörame pilgu temalt, kellesse peaksime uskuma –, mis on nii kerge 
juhtuma ja mida maailmal on nii suur kiusatus teha –, ja kui me selle 
asemel, et vaadata teda, kes saab meid aidata ja päästa, vaatame 
hoopis meie ümber tormlevaid raevukaid ja laastavaid loodusjõude, 
siis upume paratamatult vastuolude, murede ja meeleheite merre. 

Ajal, mil tunneme, et veetulv ähvardab meid uputada ja meresüga-
vus meie vintsutatud usulaeva alla neelata, palvetan, et kuuleksime 
keset tormi ja pimedust alati maailma Päästja sulneid sõnu: „Olge 
julged, mina olen see, ärge kartke!” (Mt 14:27.)19

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• President Hunter on õpetanud, et Jeesus Kristus on meie tõelise 

rahu allikas (vt 1. osa). Millised kogemused on aidanud teil seda 
tõde mõista? Kuidas võime saada osa rahust, mida Jeesus pakub?

• Kuidas toob teiste armastamine meile rahu? (Vt 2. osa.) Kuidas 
aitab evangeeliumi järgi elamine rahu tunda? Miks on rahu jaoks 
vajalik tingimusteta Päästjale alistuda?

• Vaadake üle president Hunteri õpetused 3. osast. Mil moel olete 
kogenud, et Päästja on täitnud oma lubaduse ja lasknud teil tunda 
rahu teie koormatest, kui olete Tema juurde tulnud?

• Mõtisklege president Hunteri ülestähenduse üle sellest, kuidas 
Peetrus vee peal kõndis (vt 4. osa). Mida võite õppida sellest üles-
tähendusest selle kohta, kuidas murelikul ajal rahu leida? Kuidas 
on Päästja aidanud teil olla raskel ajal julged ja mitte karta?

Samateemalised pühakirjakohad:
Ps 46:10; 85:8; Js 32:17; Mk 4:36–40; Rm 8:6; Gl 5:22–23; Fl 4:9; 

Mo 4:3; ÕL 19:23; 59:23; 88:125
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Abiks õpetamisel:
Paluge klassiliikmetel valida üks peatüki lõik, mida nad tahaksid 

arutada, ja moodustada grupp teistega, kes sama lõigu valisid. Paluge 
igal grupil arutada ka peatüki lõpus olevat teemaga seotud küsimust.
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raskusi kohates kutsub Päästja meid samamoodi, nagu ta kutsus 
meest Betsata tiigi ääres: „Kas sa tahad terveks saada?” ( jh 5:6.)
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Proovilepanekud – osa 
Jumala plaanist meie 
igaveseks arenguks 

„Kui [surelikkuse proovilepanekud] meid 
alandlikuks muudavad, puhastavad, õpetavad 

ja õnnistavad, võivad need olla Jumala käes 
vägevateks vahenditeks, et meid paremaks muuta.”

Howard W. Hunteri elust
Kevadisel üldkonverntsil 1980. aastal kõneles vanem Howard W. 
Hunter, toona Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige, kuidas ta 
Samoas ühel rahvarohkel aerulaevade võidusõidul pealtvaatajana 
osales. „Rahvas oli rahutu,” sõnas ta, „ja enamik silmi olid pööratud 
merele, et näha, kas laevu juba ei paista. Ühtäkki ilmusid laevad 
silmapiirile ja rahvamass tõi kuuldavale möirge. Igal laeval oli viis-
kümmend tugevat aerutajat, kes rütmiliselt sõudes laeva lainetevahus 
vett pidi edasi lükkasid – see oli kaunis vaatepilt.

Peagi olid laevad ja nende meeskonnad, kes finiši poole tuiska-
sid, meil otse ees. Kuigi need tugevad mehed tõmbasid aere kogu 
jõust, pidi viiekümne mehega raske laev liikuma vastu võimsale 
jõule – veetakistusele. 

Rahva ergutushüüded jõudsid kõrgpunkti, kui esimene laev  
finišisse jõudis.”

Pärast võidusõitu jalutas vanem Hunter laevadokkide juurde ja 
kõneles ühe aerutajaga. Too selgitas, et aerulaevade nina on konst-
rueeritud selliselt, et see lõikaks vett ja saaks nii vee pidurdavast 
vastupanust jagu. Veel selgitas ta, et aerutõmbed vees tekitavad jõu, 
mis paneb laeva edasi liikuma. Vastupanu on nii pidurdav kui ka 
edasiviiv.1
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Vanem Hunter kasutas seda Samoa võidusõidu näidet, et juhatada 
sisse kõne proovilepanekute eesmärgist. Apostliks oldud aja jooksul 
kõneles ta proovilepanekutest palju kordi, pakkudes sedasi nõu, 
lootust ja julgustust. Ta kõneles isiklikust kogemusest, olles pida-
nud kannatama eluohtlikke haigusi ja muid katsumusi. Ta tunnistas 
veendunult, et rasketel aegadel „on Jeesusel Kristusel vägi meie 
koormaid kergendada”.2

Howard W. Hunteri õpetused
1

Proovilepanekud on osa Jumala plaanist 
meie igaveseks arenguks.

Olen tähele pannud, et elus – kõigi elus – on piisavalt nii hel-
geid kui ka raskeid aegu. Me näeme maailmas tõesti palju rõõme 
ja muresid, suuna-  ja plaanimuutusi, palju õnnistusi, mis alati ei näi 
ega tundu olevat õnnistused; ja palju sellist, mis meid alandlikuks 
muudab ning meie kannatlikkust ja usku lihvib. Me kõik oleme 
selliseid kogemusi aeg- ajalt tunda saanud ja ma eeldan, et nii on 
see ka edaspidi.

‥ President Spencer W. Kimball, kes teadis kannatustest, pettu-
mustest ja oma kontrolli alt väljaspool olevatest olukordadest nii 
mõndagi, kirjutas kord:

„Inimestena sooviksime oma elust kõrvaldada füüsilise valu ja 
hingepiina ning tagada endale pidev heaolu ja mugavus. Kuid kui 
sulgeme ukse muredele ja vaevadele, võime jätta ukse taha ka oma 
parimad sõbrad ja heategijad. Kannatused võivad muuta inimesed 
pühamateks, kuna nad õpivad sel viisil kannatlikkust, pikameelsust 
ja enesevalitsemist.” (Faith Precedes the Miracle, 1972, lk 98.)

Selles avalduses viitab president Kimball ukse sulgemisele teatud 
elukogemustele. ‥ Meie elus sulguvad uksed pidevalt ja mõnikord 
võib see põhjustada suurt südamevalu. Kuid ma usun siiralt, et seal, 
kus üks uks sulgub, avaneb mõni teine (vahel koguni rohkem kui 
üks), ning meie elu mõnest muust valdkonnast tulvab lootust ja 
õnnistusi, mida me poleks mõnel muul viisil üldse märganud.

‥ Paar aastat tagasi ütles [president Marion G. Romney], et mehed 
ja naised, sealhulgas kõige ustavamad neist, kogevad elus ebaõnne 
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ja katsumusi, kuna, nagu ütles Joseph Smith: „Inimesed peavad 
kannatama, et nad saaksid tulla Siioni mäele ja saaksid ülendatud 
üle taevaste” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 
2007, lk 230; vt Conference Report, okt 1969, lk 57).

President Romney lisas:

„See ei tähenda, et igatseksime kannatada. Me püüame kannatu-
si igal võimalusel vältida. Ent me teame nüüd ja teadsime siis, kui 
otsustasime surelikkusesse tulla, et meil tuleb läbida katsumuste ja 
kannatuste tuleproov. ‥

Veelgi enam, Isa plaan oma lapsi proovile panna [ja viimistleda] 
ei säästnud ka Päästjat ennast. Kannatuste koorem, mille ta enda 
peale võttis ja mida kandis, võrdus kõigi meeste ja naiste kannatuste 
kogusummaga. Värisedes ja veritsedes ning soovides, et karikas te-
malt ära võetaks, sõnas ta: „Ma jõin ja lõpetasin oma ettevalmistused 
inimlaste heaks” (ÕL 19:18–19)” (Conference Report, okt 1969, lk 57).

Me kõik peame lõpetama „ettevalmistused inimlaste heaks” (ÕL 
19:19). Kristuse ettevalmistused erinesid meie omadest oluliselt, kuid 
meil kõigil on vaja valmistuda ja uksi avada. Selliste ettevalmistuste 
tegemisega kaasnevad sageli valu, ootamatud muudatused elurajal 
ja alistumine „just nagu laps allub oma isale” (Mo 3:19). Jumalikud 
ettevalmistused ja taevaste uste avamine võivad kesta – ja õigu-
poolest kestavadki ilma igasuguse kahtluseta – kuni sureliku elu 
viimaste tundideni.3

Me tuleme surelikku ellu, et kogeda vastupanu. See oli osa meie 
igavese arengu plaanist. Ilma kiusatuste, haiguste, valu ja muredeta 
poleks ka headust, voorusi, tänulikkust heaolu eest ega rõõmu. ‥ 
Peame meeles pidama, et needsamad jõud, mis meie arengut takis-
tavad, võimaldavad meil neist ka üle saada.4

2
Meie surelikkuse katsumused aitavad 

meil kasvada ja kogemusi saada.

Kui [surelikkuse proovilepanekud] meid alandlikuks muudavad, 
puhastavad, õpetavad ja õnnistavad, võivad need olla Jumala käes 
vägevateks vahenditeks, et muuta meid paremaks, tänulikumaks, 
armastavamaks ja teistega nende raskustes paremini arvestavamaks.
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Jah, meil kõigil on nii üksikisikute kui ka kollektiivina raskeid het-
ki, kuid ka kõige raskematel aegadel, nii muistsel kui ka praegustel, 
pole need katsumused ja prohvetlikud ettekuulutused kunagi olnud 
mõeldud millekski muuks kui selleks, et õnnistada õigemeelseid 
ja aidata vähem õigemeelsetel meelt parandada. Jumal armastab 
meid ja pühakirjades on öeldud, et „ta [on] oma ainusündinud Poja 
andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal 
oleks igavene elu” ( Jh 3:16).5

Mormoni Raamatu vägev patriarh Lehhi kõneles julgustavalt oma 
poja Jaakobiga, pojaga, kes sündis kõnnumaa viletsuses perre, mida 
lõhestasid lahkhelid. Jaakobi elu polnud selline, nagu ta oleks võinud 
oodata, ega kulgenud sugugi ideaalset rada pidi. Ta oli pidanud ta-
luma kannatusi ja tagasilööke, kuid Lehhi lubas, et need kannatused 
pühitsetakse ta poja kasuks (vt 2Ne 2:2).

Seejärel ütles Lehhi kuulsaks saanud sõnad:

„Sest on paratamatu, et kõigis asjades on vastandlikkus. Kui ei 
oleks nõnda, ‥ siis ei saaks olla ei õigemeelsust ega pahelisust, ei 
pühadust ega viletsust, ei head ega halba” (2Ne 2:11).

Ma olen sellest elu valude ja pettumuste selgitusest aastate jooksul 
suurt lohutust saanud. Veelgi suuremat tröösti on pakkunud teadmi-
ne, et ka suurimad meeste ja naiste seast, teiste hulgas Jumala Poeg, 
on seisnud vastakuti katsumustega, et paremini mõista õigemeelsust 
ja pahelisust, pühadust ja viletsust, head ja halba. Prohvet Joseph 
Smith sai pimedas ja niiskes Liberty vanglas istudes teada, et kui 
meid on kutsutud kõndima läbi kannatuste, siis on need mõeldud 
andma meile kogemusi ja olema meile kasuks (vt ÕL 122:5–8).

Seal, kus üks uks sulgub, avaneb teine, isegi vangistatud prohve-
tile. Me pole alati piisavalt targad ega kogenud, et kõiki võimalikke 
sisse-  ja väljapääse adekvaatselt hinnata. Eluasemes, mille Jumal igale 
oma armastatud lapsele valmistab, võivad olla ainult teatud korido-
rid ja käsipuud, erilised vaibad ja kardinad, millest ta tahab, et me 
mööduksime teel, mida mööda käies võime selle endale saada. ‥

Meil tuleb elu eri hetkil, võimalik et korduvalt, tõdeda, et Jumal 
teab seda, mida meie ei tea, ning näeb seda, mida meie ei näe. „Sest 
minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb 
Jehoova!” ( Js 55:8).
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Kui teil on kodus probleeme lastega, kes kalduvad eksiteele, kui 
kannatate rahaliste tagasilöökide ja emotsionaalse pinge all, mis 
seavad ohtu teie kodu ja õnne, kui peate seisma silmitsi elu-  või 
tervisekaotusega, siis olgu teie hinges rahu. Meid ei kiusata rohkem, 
kui suudame kanda (vt 1Kr 10:13; Al 13:28; 34:39). Eluraskused ja 
pettumused ongi kitsas ja ahas tee, mis viib Tema juurde.6

3
Meil on kahtlemata põhjust olla optimistlikud 

ja enesekindlad ka raskel ajal.

Surelikku elu on alati saatnud raskused ja saadavad ka edaspidi. 
Kuid teades seda, mida me teame, ja elades nii, nagu elama peak-
sime, ei tohiks õigupoolest olla mingit kohta vabandustele, pessi-
mismile ega meeleheitele. 

Olen oma eluaja jooksul näinud kahte maailmasõda, lisaks Korea 
sõda, Vietnami sõda ja teisi. Olen kuidagiviisi toime tulnud Suu-
re depressiooniga ja mul õnnestus minna õppima juurat ajal, mil 
meie perre hakkasid sündima lapsed. Olen näinud börsi ja maailma 

Kui joseph Smith liberty vanglas viibis, ilmutas issand talle, et 
katsumused võivad anda meile kogemusi ja olla meile kasuks.



3 .  P e a t ü K K

64

majandust hulluks minemas, olen näinud nii mõndagi despooti ja 
türanni hulluks minemas, ning kõik see on põhjustanud kogu maa-
ilmas paksu pahandust.

Seega loodan, et te ei arva, et kogu maailma raskused on sattunud 
ajastusse, mil elate teie, või et asjalood pole olnud kunagi varem 
halvemad, kui need on teie puhul, või et need ei muutu kunagi pa-
remaks. Ma kinnitan teile, et asjalood on olnud hullemad ja lähevad 
kindlasti aina paremaks. Nii on see alati olnud – eriti kui armastame 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi, elame selle järgi ja anname sellele 
võimaluse oma elus õide puhkeda. ‥

Vastupidiselt sellele, mida keegi võib öelda, on teil igati põhjust 
olla õnnelik, optimistlik ja enesekindel. Aegade algusest peale on 
olnud igal põlvkonnal ühtteist, millest jagu saada, või probleeme, 
millega toime tulla.7

4
Kui tuleme Päästja juurde, kergendab Ta meie koormaid.

„Tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina 
annan teile hingamise!

Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane 
ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele.

Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” (Mt 11:28–30.) ‥

‥ See imeline abipakkumine Jumala Pojalt endalt ei olnud mõel-
dud vaid tema päevil elanud galilealastele. Kutse panna õlg alla 
tema heale ikkele ja võtta vastu tema kerge koorem ei piirdunud 
vaid möödunud põlvkondadega. See oli ja on universaalne kutse 
kõikidele inimestele, kõikidele linnadele ja rahvastele, igale mehele, 
naisele ja lapsele, kus nad ka poleks.

Me ei tohi ise puuduses olles jätta tähelepanuta seda raugematut 
vastust maailma muredele ja vaevadele. Tema ongi meile lubatud 
isiklik rahu ja kaitse. Temas peitub vägi vabastada patust ükskõik 
mis ajastul. Ka meie peame uskuma, et Jeesusel Kristusel on vägi 
meie koormaid kergendada. Ka meie peame tulema tema juurde, 
et seal oma vaevadest puhata.

Loomulikult kaasnevad selliste lubadustega ka kohustused. „Võt-
ke enda peale minu ike,” palub ta. Piibli ajal oli ike põlluharijatele 
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väga kasulik tööriist. See võimaldas kahel loomal jõud ühendada 
ning raske vaguni või künnitöö koormat jagades seda kergendada. 
Koorma raskus, mis oleks ühele neist üle jõu käinud, jagunes ühise 
ikke all võrdselt ja mugavalt kaheks. Tema ike nõuab suurt ja siirast 
pingutust, ent neile, kes on tõeliselt pöördunud, on see ike hea ja 
koorem muutub kergeks.

„Miks olla eluraskustes üksi,” küsib Kristus, „või miks loota ajali-
kule toele, mis meid peagi alt veab?” Raske koorma all ägajatele on 
Kristuse ike, vägi ja rahu, mis tuleb sellest, kui seista külg külje kõrval 
Jumalaga, see, mis annab tuge, tasakaalu ja jõudu väljakutsetele vastu 
astuda ja selle surelikkuse maakamara ülesannetega toime tulla.

Isiklikud elukoormad on muidugi inimeseti erinevad, kuid neid 
tuleb kanda kõigil. ‥ Mõnda südamevalu põhjustavad muidugi ka 
Taevase Isa juhatust mitte järgiva maailma patud. Keegi ei näi elu 
väljakutsetest täielikult pääsevat, olgu siis nende põhjus milline ta-
hes. Kristus ütles meist igaühele: „Seni kuni meil kõigil tuleb mingit 
koormat kanda ja mingi ikke all olla, siis miks ei võiks see olla minu 
koorem ja minu ike? Ma luban teile, et minu ike on hea ja minu 
koorem on kerge.” (Vt Mt 11:28–30.)8

5
Viimse aja pühad ei peaks kartma 

viimsete aegade katsumusi.

Pühakirjad ‥ viitavad, et tuleb ette aegu, mil kogu maailmal on 
raske. Me teame, et meie ajastu õigemeelsusetus saab kahjuks üsna 
ilmsiks ning see toob endaga paratamatult raskusi, nuhtlusi ja valu. 
Jumal teeb sellele õigemeelsusetusele oma ajal lõpu. Meie ülesanne 
on täiel rinnal ja ustavalt elada ning mitte maailma pahelisuse või 
selle lõpu pärast end haigeks muretseda. Meie ülesanne on hoida 
oma elus alal evangeeliumi ja olla säravaks valguseks – linnaks mäe 
peal, mis peegeldab Jeesuse Kristuse evangeeliumi ilu ning rõõmu 
ja õnne, mis saab osaks kõigi ajastute inimestele, kes käske peavad. 

Sel viimsel ajajärgul on ees ootamas palju katsumusi. (Vt Mt 24:21.) 
Me teame, et on tulemas sõdu ja kuuldusi sõdadest (vt ÕL 45:26) ja 
kogu maa on ärevuses (vt ÕL 45:26). Igal ajajärgul on oma ärevad 
ajad, ent meie ajal saab näha tõelist häda. (Vt 2Tm 3:1.) Pahelised 
on heal järjel ja lähevad aina pahemaks (vt 2Tm 3:13), ent pahelisi 
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on ennegi edu saatnud. Ees ootavad hädad ja lokkav ülekohus. (Vt 
ÕL 45:27.)

Paratamatult tekitavad mõned neist ettekuulutustest hirmu ja seda 
mitte ainult noorema põlvkonna seas. Seda hirmu tunnevad vanusest 
hoolimata ühtmoodi kõik need, kes ei mõista, mida mõistame meie.

Ent ma tahan rõhutada, et ustavad viimse aja pühad ei pea seda-
si tundma. See hirm ei tule Jumalalt. Vägev Jehoova on muistsele 
Iisraelile öelnud:

„Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nen-
de ees, sest Jehoova, su Jumal, käib ise ühes sinuga, tema ei lahku 
sinust ega jäta sind maha! ‥

Ja Jehoova ise käib su ees, Tema on sinuga, Tema ei lahku sinust 
ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!” (5Ms 31:6, 8.)

Ja teile, meie imepärane kaasaja Iisraeli põlvkond, on Issand öelnud:

„Kristuse jüngreid on igas põlvkonnas palutud, koguni 
kästud, täituda täiusliku lootuse säraga.”
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„Seepärast, ära karda, pisuke karjake; tehke head; kui ka maa ja 
põrgu ühineks teie vastu, sest kui te olete ehitatud minu kaljule, ei 
või need võitu saada. ‥

Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke.” 
(ÕL 6:34, 36.)

See nõuanne kordub läbivalt ka tänapäeva pühakirjades. Kuulake 
seda võrratut kinnitust: „Ärge kartke, väetid lapsukesed, sest te olete 
minu, ja mina olen võitnud maailma ning teie olete nende seast, kelle 
mu Isa on minule andnud.” (ÕL 50:41.) „Tõesti, ma ütlen teile, minu 
sõbrad: Ärge kartke, olgu teie süda lohutatud; jah, ikka rõõmustage 
ja andke tänu kõiges.” (ÕL 98:1.)

Sellise imelise nõuande valguses peaksime rõõmustama pisut roh-
kem ja tundma meeleheidet pisut vähem; tänama Jumala õnnistuste 
suuruse ja selle eest, mis meil on ning rääkima pisut vähem sellest, 
mida meil pole või milline meelehärm võib käia kaasas raskustega 
kas selles või mõnes muus põlvkonnas.

Suure lootuse ja elevuse aeg

Viimse aja pühade jaoks on käes suure lootuse ja elevuse aeg – 
üks suurimaid ajajärke alates taastamisest ning seega üks suurimaid 
ajajärke kõigi ajajärkude seas, kuna meie ajajärk on suurim kõigi 
ajajärkude seas. Me vajame usku ja lootust, kaht Kristuse jüngri 
põhivoorust. Peame jätkama Jumala usaldamist, kuna see on meie 
uskumuste esimene põhimõte. Peame uskuma, et Jumalal on kõik 
vägi, et ta armastab meid ja et tema tööd ei saa meie isiklikus elus 
ega ka maailmas laiemalt peatada ega nurja ajada. ‥

Ma luban teile Issanda nimel, kelle teenija ma olen, et Jumal alati 
kaitseb oma rahvast ja hoolitseb nende eest. Meil on omad raskused, 
nagu on raskused igal põlvkonnal ja igal inimesel. Kuid tänu Jeesuse 
Kristuse evangeeliumile saame lootuse, lubadused ja kindlustunde. 
Issandal on vägi oma pühade üle ja ta valmistab oma rahvale alati 
kohad, kus tunda rahu ja olla kaitstud. Kui meil on usku Jumalasse, 
siis võime loota paremale maailmale – ja seda nii isiklikult kui ka 
inimkonnana laiemalt. Prohvet Eter õpetas muiste (ning tema juba 
teadis ühtteist hädadest): „Mispärast, kes usub Jumalasse, võib kind-
lalt loota paremale maailmale, jah, tõepoolest kohale Jumala paremal 
käel, milline lootus tuleb usust ja on ankruks inimeste hingedele, 
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mis teeb nad kindlaks ja vankumatuks, olles alati tulvil häid tegusid, 
olles juhitud ülistama Jumalat.” (Et 12:4.)

Kristuse jüngreid on igas põlvkonnas palutud, koguni kästud, 
täituda täiusliku lootuse säraga. (Vt 2Ne 31:20.)

Püüd hajutada hirmu

‥ Kui meie usk ja lootus on ankurdunud Kristuse, tema õpetuste, 
käskude ja lubaduste külge, siis võime loota millelegi tõeliselt mär-
kimisväärsele, lihtsalt imelisele, millel on vägi jagada kaheks Punane 
meri ja juhtida kaasaja Iisrael kohta, kus „solvangut, hirmu ‥ ei kohta 
me”. (Kiriku lauluraamat, lk 2–3.) Hirm, mis inimesi raskel ajal val-
dab, on Saatana põhirelv, millega ta inimkonda õnnetuks muudab. 
See, kes kardab, kaotab eluvõitluses jõu võidelda kurja vastu. Seega 
püüavad kurja väed alati inimsüdametesse hirmu külvata. Inimkond 
on tundnud hirmu igal ajastul.

Jumala laste ning Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi järeltulijatena peame 
püüdma hirmu inimeste seast välja ajada. Arglike ja hirmunutena ei 
saada hästi hakkama ei oma tööga ega suudeta üldse teha ka Jumala 
tööd. Viimse aja pühadel on täita jumalikult määratud missioon, mida 
lihtsalt ei tohi hirmul või muredel takistada lasta.

Üks Issanda apostel on kunagi öelnud: „Prohvet Joseph Smithi 
kaudu on antud hirmu ületamise valem. „Kui te olete ettevalmis-
tunud, siis te ei karda.” (ÕL 38:30.) Seda jumalikku sõnumit tuleb 
korrata igas vaias ja koguduses ka tänapäeval” (Vanem John A. 
Widtsoe. Conference Report, apr 1942, lk 33).

Kas oleme valmis, et kuuletuda Jumala käskudele? Kas oleme 
valmis, et saada võitu oma himudest? Kas oleme valmis, et kuuletuda 
õigemeelsele seadusele? Kui saame neile küsimustele vastata ausalt 
jah, siis võime jätta hirmuga oma elus hüvasti. Hirmu meie südames 
saab hästi mõõta ettevalmistuste tasemega elada õigemeelselt – viisil, 
mis peaks iseloomustama iga ajastu viimse aja pühi.

Viimsel ajal elamise au ja vastutus

Lubage mul lõpetada ühe suurima avaldusega, mida olen eales lu-
genud prohvet Joseph Smithilt, kes koges oma elus tohutuid raskusi 
ning kes maksis oma võidu eest ülimat hinda. Ent ta oli võidukas, ta 
oli õnnelik, viimistletud ja optimistlik mees. Need, kes teda teadsid, 
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tundsid tema jõudu ja julgust, ning seda ka kõige süngemal ajal. Ta 
ei heitnud meelt ega laskunud kauaks kurvameelsusesse.

Ta on meie aja – nii teie kui ka minu aja – kohta öelnud, et meie 
päralt on hetk, „millel prohvetid, preestrid ja kuningad on peatunud 
erilise heameelega; nad on igatsenud rõõmsas ootuses seda päeva, 
milles meie elame; ja tulvil taevalikku ning rõõmsat ootust on nad 
laulnud, kirjutanud ja kuulutanud prohvetlikult meie ajast; ‥ meie 
oleme see soositud rahvas, kellele Jumal on otsustanud tuua viimse 
aja hiilguse” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 
2007, lk 186).

Milline eesõigus! Milline au! Milline vastutus! Milline rõõm! Meil 
on nii ajas kui igavikus suur põhjus rõõmustada ja tänada hea elu 
ja lubaduste eest, mis meile on antud.9

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Kuidas võib meid aidata teadmine, et katsumused on osa Jumala 

plaanist meie igaveseks arenguks? (Vt 1. osa.) Miks on katsumused 
teie arvates oluline osa surelikkusest?

• Vaadake 2. osast üle president Hunteri õpetused, milles käsitletak-
se katsumuste eesmärki. Kuidas olete täheldanud, et katsumused 
võivad olla teile kasuks? Kuidas võime õppida nägema katsumusi 
Issanda igavesest vaatenurgast?

• Miks on meil president Hunteri õpetuste kohaselt põhjust olla 
optimistlik ja enesekindel ka raskel ajal? (Vt 3. osa.) Kuidas sellisel 
ajal optimistlikum olla? Millised on mõned õnnistused, mida me 
võime jätkuvalt saada ka kõige raskemal ajal?

• Kuidas võtame vastu Päästja kutse lasta Temal meie koormaid 
kanda ja kergendada? (Vt 4. osa.) Mida tähendab võtta enda peale 
Tema ike? Kuidas on Päästja teid raskel ajal aidanud?

• President Hunter on õpetanud, et hirm viimse aja katsumuste ees ei 
ole Jumalast (vt 5. osa). Kuidas on hirmuga elamine meile kahjulik? 
Kuidas võime kogeda oma elus hirmu asemel lootust ja usku?
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Samateemalised pühakirjakohad:
Jh 14:27; 16:33; Hb 4:14–16; 5:8–9; 1Ne 1:20; Al 36:3; ÕL 58:2–4; 

101:4–5; 121:7–8; 122:7–9

Abiks uurimisel
„Paljud leiavad, et parim aeg pühakirju uurida on hommikul 

pärast öist puhkust. ‥ Teised eelistavad uurida vaiksetel tundidel 
pärast seda, kui päevatöö ja mured on selja taha jäänud. ‥ Vahest 
on täpsest kellaajast olulisem kindel uurimiseks määratud aeg” (Ho-
ward W. Hunter. Reading the Scriptures. – Ensign, nov 1979, lk 64).

Viited
 1. God Will Have a Tried People. – En-

sign, mai 1980, lk 24.
 2. Come unto Me. – Ensign, nov 1990, lk 

17–18.
 3. The Opening and Closing of Doors. – 

Ensign, nov 1987, lk 54, 59.
 4. God Will Have a Tried People. – En-

sign, mai 1980, lk 25–26.
 5. An Anchor to the Souls of Men. – En-

sign, okt 1993, lk 71.

 6. The Opening and Closing of Doors. – 
Ensign, nov 1987, lk 59–60.

 7. An Anchor to the Souls of Men. – En-
sign, okt 1993, lk 70.

 8. Come unto Me. – Ensign, nov 1990, lk 
17–18.

 9. An Anchor to the Souls of Men. – En-
sign, okt 1993, lk 71–73.
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Abi kõrgemalt poolt

„Selles elus pole ehk ühtki julgustavamat 
lubadust kui lubadus saada vajaduse korral 

jumalikku abi ja vaimset juhatust.”

Howard W. Hunteri elust
Howard W. Hunter õppis palvetama juba väikse poisina. „Mu ema 
oli mind õpetanud palvetama ja tänama Taevast Isa kõigi asjade 
eest, millest ma rõõmu tundsin,” on ta öelnud. „Ma tänasin Teda 
tihti maailma ilu ja toreda aja eest, mida olin veetnud rantšos või 
jõe ääres või koos skautidega. Õppisin ka paluma Temalt asju, mida 
tahtsin või vajasin. ‥ Ma teadsin, et Jumal armastab ja kuulab mind.” 1

President Hunter palvetas kogu elu, et saada jumalikku abi, ning 
õpetas ka teisi sama tegema. Näiteks kui ta teenis piiskopina, tun-
nistas üks mees tema kogudusest, et tunneb ühe teise mehe vastu 
vimma. President Hunteri nõuanne peegeldas tema tunnistust abist, 
mida võib palve kaudu saada:

„Ütlesin talle: „Mu vend, kui sa lähed koju, siis palveta tema eest 
igal hommikul ja igal õhtul ning kui me kahe nädala pärast uuesti 
kohtume, siis otsustame, mida edasi teha.””

Saanud sellist nõu, tuli mees hiljem tagasi ja ütles alandlikult teise 
mehe kohta: „Ta vajab abi.”

„Kas sina oled valmis teda aitama?” küsis juhataja Hunter.

„Jah, loomulikult,” vastas mees.

„Kogu kibedus ja vimm olid kadunud,” meenutas president Hunter 
hiljem. Nii juhtub siis, kui me üksteise eest palvetame.” 2
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„issand lubas, et kui oleme ‥ raskel ajal alandlikud ja 
pöördume abi saamiseks tema poole, siis võime saada 

„tugevdatud ja õnnistatud kõrgest”” (õl 1:28).
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Howard W. Hunteri õpetused
1

Meie Taevane Isa on lubanud saata meile 
vajaduse korral abi ja juhatust.

Me kõik oleme kogenud elus raskeid aegu, mil vajame erilist ja 
kiireloomulist taevast abi. Meil kõigil tuleb ette hetki, mil olud võ-
tavad meie üle võimust või oleme teistelt saadud nõuannete pärast 
segaduses ning tunneme suurt vajadust saada vaimset juhatust, 
leida õige rada ja teha seda, mis on õige. Selle viimse ajajärgu pü-
hakirjalises eessõnas lubab Issand, et kui me end taolistel keerukal 
ajal alandame ja abi saamiseks tema poole pöördume, siis „või[me] 
saada tugevdatud ja õnnistatud kõrgest ja saa[da] aeg- ajalt teadmisi”  
(ÕL 1:28). See abi on meie päralt, kui me seda vaid otsime ja usal-
dame ning kui järgime seda, mida kuningas Benjamin on Mormoni 
Raamatus nimetanud Püha Vaimu kutseks (Moosia 3:19).

Selles elus pole ehk ühtki julgustavamat lubadust kui lubadus 
saada vajaduse korral jumalikku abi ja vaimset juhatust. See on tasuta 
taevane kingitus, kingitus, mida vajame varaseimast noorusest kuni 
viimaste elupäevadeni välja. ‥

Tänu Jeesuse Kristuse evangeeliumile võime saada abi kõrgemalt 
poolt. „Olge rõõmsad,” ütleb Issand, „sest mina juhin teid edasi”  
(ÕL 78:18). „Ma annan sulle osa oma Vaimust, mis valgustab su 
meelt, mis täidab su hinge rõõmuga” (ÕL 11:13).

Ma tunnistan Jeesuse Kristuse jumalikkusest. Jumal tõesti elab ja 
saadab meile oma Vaimu. Elu probleemide ja ülesannetega silmitsi 
seistes on meil kõigil õigus sellele Jumalalt, meie Isalt, saadud kin-
gitusele ja leida sedasi hingekosutust.3

2
Nagu Joseph Smith võime ka meie palvetades ja pühakirju 

lugedes juhatust otsida ning saada õpetust kõrgest.

Poisiohtu prohvet Joseph Smith ‥ püüdis oma elu segasel ja muret-
tekitaval ajal teada Issanda meelt ja tahet. ‥ Josephi noorusaastail oli 
New Yorki osariigi Palmyra linnas tõstnud pead „ebaharilik usuline 
elevus”. Talle näis, et selle kütkes oli kogu ümberkaudne piirkond. 
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Ta kirjutas, et suured rahvahulgad ühinesid eri usurühmitustega, mis 
tekitas rahva seas üsna suurt segadust ja lahknemist ( JSA 1:5).

Äsja neljateistaastaseks saanud tõde otsiva poisi jaoks tegi olukorra 
veel keerulisemaks ja segasemaks see, et tol ajal erinesid üksteisest 
ka Smithide endi pere liikmete usulised vaated. 

Olles nüüd tausta ja olustikuga pisut tutvunud, palun teil mõtisk-
leda nende üsna tähelepanuväärsete mõtete ja tunnete üle, mis nii 
noore poisi peas keerlesid: Ta kirjutas:

„See üliärev aeg pani mind tõsiselt mõtlema ja ma olin suures 
kimbatuses; kuid kuigi mu tunded olid sügavad ja sageli lausa põ-
letavad, hoidsin ma siiski ennast kõigist neist rühmitustest eemal. 
‥ Erinevate usulahkude vahel oli nii palju segadust ja vaidlusi, et 
minusugusel noorel inimesel, kelle teadmised inimestest ja asjadest 
olid niivõrd vähesed, oli võimatu jõuda mingile kindlale otsusele, 
kellel on õigus ja kellel mitte.

Teinekord oli mu meel üsna erutatud, sest kisa ja möll oli niivõrd 
suur ja lakkamatu. ‥

Keset seda sõnasõda ja eriarvamuste möllu küsisin ma endalt sa-
geli: „Mida ma pean tegema? Millised neist kõikidest usulahkudest on 
õiged; või on nad kõik eksiteel? Kui mõni neist on õige, siis milline 
see on, ja kuidas mina seda teada saaksin?”

Vaeveldes sellises äärmiselt raskes olukorras, mille olid põhjusta-
nud nende erinevate usulahkude pooldajate omavahelised vaidlused, 
lugesin ma ühel päeval Jaakobuse kirja esimese peatüki viiendat 
salmi, mis ütleb: „Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see pa-
lugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis 
antakse temale.”

Iial ei ole ükski pühakirjakoht tunginud inimsüdamesse suurema 
jõuga kui tookord see minu omasse. See näis võimsa jõuna valguvat 
mu südame igasse soppi. Ma mõtlesin sellest ikka ja jälle, teades, 
et kui keegi vajab tarkust Jumalalt, siis olen see mina, sest ma ei 
teadnud, mida teha; ning et kuni ma ei saa rohkem tarkust, kui mul 
siis oli, ei saa ma iialgi seda teadma.” ( JSA 1:8–12.)

See, mis edasi toimus, muutis loomulikult kogu ajaloo kulgu. 
Olles otsustanud küsida nõu Jumalalt, läks nooruke Joseph oma 
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kodu lähedal asuvasse metsasallu. Vastuseks tema südamlikule pal-
vele ilmusid seal Jumal Igavene Isa ja tema Poeg Jeesus Kristus, kes 
Joseph Smithi juhendasid. See vägev ilmumine, millest ma alandli-
kult tunnistan, vastas palju enamatele meie ajajärku puudutavatele 
küsimustele, kui pelgalt sellele, millise kirikuga noor Joseph liituma 
peaks või ei peaks.

Kuid minu eesmärk ‥ ei ole loetleda taastamise esimesi sündmusi, 
kuigi see on üks pühakirjade pühamaid lugusid üldse. Pigem soovin 
ma rõhutada seda muljetavaldavat vaimset tundlikkust, mida see 
väga noor hariduseta poiss üles näitas.

Kui paljud meist suudavad hoida neljateistaastaselt pea püsti ja 
mõistuse ärksa, hoolimata jõududest, mis meid eri suunas tõmmata 
ja tõugata püüavad, eriti veel nii tähtsa teema puhul nagu igavene 
pääste? Kui paljud meist suudaksid taluda emotsionaalset lõhet, mis 
võib tekkida, kui vanemate usulised vaated teineteisest erinevad? Kui 
paljud meist uuriksid neljateistaastaselt või viiekümneselt läbi oma 
hinge ja otsiksid vastuseid pühadest ülestähendustest, mida apostel 
Paulus on nimetanud Jumala sügavusteks? (1Kr 2:10.)

Kui imeline ‥, et see poiss pöördus kogu hingest pühakirjade 
poole ja seejärel omaette palvetas – need on ehk kaks kõige väge-
vamat vaimsete tarkuste ja muljete allikat, mis on kogu inimkonnale 
kättesaadavad. Ta oli kindlasti vastuoluliste arvamuste risttules, kuid 

me võime järgida joseph Smithi eeskuju ja otsida tarkust jumalalt.
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ta otsustas teha seda, mis on õige ja leida õige rada. Ta uskus, nagu 
ka mina pean uskuma ja teie peate uskuma, et ta võib saada õpetusi 
ja õnnistusi kõrgest. Ja seda ta ka sai.

Ent me võime väita, et Joseph Smith oli väga eriline hing ning et 
tema näol on tegu erandiga. Mis saab meist ülejäänutest, kes võivad 
olla vanemad – vähemasti vanemad kui neliteist – ning kes ei ole 
määratud avama evangeeliumi ajajärku? Ka meie peame tegema 
otsuseid, tooma selgust segasesse ja murdma läbi meie elu mõju-
tavate teemade tulvast. Maailm kubiseb sellistest rasketest otsustest 
ja mõnikord, kui meil tuleb nendega vastakuti seista, võime tunda, 
kuidas vanus või jõuetus meid takistavad.

Vahel võime tunda, et meie endine vaimne teravus on muutunud 
nüriks. Mõnel väga vaevalisel ajal võime koguni tunda, et Jumal on 
meid unustanud ja meid segaduse ja murega üksi jätnud. Ent see 
tunne pole ei vanemate ega ka nooremate ja kogenematute puhul 
kuidagi õigustatud. Jumal tunneb ja armastab meid kõiki. Igaüks 
meist on kas tema tütar või poeg, ning olgu meie elu õppetunnid 
millised tahes, tema lubadus on endiselt jõus: „Aga kui kellelgi teist 
on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa 
ega tee etteheiteid, ja siis antakse temale” ( Jk 1:5).4

3
Palve on üks viis, kuidas saada 
vaimseid teadmisi ja juhatust.

Maise ja ajaliku tarkuse omandame me maisel ja ajalikul viisil 
füüsiliste meelte kaudu. Me kompame, näeme, kuuleme, maitseme, 
tunneme lõhnu ja õpime. Kuid vaimne teadmine, nagu ütles Paulus, 
tuleb vaimsel teel selle allikast. Paulus jätkab:

„Aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala Vaimust; 
sest see on temale jõledus ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast, 
et seda tuleb ära mõista vaimselt” (1Kr 2:14).

Me oleme aru saanud ja teame, et ainus viis saada vaimseid tead-
misi on läheneda Taevasele Isale ja teha seda Püha Vaimu kaudu 
ja Jeesuse Kristuse nimel. Seda tehes, olles vaimselt valmistunud, 
näeme me asju, mida meie silmad pole enne näinud, ja kuuleme 
seda, mida me pole ehk varem kuulnud – Pauluse sõnu kasutades 
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asju, „mis Jumal on valmistanud” (1Kr 2:9). Need asjad me saame 
Vaimu kaudu.

Me usume ja tunnistame maailmale, et suhtlemine meie Isaga 
taevas ja juhatus Issandalt on kättesaadavad ka tänapäeval. Me tun-
nistame, et Jumal kõneleb inimestega, nagu ta tegi seda Päästja päevil 
ja Vana Testamendi ajal.5

4
Me võime palvetada alati, mitte üksnes meeleheitlikul ajal.

Tänapäev näib andvat mõista, et palvemeelne pühendumine ja 
aupaklikkus millegi püha suhtes on kas põhjendamatu, ebasoovitav 
või mõlemat. Ometi vajavad palvetamist ka skeptilised „tänapäeva 
inimesed”. Ärevad ajad, suur vastutus, hingeahastus ja enda alla 
mattev kurbus – need katsumused, mis meie enesega rahulolu ja 
väljakujunenud elukäiku raputavad, toovad meie loomuomased 
impulsid taas pinnale. Kui me vaid laseme, muudavad need meid 
alandlikumaks, leebemaks ja innustavad meid alandlikult palvetama.

Kui palve on üksnes kriisiaja hootine halin, siis on see erakordselt 
isekas ja me hakkame mõtlema Jumalast kui remondimehest või 
teenusteagentuurist, kelle ülesanne on meid aidata üksnes häda-
olukordades. Me peaksime Kõigekõrgemat meeles pidama päeval 
ja ööl – alati –, mitte üksnes neil aegadel, kui ükski muu abinõu 
pole aidanud ja me vajame meeleheitlikult abi. Kui inimelu puhul 
tuua välja element, mille arvele võib panna imelisi õnnestumisi ja 
mis oleks inimhingele mõõtmatu väärtusega, siis oleks selleks pal-
vemeelne, aupaklik ja siiras suhtlemine meie Taevase Isaga.

„Jehoova, võta kuulda mu sõnu, pane tähele mu ohkamist!” laulis 
Laulude raamatu autor.

„Kuule mu appihüüdu, mu kuningas ja mu Jumal, sest sind ma 
palun!

Jehoova, sa kuuled vara mu häält, vara ma valmistun sinule ja 
olen valvel!” (Ps 5:2–4.)

Võib- olla peaks maailm ennekõike valvel olema, nagu soovitas 
Laulude raamatu autor, vaatama üles nii oma rõõmudes kui ka 
katsumustes, nii külluses kui ka puuduses. Me peame pidevalt üles 
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vaatama ja tunnustama Jumalat kui kõige hea andjat ning meie 
pääste allikat. ‥

Meie ühiskonnas on terveid valdkondi, kust on kadunud pal-
ve, aupaklikkuse ja jumalakummardamise vaim. Paljude elualade 
mehed ja naised on arukad, huvitavad või lausa geniaalsed, kuid 
neil puudub üks ülioluline element, mis muudaks nende elu täieli-
kuks. Nad ei vaata üles. Nad ei ohverda oma tõotusi õigemeelsuses  
(vt ÕL 59:11). Nende jutus on teatav sära, kuid see pole pühadus. 
Nad on sõnaosavad, kuid mitte targad. Olgu nad siis kontoris, sport-
laste riietusruumis või laboris, nad on loobunud oma väärikusest, 
näitavad iseenda piiratud võimeid, ja peavad siis vajalikuks teotada 
seda piiramatut väge, mis tuleb ülalt.

Kahjuks näeme sellist aupaklikkuse puudumist mõnikord ka Ki-
rikus. Me vestleme aeg- ajalt liiga valjuhäälselt ega ole piisavalt lugu-
pidavad koosoleku suhtes, mis peaks olema palvetamise ja puhastava 
jumalakummardamise aeg. Aupaklikkus iseloomustab õhkkonda, 

„Palve on hinge sõnum jumal isale.”
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mis valitseb taevas. Palve on hinge sõnum Jumal Isale. Teeme hästi, 
kui me Isa- sarnaseks saada püüdes tema poole vaatame, teda alati 
meeles peame ja tema maailmast ja tööst hoolime.6

5
Me arendame võimet saada vaimseid teadmisi, kui 
võtame aega, et juurelda, mõtiskleda ja palvetada.

Vaimsuse arendamine ja häälestumine jumalikkuse kõrgeimatele 
mõjudele ei ole kerge ülesanne. See nõuab aega ja tihtipeale ka 
pingutust. See ei toimu juhuslikult, vaid saavutatakse tahtliku jõupin-
gutuse kaudu ning Jumala poole hüüdes ja tema käske pidades. ‥

Prohvet Joseph Smith ‥ on teinud vahest kõige selgema aval-
duse vajaduse kohta muutuda vaimseks ning aja ja kannatlikkuse 
kohta, millega meil tuleb selle protsessi puhul arvestada. [Ta] ütles: 
„Me usume, et Jumal on loonud inimese sellise mõistusega, mida 
saab juhendada, ja võimekusega, mida võib suurendada vastavalt 
tähelepanule ja hoolele, mida mõtlev inimene osutab temale taevast 
antavale valgusele. Usume samuti, et mida lähemale jõuab inimene 
täiuslikkusele, seda selgemad on tema vaated ja suuremad tema 
rõõmud, kuni ta on vabanenud oma elus kurjusest ja kaotanud 
igasuguse soovi pattu teha ning nagu muistsel ajal elanud, saavutab 
sellise usu, et ta mähitakse oma Looja väesse ja hiilgusesse ning 
tõstetakse üles elama koos Temaga. Kuid me usume siiski, et see on 
koht, kuhu ükski inimene ei ole jõudnud üheainsa hetkega.” (Tea-
chings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, 210–211)7

Peame võtma aega, et valmistada oma meel ette vaimsete asjade 
jaoks. Vaimse võimekuse arenguni ei jõuta kellegi käsul. Seda peab 
ise soovima, selle nimel pingutama ja isiklikult valmistuma. See eel-
dab loomulikult ‥ paastumist, palvetamist, pühakirjade uurimist, ko-
gemusi, mõtisklemist ja õigemeelse elu järele nälja ja janu tundmist.

Pean vajalikuks vaadata üle need Kõigevägevama Jumala 
manitsussõnad:

„Kui sa palud, saad sa ilmutuse ilmutuse peale, teadmise teadmise 
peale, et sa võiksid tunda saladusi ja rahutoovaid asju – seda, mis 
toob rõõmu, seda, mis toob igavese elu” (ÕL 42:61).
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„Paluge Isa usus minu nimel, uskudes, et te saate, ja te saate 
Püha Vaimu, mis teeb ilmsiks kõik asjad, mis inimlastele vajalikud 
on” (ÕL 18:18).

„Laske igaviku pühadel asjadel mõlkuda oma meeles” (ÕL 43:34).

„Talletage pidevalt oma meelde elu sõnu ja teile antakse selsamal 
tunnil sel määral, mis igale inimesele kätte mõõdetakse” (ÕL 84:85).

„Otsige usinasti, palvetage alati ja uskuge, ning kõik asjad kokku 
sünnivad teie heaks, kui te kõnnite laitmatult ja peate meeles lepin-
gut, mille te üksteisega sõlminud olete” (ÕL 90:24).

„Jumal annab teile teadmisi oma Püha Vaimu kaudu; jah, sõnul-
seletamatu Püha Vaimu anni kaudu” (ÕL 121:26).

Need on lubadused, mis Issand kindlasti täidab, kui me end ette 
valmistame.

Võtke aega, et vaimsete asjade üle juurelda, mõtiskleda ja 
palvetada.8

6
Jumal aitab meil vaimselt areneda sammhaaval.

Vaimsemaks saamist takistab osaliselt tunne, et teha on vaja nii 
palju ning et me oleme liiga küündimatud. Täiuslikkus on miski, 
mis jääb meie kõigi jaoks silmapiirile terendama, kuid me võime 
kasutada ära oma tugevaid külgi, alustada sealt, kus oleme, ja otsida 
õnne, mida võib leida, kui ajada taga Jumala asju. Peaksime meeles 
pidama Issanda nõuandeid:

„Mispärast, ärge väsige head tegemast, sest te rajate alust suurele 
tööle. Ja väikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur.

Vaata, Issand nõuab südant ja teenistusvalmis meelt; ja teenistus-
valmis ja kuulekas sööb neil viimsetel päevadel Siioni maa head ja 
paremat” (ÕL 64:33- 34).

Mind on alati julgustanud Issanda sõnad, et „teenistusvalmis ja 
kuulekas sööb neil viimsetel päevadel Siioni maa head ja paremat”. 
Igaüks meist võib olla teenistusvalmis ja kuulekas. Kui Issand oleks 
öelnud, et neil viimsetel päevadel söövad Siioni maa head ja paremat 
täiuslikud, siis tunneksid mõned meist heitumust ja annaksid alla. ‥
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Koht, kust alustada, on siin. Aeg alustada on praegu. Meie ei pea 
liikuma kiiremini kui üks samm korraga. Jumal, kes on kujundanud 
meie õnne, juhib meid kättpidi nagu väikeseid lapsi, ja sel viisil 
liigume täiuslikkusele lähemale.

Keegi meist ei ole saavutanud selles surelikkuses võimalikku 
täiuslikkust või vaimset tipptaset. Igaüks saab vaimselt areneda ja 
peabki seda tegema. Jeesuse Kristuse evangeelium on selle igavese 
vaimse kasvu jumalik plaan. See on midagi enamat kui eetikakoo-
deks. See on midagi enamat kui täiuslik sotsiaalne korraldus. See 
on midagi enamat kui positiivne mõtlemine enesetäiendamisest ja 
otsusekindlusest. Evangeelium on Issanda Jeesuse Kristuse päästev 
vägi, millega käivad kaasas tema preesterlus, vaimne toit ja Püha 
Vaim. Uskudes Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja kuuletudes tema 
evangeeliumile, muutudes samm- sammult ikka paremaks, paludes 
jõudu, parandades oma suhtumist ja ambitsioone, leiame end õnne-
likult Hea Karjase lambatarast. Selleks on vaja distsipliini, õppimist, 
pingutust ja jõudu. Kuid nagu ütles apostel Paulus: „Ma suudan kõik 
temas, kes mind teeb vägevaks” (Fl 4:13).

Tänapäeva ilmutuses on meile lubatud: „Ja nüüd, tõesti, tõesti, 
ma ütlen sulle: Usalda seda Vaimu, mis juhib tegema head, jah, te-
gutsema õiglaselt, kõndima alandlikult, mõistma kohut õigsuses – ja 
see on minu Vaim.

Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Ma annan sulle osa oma Vaimust, 
mis valgustab su meelt, mis täidab su hinge rõõmuga;

ja siis sa saad teadma ehk tänu sellele sa saad teadma kõiki asju, 
mida iganes sa minult soovid minusse uskudes, mis puutuvad õige-
meelsuse asjadesse, usuga, et sa saad.” (ÕL 11:12–14)9

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Lugege läbi 1. osa ja tuletage meelde aegu, mil teie olete vajanud 

taevast abi. Kuidas on lubadus saada taevast abi teie elu raskel 
ajal õnnistanud?

• Mida võite õppida 2. osas toodud Joseph Smithi eeskujust sellist, 
mis võib aidata meil seista silmitsi segadusega? Kuidas võime 
Josephi- sarnaselt arendada suuremat vaimset tundlikkust?
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• Mõtisklege president Hunteri õpetuste üle selle kohta, kuidas 
saada vaimseid teadmisi (vt 3. osa). Kuidas võime suurendada 
soovi ja võimet saada vaimseid teadmisi? Mil moel on vaimsed 
teadmised teid aidanud?

• Millised ohud kaasnevad nägemusega Jumalast kui „remondi-
mehest või teenusteagentuurist, kelle ülesanne on meid aidata 
üksnes hädaolukordades”? (Vt 4. osa.) Kuidas on palvetamine teid 
õnnistanud?

• President Hunter õpetab meid 5. osas, kuidas vaimselt areneda. 
Miks on vaja vaimujõu saamiseks pingutada? Mida võime õppida 
pühakirjakohtadest, mida president Hunter selles osas tsiteerib?

• Vaadake 6. osast üle president Hunteri õpetused vaimse kasvu 
kohta. Mil moel on olnud teie vaimne kasv samm- sammuline 
protsess? Kuidas võivad president Hunteri õpetused 6. osas olla 
abiks, kui tunneme, et meie vaimne areng on puudulik?

Samateemalised pühakirjakohad:
Ps 25:5; Õp 3:6; 2Ne 32:8–9; Al 5:46; 34:17–27; 37:36–37; ÕL 

8:2–3; 88:63; 112:10; JSA 1:13–17

Abiks õpetamisel:
Paluge klassi liikmetel uurida peatükki ja otsida välja enda jaoks 

kõige olulisemad laused ja lõigud. Paluge neil neid lauseid ja lõi-
ke teistega jagada ning selgitada, miks on need nende jaoks nii 
tähendusrikkad.
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 4. Blessed from on High. – Ensign, nov 
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 5. Conference Time. – Ensign, nov 1981, 
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 6. Hallowed Be Thy Name. – Ensign, nov 
1977, lk 52–53.

 7. Developing Spirituality. – Ensign, mai 
1979, lk 25.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, lk 36–37.

 9. Developing Spirituality. – Ensign, mai 
1979, lk 25–26.
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Taastamisaja prohvet 
Joseph Smith

„Ma tunnistan pühalikult Joseph Smithist kui 
Issanda võitud teenijast neil viimseil päevil.”

Howard W. Hunteri elust
Howard W. Hunteri isapoolne vanavanavanaema Nancy Nowell 
kolis 1830. aastate keskpaigas Michigani osariiki Lapeeri linna. 1842. 
aastal tuli Illinoisi osariigist Nauvoost Lapeeri ka üks Viimse Aja Pü-
hade Jeesuse Kristuse Kiriku misjonär. Nancy kuulas tema sõnumit, 
palvetas selle üle ja sai tunnistuse, et kuuldu on tõde. Ta läks Nau-
voosse, et Kiriku kohta rohkem teada saada, ning tegi seal kogetu 
kohta oma päevikusse järgmise sissekande: 

„Ma läksin kuulama üht mormooni jutlustajat [ Joseph Smithi], 
suure ettevaatusega, lootes, et mind ei peteta. Ta kõneles Kristuse 
teisest tulemisest. Ma sain tunnistuse, et ta kõneles tõtt ja et Joseph 
Smith on tõeline prohvet, kelle Jumal on kutsunud ja ametisse pü-
hitsenud, et teha suurt tööd, kuna ta oli toonud esile tõe, nii nagu 
seda oli õpetanud Jeesus Kristus. Ma palusin, et mind ristitaks.” 1

Howard W. Hunteril oli sarnaselt oma vanavanavanaemale Nancy 
Nowellile Joseph Smithi prohvetlikust missioonist kindel tunnistus. 
Kolm nädalat pärast Kiriku presidendiks saamist sõitis ta Nauvoosse, 
et Joseph ja Hyrum Smithi märtrisurma 150. aastapäeva tähistada. 
Nauvoo templi lähistel peetud koosolekul sõnas president Hunter:

„Vastutus, mida tunnen töö ees, mille prohvet Joseph sisse pühit-
ses, täidab mind otsustavusega endast mulle määratud elupäevade 
jooksul kõik anda. Kahtlemata oli Joseph oma elupäevade jooksul 
truu ja ustav. ‥ Ma tunnistan pühalikult Joseph Smithist kui Issan-
da võitud teenijast neil viimseil päevil. Ma lisan tema tunnistusele  
Jeesuse Kristuse jumalikkusest ja tõelisusest ka enda oma.” 2
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„joseph Smith polnud vaid suurmees, ta oli issanda 
inspireeritud teenija ja jumala prohvet.”
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Samal päeval Carthage’i vangla lähedal peetud koosolekul tun-
nistas president Hunter: „Joseph Smith, kes andis selles paigas oma 
elu, oli tööriist, keda Issand kasutas, et oma evangeeliumi täius ja 
preesterluse volitus taastada.” 3

Howard W. Hunteri õpetused
1

Jumal ja Jeesus Kristus ilmutasid end Joseph 
Smithile, et panna algus taastamisele.

Evangeeliumi on prohvetite kaudu maailmale antud mitmel korral 
ja iga kord on see sõnakuulmatuse tõttu kaduma läinud. 1820. aastal 
tehti sellele vaikusele lõpp ja Issand ilmus taas ühele prohvetile. See 
prohvet, Joseph Smith, võiks kindlalt tunnistada, et Jumal elab, et 
Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ülestõusnud Isik, Isast eraldiseisev 
ja eristuv. Ta ei tunnistanud millestki, mida ta uskus, või millestki, 
mida ta arvas või oletas või mida teised arvasid või oletasid, vaid 
sellest, mida ta teadis. Ta sai selle teadmise, kuna Jumal Isa ja Poeg 
talle isiklikult ilmusid ja temaga kõnelesid.4

[ Joseph Smithile] ilmus Jumal isiklikult. Peale selle näitasid Isa ja 
Poeg talle ümberlükkamatut tõde, et nad on eraldiseisvad ja eristu-
vad isikud. Kinnitust leidis ka Isa ja Poja suhe, kui poisist prohvetile 
lausuti: „See on minu armas Poeg. Kuula Teda!” ( JSA 1:17.)5

Kui kuuldi noore Joseph Smithi väidet, et Jumal oli end ilmutanud 
poisile, pilgati teda ja pöörduti temast ära, just nagu Kristuse ajal ei 
teinud targad ja haritud Ateena mehed kuulma nende seas teenivat 
üksikut meest. Ent kindel on see, et Paulus oli tolle varem aset leid-
nud loo kohaselt selles suures teadmishimulises linnas ainus mees, 
kes teadis, et inimene võib surmaväravast läbi minna ja elada. Ta 
oli Ateenas ainus mees, kes võis teha selgelt vahet ebajumalakum-
mardamise ning tõelise elava Jumala siira kummardamise vahel.  
(Vt Ap 17:19–20, 22–23.)6

Need, kes hülgasid Päästja, kui ta maa peal olles teatas, et on 
Jumala Poeg, ütlesid talle: „Eks tema ole see puusepa poeg?”  
(Mt 13:55.) Kui Joseph väitis, et on näinud nägemust ning Isa ja 
Poega, kuuldus naabrite, jutlustajate ja linnarahva suust: „Kas ta pole 
mitte too talumehe poeg?” Kristust kiusati taga ja ta hukati, kuid aeg 
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on ta õigeks mõistnud. See, mis kehtis puussepa poja kohta, kehtib 
ka talumehe poja kohta.7

Joseph Smith polnud vaid suurmees, ta oli Issanda inspireeritud 
teenija ja Jumala prohvet. Teda teeb suureks vaid üks asi – tema 
väide, et ta nägi Isa ja Poega ning et ta reageeris selle jumaliku il-
mutuse tõelisusele. ‥

Ma tunnistan ‥ , et prohvet Joseph Smithile tõesti ilmusid Isa ja 
Poeg, selleks et see suur viimse aja töö meie ajal käima lükata.

Ma tunnistan, et see poisist prohvet, kes jääb paljuski selle kiriku 
kogemuse keskseks imeks, oli elav tõend, et Jumala käes ja maailma 
Päästja juhatusel peaksid ette astuma nõrgad ja lihtsad, et lükata 
kõrvale vägevad ja tugevad.8

2
Jeesus Kristus taastas oma Kiriku 

prohvet Joseph Smithi kaudu.

1830. aasta aprillis kogunes ‥ grupp mehi ja naisi härra Peter 
Whitmer vanema koju, et kuuletuda Jumala käsule ja organiseerida 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. ‥ Ükski neist polnud 
eriliselt haritud ega märkimisväärsete juhiomadustega. Nad olid au-
väärsed inimesed ja austatud linnakodanikud, ent väljaspool nende 
lähinaabrust peaaegu täiesti tundmatud. ‥

Need alandlikud inimesed olid kokku kogunenud, kuna üks neist, 
Joseph Smith noorem, kes oli alles väga noor, oli väitnud midagi 
tähelepanuväärset. Ta teatas neile ja kõigile teistele, kes olid nõus 
kuulama, et on korduvalt suhelnud taevaste isikutega, teiste seas Ju-
mal Isa ja tema Armastatud Poja Jeesuse Kristusega. Nende ilmutuste 
tulemusena oli Joseph Smith avaldanud Mormoni Raamatu, ülestä-
henduse Kristuse läbikäimistest Ameerika muistsete asukatega. Lisaks 
oli Issand sel tolleks hetkeks kahekümne nelja aastasel noormehel 
käskinud taasasutada Kirik, mis oli eksisteerinud Uue Testamendi ajal, 
et see Kirik võiks oma taastatud puhtuses kanda jälle selle nurgakivi 
ja igavese juhi, Issanda Jeesuse Kristuse enda nime.

Nii sai alandlikult ent paljutähendavalt alguse lugu Kirikust, mis 
pidi hakkama aja jooksul mõjutama mitte üksnes terveid põlvkondi, 
vaid kogu inimperet. ‥ Jah, see oli alandlik algus, kuid väide, et 
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Jumal on kõnelenud, et Kristuse Kirik on taas organiseeritud ja selle 
õpetusi jumalike ilmutuste kaudu üle kinnitatud, oli Päästja enda 
päevade järel, mil ta Juuda radadel ja Galilea küngastel kõndis, kogu 
maailma jaoks kõige tähelepanuväärsem sõnum üldse.9

Osana [ Joseph Smithile antud] jumalikust ilmutusest, juhendati 
teda, kuidas taasasutada tõeline ja elav Kirik, mis oleks taastatud 
kaasajal nii, nagu see eksisteeris Päästja sureliku teenimistöö päevil. 
Prohvet Joseph Smith on öelnud, et Jeesuse Kristuse Kirik on „taas-
tatud vastavalt Tema käskudele ja ilmutustele neil viimseil päevil, 
aga ka vastavalt Kiriku korrale, nagu see oli kirjas Uues Testamen-
dis” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 
138). ‥

Need, kes 1830. aasta 6. aprillil ristitud said, uskusid isiklikku 
Jumalasse; nad uskusid, et igavene alus, millel see kirik rajaneb, on 
Isa ja ta Poja Jeesuse Kristuse olemasolu.10

[ Joseph Smithi] ja järgnenud sündmuste kaudu taastati maa peale 
preesterlus ja evangeeliumi täius, mida ei pidanud enam kunagi ära 
võetama (vt ÕL 65:2). Kristuse Kirik, Jumala kuningriik maa peal, oli 
taas rajatud, ning see pidi, vastavalt pühakirjadele, veerema edasi ja 
täitma kogu maa (vt Tn 2:35).11

3
Joseph Smith oli prohvet, nägija ja ilmutaja.

Prohvet Joseph Smithi tulek maailma viis täide prohvetliku ette-
kuulutuse, mille tõi sajandeid tagasi kuuldavale Joosep, kes Egip-
tusesse orjaks müüdi: 

„Sest Joosep tõepoolest tunnistas, öeldes: Issand, minu Jumal, kas-
vatab üles nägija, kes on parim nägija minu niuete viljale. ‥ Ja teda 
kutsutakse minu järgi; ja see on tema isa nime järgi.” (2Ne 3:6, 15)

Joseph Smith noorem sai nime vana aja Joosepi järgi, kes viidi 
vangina Egiptusesse, ning ka oma isa Joseph Smith vanema järgi, 
viies nii täide prohvetliku ettekuulutuse. Teda tuntakse kui prohvet 
Joseph Smithi ja kutsutakse ka nägija Josephiks. Talle viidatakse 
sageli kui prohvetile, nägijale ja ilmutajale.
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Termineid „prohvet”, „nägija” ja „ilmutaja” kasutatakse tihti sü-
nonüümidena ja arvatakse, et nende tähendus on sama. Kuid nad 
ei tähenda sama asja, nende kolme termini tähendus on erinev.

[Vanem] John A. Widtsoe defineerib prohvetit kui õpetajat – ke-
dagi, kes selgitab tõde. Ta õpetab tõde, nagu Issand on selle il-
mutanud, ja selgitab inspiratsiooni kaudu seda nii, et see oleks 
inimestele arusaadav. Sõnaga „prohvet” tähistatakse tihti neid, kes 
saavad Issandalt ilmutusi ja juhatust. Paljud arvavad, et prohvet on 
nagu tulevikusündmuste ennustaja, kuid see on vaid üks prohveti 
paljudest funktsioonidest. Ta on Issanda eestkõneleja.

Nägija on keegi, kes näeb. See ei tähenda mitte ihusilmadega, vaid 
vaimsete silmadega nägemist. Nägija and on üleloomulik. Joseph 
oli nagu muistne nägija Mooses, kes nägi Jumalat palgest palgesse 
ja kirjeldas seda järgmiselt: 

„Aga nüüd on mu enda silmad näinud Jumalat; kuid mitte minu 
maised, vaid minu vaimsed silmad, sest et minu maised silmad ei 
oleks saanud seda näha, sest ma oleksin tema läheduses kuivanud 
ja ära surnud; ent tema hiilgus oli minu peal ja ma nägin tema palet, 
sest mind kirgastati tema ees” (Ms 1:11).

Me ei peaks eeldama, et vaimselt nägemine polegi nagu päris 
nägemine. Seda sorti nägemus ei ole mingi ettekujutus ega viirastus. 
Objekt, mida nähakse, on päriselt olemas, kuid seda ei nähta maiste 
silmadega. Meist igaühel on vaimsed silmad, mis on sarnased maiste 
silmadega. Meid loodi esmalt vaimselt ning seejärel loodi meie vai-
mu katma keha. Meile on öeldud, et esimeses seisundis kõndisime 
me nägemise järgi. Me nägime siis vaimsete silmadega, kuna meil 
polnud veel maiseid kehasid ega maiseid silmi. Meil kõigil on vai-
musilmad, kuid meile ei anta alati voli neid kasutada, kui meid just 
ei tehta elavaks Jumala Vaimus. ‥

Püha Vaimu väel võivad teatud isikud, kes on selleks maa pea-
le saadetud, näha Jumalat puudutavaid asju. Nägija on keegi, kes 
näeb ja teab asju, mis on toimunud minevikus, ja asju, mis tulevad, 
ning nende kaudu ilmutatakse kõik asjad (vt Mo 8:15–17). Lühidalt, 
tema on see, kes näeb, kes kõnnib silmad avali Issanda valguses ja 
kes on Püha Vaimu väega elavaks tehtud. Mooses, Saamuel, Jesaja, 
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Hesekiel ja paljud teised olid nägijad, kuna neile anti võimalus näha 
jumalikku au ja väge lähemalt kui teistele surelikele.

Ilmutuse kaudu saadakse teada seda, mida enne ei teatud või 
mida enne küll teati, kuid mis oli nende mälust ära võetud. Ilmutus 
käsitleb alati tõde ja sellel on alati jumalik heakskiidupitser. Ilmu-
tust võib saada erinevatel viisidel, kuid selle eelduseks on alati, et 
ilmutaja on elanud ja pidanud ennast üleval kooskõlas jumaliku 
ilmutuse vaimuga, tõe vaimuga, ja on seetõttu võimeline saama 
jumalikke sõnumeid.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et prohvet on jumaliku tõe õpetaja ja 
nägija selle sõna igas mõttes. Püha Vaim elavdas ja lihvis [ Joseph 

Prohvet joseph Smithi elu „juhiti ilmutuse kaudu”.
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Smithi] vaimset nägemisvõimet hämmastava tasemeni. Tänu sellele 
annile nägi ta metsa palvetama minnes Isa ja Poega. Tema elu ja 
tegemisi tundma õppides näeme, et ta ei püüdnud sealt edasi minna 
omal jõul. Ta sõltus Issandast ja sai temalt abi ja juhatust. Tema elu 
juhtisid ilmutused.12

4
Au olgu mehel, kes võitud Jehoovast.

Kui laulame Joseph Smithist „Au olgu mehel” (Kiriku lauluraamat, 
lk 50), siis tuletame meelde kõike seda, mis oli ta elus kiiduväärt.

Me kiidame tema võimet suhelda mitte üksnes Jehoova, vaid ka 
teiste taevaste isikutega. Teda külastasid paljud, et anda talle üle 
võtmed ja juhendada teda kui viimsel ajal üles kasvatatud valitud 
nägijat (2Ne 3:6–7). Kui Josephi isa teda 1834. aastal õnnistas, kuu-
lutas ta, et muistne Egiptuse Joosep on viimse aja nägijat näinud. 
Muistne Joosep nuttis rõõmust, kui mõistis, kuidas prohvet Joseph 
Smithi töö tema arvukat järelpõlve õnnistab.

Me kiidame Joseph Smithi ka tema usinuse ja võime eest tõlkida 
ja saada ilmutuse kaudu sadade lehekülgede kaupa pühakirja. Ta oli 
ilmutuste saamise kanal. Tema kaudu on saadud hinnanguliselt roh-
kem imepäraseid pühakirjalehti kui ühegi teise isiku kaudu ajaloos.

Me ei kiida Josephit ainuüksi tema võime eest pidada vastu, vaid 
võime eest pidada vastu hästi (ÕL 121:8). Kui ta oli alles poisike, 
tehti talle valus jalaoperatsioon. Ilma selleta poleks ta saanud läbi 
käia Siioni laagri võidukat retke Ohiost Missourisse. Rännaku vältel 
„kõndis ta enamiku ajast meestega ühes ja sai oma jao villis, veristest 
ja valutavatest jalgadest.” (Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith, lk 287.) Me kiidame teda ja Emmat, kes pidasid vastu 
hoolimata kaotusvalust, kui kuus nende last, nii bioloogilised kui 
ka adopteeritud lapsed, väiksena surid. Vanemad, kes on kaotanud 
kas või ühe lapse, teavad seda tunnet.

Me avaldame Josephile kiitust, et ta on pidanud vastu hoolimata 
tagakiusamistest, mille hulgas on ka pikk ja katsumusterohke van-
gistus Liberty vanglas. Paljude jaoks näis kõik toona lootusetu. Ent 
taeva Issand kinnitas vangistuses olevale Josephile, et „maa ääred 
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saavad küsima sinu nime järele” (ÕL 122:1). Me elame ajal, mil Jo-
seph Smithi ja taastatud evangeeliumi järele küsitakse aina enam.

Joseph on ammu täitnud oma soovi olla samaväärne muistsetega 
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 230). 
Me võime nüüd laulda, kuidas Joseph on arvatud Issanda kuning-
riigis võrdväärseks teiste prohvetitega „kel kroonitud pea” (Kiriku 
lauluraamat, lk 50).

Me kiidame Josephit, et ta pidas vastu, hoolimata korduvatest 
reetmistest ja pettumustest. Nii läks ta Carthage’i vanglasse „kui tall 
tapale”, „rahulik nagu suvehommik”, „südametunnistus ‥ puhas ‥ 
kõigi inimeste ees” (ÕL 135:4). Ta ei läinud Carthage’i kibestunult. 
Ta ei läinud Carthage’i hädaldades. Milline võrratu võime pidada 
vastu hästi!

Joseph teadis, kuhu ta pilk oli suunatud. See oli suunatud Pääst-
jale Jeesusele Kristusele, keda ta oli kuulanud sellest hetkest peale, 
kui Taevane Isa noort Josephit õpetas: „See on minu armas Poeg. 
Kuula Teda!” ( JSA 1:17.)13

5
Prohvet Joseph Smithi elu ja teenimistöö 
aitavad meid igavesse ellu viivale rajale.

Ma olen tänulik selle mehe eest, tema õpetuste, ilmutuste ja pä-
randi eest, sest tänu temale taastati maa peale evangeelium. Ma ei 
usu, et ükski lugu ajaloos oleks kaunim kui see lihtne ja sulnis lugu 
poisist, kes läks kodu lähedale metsa palvetama ja kellele ilmusid 
taevased isikud.

Nüüd heidame pilgu tema elule ja tema töödele. Neisse on süü-
vinud paljud, et leida kirjasõna tagant midagi müstilist, kuid seal 
pole midagi müstilist. ‥ Oli vaid lihtne usk ja uskujaks poiss, kel-
lele õpetati Jumalasse puutuvaid asju. Aja möödudes õpetas Issand 
sellele koolihariduse ja diplomiteta poisile asju, mis pidid tulema.

Meile on antud arukus ja mõistmine. Peame neid vaid harima, nii 
nagu Issand Josephit juhendas, ja uskuma lihtsalt, nii nagu uskus 
Joseph, ning olema valmis järgima lihtsaid juhendeid. Kui teeme 
seda ja oleme valmis järgima rada, mida [Issand] soovib, et järgiksi-
me, ja õppima seda, mida Tema tahab, et õpiksime, siis leiame, et 
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meie elu puhastub kõigest, mis on vastuolus Jumala eesmärkidega, 
ja nii oli see ka Josephi puhul. Ta oli lähedal täiuslikkusele, kuna 
oli puhastanud oma hinge ja meele ning elanud lähedal Issandale. 
Ta võis Issandaga kõneleda ja kuulda Issandat kõnelemas asju, mis 
on meile jäänud tema ilmutustena. Ta on näinud vaimsete silmade 
kaudu seda, mis on möödunud, ja seda, mis seisab ees, ning meil 
on tõendeid selle nähtu õigsusest. ‥

Ma olen tänulik, et olen Kiriku liige, ja minu tunnistus selle ju-
malikkusest sõltub lihtsast loost, milles poiss puudesalus põlvitas 
ja talle ilmusid taevased isikud – mitte üks Jumal, vaid kaks eraldi-
seisvat indiviidi, Isa ja Poeg, kes ilmutasid maailmale taas Jumaluse 
koosseisu. Minu usk ja tunnistus sõltuvad sellest lihtsast loost, sest 
kui see pole tõsi, siis mormoonlus kaoks. Kui see aga on tõsi – ja 
ma tunnistan, et see on –, siis on see üks kogu ajaloo suurimaid 
sündmusi.

Ma palvetan, et võiksime seda suurt prohvetit mälestades ja tema 
elu üle mõtiskledes tunda südames tänu asjade eest, mis on tulnud 
meie ellu tänu sellele, et ta oli nägija ja sai meie jaoks ilmutusi. Ta 
oli valitud nägija, kelle Issand kasvatas üles, et meid neil viimseil 
päevil juhtida, et võiksime seada sammud tagasi rajale, mis viib meid 
ülenduse ja igavese eluni.

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Mõtisklege president Hunteri õpetuste üle Joseph Smithi esimese 

nägemuse kohta (vt 1. osa). Millist mõju on tunnistus esimesest 
nägemusest teile avaldanud? Miks on ülimalt oluline, et viimse 
aja pühadel oleks tunnistus sellest, et Joseph Smith oli Jumala 
prohvet?

• Millised muljed teil tekivad, kui vaatate üle president Hunteri 
õpetused Kiriku ülesehituse kohta? (Vt 2. osa.) Milliseid õnnistusi 
olete teie ja on teie pere saanud tänu taastatud Jeesuse Kristuse 
Kirikule?

• Miks on oluline mõista, mida tähendavad tiitlid „prohvet”, „nägija” 
ja „ilmutaja”? (Vt 3. osa.) Kuidas on prohvetid, nägijad ja ilmutajad 
teie elu õnnistanud?
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• President Hunter toob 4. osas välja põhjused, miks me Joseph 
Smithi hindame. Kuidas on need salmid suurendanud teie tänu-
likkust prohvet Josephi eest? Mida võime Joseph Smithi eeskujust 
õppida?

• Vaadake üle president Hunteri õpetused Joseph Smithi usu, vaim-
se hariduse ja kuulekuse kohta (vt 5. osa). Kuidas need õpetused 
meie suhtes rakenduvad? Kuidas võime näidata üles tänu õnnis-
tuste eest, mis on tulnud meie ellu tänu prohvet Joseph Smithile?

Samateemalised pühakirjakohad:
Joseph Smithi tõlge – 1. Moosese 50:25–33; Tn 2:44; Ef 2:19–22; 

4:11–14; ÕL 1:17–32; 5:9–10; 122:1–2; 135; JSA
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„Tundes evangeeliumi mõistmisest tulenevat rõõmu, tahad sa 

õpitut praktikas kasutada. Püüa elada kooskõlas oma tõekspida-
mistega. See tugevdab sinu usku, teadmisi ja tunnistust.” ( Jutlusta 
minu evangeeliumi, 2004, lk 19)
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Päästja tühi haud „kuulutab kogu maailmale, et „tema 
ei ole siin, vaid on üles tõusnud”” (lk 24:6).
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6 .  P E A T Ü K K

Jeesuse Kristuse lepitus 
ja ülestõusmine

„Tänu Päästja lepitusohvrile ja ülestõusmisele 
võime ärgata surmast ja elada igavesti.”

Howard W. Hunteri elust
20. märtsil 1934 sündis Howardi ja Claire’i esimene laps, kellele nad 
panid nimeks Howard William Hunter noorem ning keda hüüdsid 
Billyks. Suvel märkasid nad, et Billy on kuidagi loiuvõitu. Arstid 
diagnoosisid tal aneemia ning Howardil tuli talle kahel korral verd 
loovutada, kuid Billy olukord sellest ei paranenud. Edasistest uurin-
gutest ilmnes, et Billyl oli tõsiseid probleeme seedeelunditega, sellest 
ka tema verekadu. Arstid opereerisid teda, Howard lebas samal ajal 
poja kõrval, et talle verd loovutada, kuid oodatud tulemusi see ei 
andnud. Kolm päeva hiljem seitsmekuune Billy suri. Tema vanemad 
istusid sel hetkel ta voodi juures. „Tol õhtul haiglast lahkudes valdas 
meid ahastus ja tühjustunne,” kirjutas Howard.1

Vaatamata Billy ja teiste kallite inimeste lahkumisele sai president 
Hunter jõudu tänu tunnistusele Päästja lepitusest ja ülestõusmisest. 
„Olen täiesti veendunud, et [lepitus] on tõeline,” tunnistas ta, „ja miski 
pole terves jumalikus päästmisplaanis tähtsam kui Jeesuse Kristuse 
lepitusohver. Me usume, et päästmine tuleb tänu lepitusele. Selle 
puudumisel muutuks kogu loomisplaan olematuks. ‥ Ilma lepitus-
ohvrita oleks ajalik surm kõige lõpp, poleks mingit ülestõusmist ega 
vaimse elu eesmärki. Poleks mingit lootust igavesele elule.” 2

Aprillis ülestõusmispühade paiku toimuvatel üldkonverentsi-
del kõneles president Hunter tihti Jeesuse Kristuse ülestõusmisest.  
1983. aasta kevadisel üldkonverentsil sõnas ta:

„Nende ülestõusmispühade ajal tunnen ma, kui oluline on mu 
vastutus tunnistada Päästja ülestõusmise tõelisusest. Mu vennad ja 
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õed, taevas on Jumal, kes armastab teid ja mind ning kes hoolib 
meist. Meil on Taevane Isa, kes saatis oma vaimulastest Esmasündi-
nu, oma Ainusündinu lihas, et too oleks meile eeskujuks ja võtaks 
enda peale maailma patud ning et ta maailma pattude pärast risti 
löödaks ja üles tõuseks. ‥

See sõnum on tõeliselt kaunis! Tänu ohverdusele, mille Päästja 
meie eest tegi ja tänu meie endi meeleparandusele ja käskudele 
kuuletumisele on pärast surma elu ja me saame pöörduda tagasi 
elama oma Taevase Isaga.

Näidakem ülestõusmispühade hiilgaval hommikul, mil kogu krist-
liku maailma mõtted peatuvad hetkeks Jeesuse ülestõusmisel, tänu 
meie Taevasele Isale selle suure päästmisplaani eest, mis on meie 
jaoks loodud.”  3

Howard W. Hunteri õpetused
1

Lepitus oli meie Taevane Isa ja Tema Armastatud Poja 
Jeesuse Kristuse ülim armastusest ajendatud tegu.

Jeesuse Kristuse lepitus oli ülesanne, mille Taevane Isa ette mää-
ras, et lunastada oma lapsed langenud seisundist. See, et Taevane Isa 
lubas oma Ainusündinul teha lepitusohvri, oli armastusest ajendatud 
tegu. Ning tema armastatud Poja jaoks, kes selle lepituse ellu viis, 
oli see ülim armastusest ajendatud tegu.

Olen seisnud Ketsemani aias korduvalt. Olen mõtisklenud Päästja 
kannatuste ja piina üle – selle piina üle, mida ta koges, kui Taevane 
Isa lubas tal viisil, mida meie mõistus ei suuda hoomata, võtta enda 
peale kogu inimkonna valud ja patud. Mu hing on täitunud kurbu-
sega, kui olen mõelnud selle ohverduse peale, mille ta inimkonna 
eest tegi.

Olen seisnud Kolgatal, Pealae asemel, ja mõtisklenud ristilöö-
mise alanduse peale, mis lõppes Päästja ajaliku surmaga, ent mis 
tõi endaga kaasa kogu inimkonna surematuse. Taas on mu hing 
sellest haaratud.

Olen seisnud aiahaua ees ja kujutlenud ülestõusmise hiilgavat 
päeva, mil Päästja elava, ülestõusnu ja surematuna hauast välja astus. 
Sellest mõeldes on mu süda täitunud rõõmuga.
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Nende kogemuste kaudu olen tundnud soovi oma hing tänutun-
des Taevasele Isale välja valada selle armastuse eest, mille tema ja 
ta Poeg on meile lepitusohvri kaudu andnud. Tsiteerides Charles  
Gabrieli: „Oi, Jeesuse halastuses leian varju ma ja aina Ta armulikku-
sest saan osa ma. Ta kannatas mu eest, mu ristigi kanda sai. Mu patuse 
eest Ta ohverdas kõik, mis sai. Oi, armu mõõtmatut, Ta oma elugi 
mu eest on andnud nüüd! Oi, armu mõõtmatut, armu mõõtmatut.” ‥

Mu vennad ja õed! Ma tunnistan, et meie Taevane Isa on saatnud 
oma armastatud Poja Jeesuse Kristuse maailma, et täita päästmis-
plaani toimimiseks vajalikud tingimused. Lepitus väljendab tema 
suurt armastust meie vastu.4

2
Päästja võttis enda peale meie patud, 

nõrkused, mured ja valu.

Paasapüha tähistades võtsid Jeesus ja tema apostlid sakramenti, 
millele Jeesus viimsel õhtusöömaajal teistega koos aluse pani, ning 
kõndisid seejärel Õlimäele. 

Elu lõpuni õpetajaks jäädes jätkas ta neile õpetamist ohvritallest. 
Ta ütles neile, et teda lüüakse ja nemad aetakse laiali justkui karjaseta 
lambad (vt Mt 26:31). „Aga pärast oma ülestõusmist,” ütles ta, „ma 
lähen teie eele Galileasse.” (Mt 26:32.)

Järgnenud tundide jooksul muutus ta higi verepiiskadeks, teda 
nuhtlesid juhid, kes väitsid end olevat tema seaduse tundjad, ning 
ta löödi risti ühes varastega. Kuningas Benjamin kuulutas Mormoni 
Raamatus prohvetlikult: „Ja ennäe, ta kannatab kiusatusi ja kehalist 
valu, nälga, janu ja kurnatust koguni rohkem, kui inimene suudab 
kannatada ilma, et ta sureb; sest vaata, verd tuleb igast poorist, nii 
suur on tema ahastus tema rahva pahelisuse ja jäleduste pärast. ‥

Ja vaata, ta tuleb omade juurde, et pääste võiks tulla inimlastele ‥ 
ja koguni pärast kõike seda nad peavad teda inimeseks ja ütlevad, et 
temas on kurat, ja annavad talle rooska ning löövad ta risti.” (Mo 3:7, 9)

Tänu prohvet Almale teame täielikult Päästja kannatustest: „Ja 
tema läheb, kannatades kõiksugu valusid ja kannatusi ja kiusatusi; 
ja seda seepärast, et läheks täide sõna, mis ütleb, et ta võtab enda 
peale oma rahva valud ja haigused.
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Ja ta võtab enda peale surma, et ta võiks päästa lahti surma köi-
dikud, mis seovad tema rahvast; ja ta võtab enda peale nende jõue-
tused, et ta sisemus võiks olla täidetud halastusega vastavalt lihale, 
et ta võiks teada vastavalt lihale, kuidas aidata oma rahvast vastavalt 
nende jõuetusele.” (Al 7:11–12.)

Mõtelge selle üle! Kui ta keha ristilt võeti ja kiiruga ühte laenatud 
hauda pandi, oli tema, Jumala patuta Poeg, juba võtnud enda peale 
mitte ainult iga meelt parandava inimhinge patud ja kiusatused, vaid 
ka meie kõiksugused haigused, mured ja valu. Ta kannatas neid nii, 
nagu kannatame meie – lihas. Ta kannatas neid kõiki. Ta tegi seda, 
et olla täiuslikult halastav ja et ta saaks tõsta meid kõrgemale igast 
maisest katsumusest.5

Me võime teha valesid valikuid, halbu valikuid, valusaid valikuid. 
Ja mõnikord me teemegi, kuid siinkohal jõustub täielikult ja hiilgavalt 
Jeesuse Kristuse missioon ja halastus. ‥ Ta on viinud ellu vahendava 
lepituse valede valikute eest, mida me teeme. Ta on meie eestkostja 
Isa ees ja on maksnud ette meie eksimuste ja mõtlematuse eest, mis 
vabaduse kasutamisega nii tihti kaasnevad. Selleks et lunastusest 
täiel määral osa saada, peame me selle anni vastu võtma, nendest 
vigadest meelt parandama ja tema käske järgima. Tema pakkumine 
on alati jõus; tee on alati valla. Me võime alati, ka kõige tumedama-
tel tundidel ja kõige hukatuslikumate vigade korral, vaadata Jumala 
Poja poole ja elada.6

3
Jeesus Kristus tõusis hauast ja oli ülestõusmise esikvili.

Lähme koos ajas tagasi nende viimaste vaatuste juurde Pühal maal. 
Meie Issanda surelik elu oli lõpukorral. Ta oli tervendanud haigeid, 
äratanud ellu surnuid, selgitanud pühakirjakohti, muu hulgas neid, 
mis kuulutasid ette tema enda surma ja ülestõusmist. Ta ütles oma 
jüngritele:

„Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse 
ülempreestrite ja kirjatundjate kätte, ja nad mõistavad tema surma

ja annavad tema paganate kätte pilgata ja piitsutada ja risti lüüa; 
ja kolmandal päeval ta äratatakse üles!” (Mt 20:18–19.) ‥
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Kolmanda päeva koidikul läksid Maarja Magdaleena ja teine Maar-
ja hauakambri juurde, kus oli lebanud ta elutu keha (Mt 28:1; vt ka 
Mk 16:1; Lk 24:10). Enne seda aga olid ülempreestrid ja variserid 
läinud Pilaatuse juurde ja veennud teda, et ta hauakambri uksele 
valvurid saadaks, „et jüngrid ei tuleks ja [ Jeesust] ära ei varastaks 
ega ütleks rahvale: ta on surnuist üles tõusnud!” (Mt 27:64.) Kuid 
kaks vägevat inglit olid hauakambri ukse eest kivi ära veeretanud 
ja seda pealt näinud hirmunud valvurid põgenesid.

Kui naised hauale jõudsid, leidsid nad selle avatud ja tühja olevat. 
Inglid tulid ja teatasid neile suurimat uudist, mida inimkõrvad eales 
kuulnud: „Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud.” (Mt 28:6.)7

Ükski õpetus kristlikus kaanonis pole inimkonnale tähtsam kui 
õpetus Jumala Poja ülestõusmisest. Tema kaudu saab teoks kõigi 
meeste, naiste ja laste ülestõusmine, kes on kunagi maailma sündi-
nud või sünnivad.

Hoolimata sellest, kui tähtsaks me ülestõusmise õpetust peame, 
ei pruugi paljud meist olla selle vaimset tähtsust ja igavest suurejoo-
nelisust veel täielikult mõistnud. Kui me seda mõistaks, siis oleksi-
me hämmastunud selle kaunidusest, nagu oli Nefi vend Jaakob, ja 
judistaksime end mõtte peale, mis oleks võinud meid oodata siis, 
kui meil seda andi poleks olnud. Jaakob kirjutas:

„Oo Jumala tarkust, tema halastust ja armu! Sest vaata, kui see 
liha enam ei tõuseks, siis peaksid meie vaimud saama selle ingli 
alamaks, kes langes Igavese Jumala ees ja sai kuradiks, et enam 
mitte tõusta.” (2Ne 9:8)

Ülestõusmine on kahtlemata iga kristlase usu kese. See on suu-
rim ime, mille maailma Päästja korda saatis. Ilma selleta oleks meie 
olukord lootusetu. Lubage mul kasutada Pauluse sõnu: „Aga kui ei 
ole surnute ülestõusmist, ‥ siis on meie jutlus tühine ‥ ja meid lei-
takse siis Jumala valetunnistajad olevat, sest me oleme tunnistanud 
Jumala vastu, et ta on üles äratanud Kristuse. ‥ Aga kui Kristust ei 
ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude 
sees.” (1Kr 15:13–15, 17)8

Ilma ülestõusmiseta muutuks Jeesuse Kristuse evangeelium vaid 
tarkusterade ja näiliselt seosetute imede kogumiks ning neil õpetus-
tel ja imedel puuduks võidukas lõpp. Ei, see võidukas lõpp seisneb 
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selles ülimas imes: esmakordselt inimajaloos äratas surnu end üles 
ning muutus elavaks ja surematuks. Ta oli Jumala Poeg, meie sure-
matu Taevase Isa Poeg, ja tema võit füüsilise ja vaimse surma üle 
on hea uudis, mida peaks kuulutama iga kristlane.

Peagi pärast ülestõusmist ilmus jeesus Kristus 
maarja magdaleenale (vt jh 20:1–8).



6 .  P e a t ü K K

101

See, et Jeesus Kristus tõusis hauast ja oli ülestõusmise esikvili, on 
igavene tõde. (Vt 1Kr 15:23.) Selle imelise sündmuse pealtnägijate 
tunnistusi ei saa kahtluse alla seada.

Nende valitud tunnistajate seas on ka Issanda apostlid. Püha 
apostlikutse ülesanne on ju tunnistada maailmale Issanda Jeesuse 
Kristuse jumalikkusest. Joseph Smith ütles: „Meie usu peamisteks 
põhimõteteks on apostlite ja prohvetite tunnistus Jeesusest Kristusest, 
et Ta suri, maeti ja tõusis taas kolmandal päeval ning läks üles tae-
vasse. Kõik muu meie usku puutuv on vaid sellele lisaks.” (History 
of the Church, 3. kd, lk 30) ‥

Apostleid õpetades tegi Kristus neile teatavaks, et „Inimese Poeg 
peab palju kannatama ja hüljatama vanemate ja ülempreestrite poolt 
ning tapetama ja kolme päeva pärast üles tõusma” (Mk 8:31). Just 
nii läkski. Ta löödi risti ja maeti hauakambrisse. Kolmandal päeval 
tõusis kogu inimkonna Päästja ja ülestõusmise esikvili elavana üles. 
Tänu tema lepitusohvrile pääsevad kõik inimesed hauakütkeist ja 
elavad jälle. Apostlid on sellest alati tunnistanud ja ka mina annan 
sellest tunnistust.9

4
Jeesus näitas end pärast ülestõusmist paljudele.

Ülestõusmisele järgnenud päevade jooksul ilmus Issand paljudele. 
Ta näitas neile oma viit erilist haavajälge. Ta kõndis, vestles ja sõi 
nendega, justkui tõestades, et ülestõusnud keha on tõepoolest füüsi-
line ning käegakatsutav lihast ja luust keha. Pärast teenis ta nefilasi, 
käskides neid: „Tõuske ja tulge minu juurde, et te võiksite pista oma 
käed minu külje sisse, ja samuti, et te võiksite katsuda naelte jälgi 
minu kätel ja minu jalgadel, et te võiksite teada, et mina olen Iisraeli 
Jumal ja terve maa Jumal ja et mind tapeti maailma pattude pärast.

Ja ‥ rahvahulk läks ja nad pistsid oma käed tema külje sisse, ja 
katsusid naelte jälgi tema kätel ja tema jalgadel; ja seda nad tegid, 
astudes ükshaaval ette, kuni nad kõik olid käinud ja oma silmaga 
näinud ja oma kätega katsunud ning teadsid kindlalt ja andsid tun-
nistust, et see on tema, kelle tulemisest olid prohvetid kirjutanud.” 
(3Ne 11:14–15.)
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Kõigi meeste ja naiste kohustus ja rõõm on „otsida seda Jeesust, 
kellest prohvetid ja apostlid on [tunnistanud]” (Et 12:41) ja saada 
vaimne tunnistus tema jumalikkuse kohta. See õigus ja õnnistus on 
kõigi nende päralt, kes püüavad alandlikult kuulata Püha Vaimu 
häält tunnistamas Isast ja tema ülestõusnud Pojast.10

Nende tunnistust, kes nägid [ Jeesust] elavana pärast tema surma, 
pole keegi ümber lükanud. Ta ilmus vähemalt kümnel või üheteist-
kümnel korral: Maarja Magdaleenale ja teistele aias olnud naistele; 
kahele jüngrile Emmause teel; Peetrusele Jeruusalemmas; apostlitele 
siis, kui Toomast nende seas polnud, ja taas siis, kui too jälle kohal 
oli; apostlitele Galilea mere ääres; ja mäe peal rohkem kui viiesajale 
vennale korraga; Issanda vennale Jaakobusele ja apostlitele päeval, 
mil ta taevasse tõusis.11

Olles kutsutud ja pühitsetud, et tunnistada Jeesuse Kristuse ni-
mest, tunnistan ma neil ülestõusmispühadel kogu maailmale, et ta 
elab. Tal on hiilgav ja surematu luust ning lihast keha. Ta on Isa 
Ainusündinu Poeg lihas. Tema on maailma Päästja, Valgus ja Elu. 
Pärast ristilöömist ja surma ilmus ta ülestõusnuna Maarjale, Peetru-
sele, Paulusele ja paljudele teistele. Ta näitas end nefilastele. Ta on 
näidanud end poisist prohvetile Joseph Smithile ja meie ajajärgul 
veel paljudele teistele.12

5
Me tõuseme surmast ja saame igavikulise elu.

Ülestõusmispühadel tähistatakse kõigile inimestele antud sure-
matuse tingimusteta andi, mis taastab elu ja parandab kõik haavad. 
Kuigi igavese arengu plaani kohaselt peavad kõik surema, võime 
siiski leida lohutust Laulude raamatu autori sõnadest: „Õhtul jääb 
nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.” (Ps 30:6.)

Iiob tõstatas kord aegumatu küsimuse: „Kui mees sureb, kas ta 
ärkab jälle ellu?” (Ii 14:14.) Kristuse vastus kõlab läbi ajastute tänaseni 
välja: „Mina elan ja teie saate elama!” ( Jh 14:19.)13

Surres keha ja vaim eralduvad üksteisest. Ülestõusmine ühendab 
hinge taas kehaga ja kehast saab vaimne keha, millel on liha ja luud, 
ent mis on tehtud elavaks mitte vere, vaid vaimu kaudu. Seega on 
meie kehad pärast ülestõusmist surematud ja vaimu kaudu elavaks 



6 .  P e a t ü K K

103

muudetud. Just seda tähendabki Pauluse avaldus, et on olemas 
maine ihu ja vaimne ihu ja „liha ja veri ei või pärida Jumala riiki”  
(vt 1Kr 15:44, 50). Maine ihu koosneb lihast ja verest, ent kui vere 
asemel muudab selle elavaks vaim, siis võib see Jumala riiki minna. ‥

Ma olen veendunud, et Jumal elab ja et Jeesus on Kristus. Ma 
tunnistan koos Paulusega, kes tunnistas kirjas Korintose pühadele 
ühtede ammuste ülestõusmispühade ajal, et tänu Päästja lepitusohv-
rile ja ülestõusmisele võime surmast ärgata ja igavesti elada. Kujutan 
vaimusilmas ette, kuidas ta käed välja sirutatult hüüab kõiki, kes 
kuulavad:

„ ‥ Mina olen ülestõusmine ja elu; Kes minusse usub, see elab, 
ehk ta küll sureb!

Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti” ( Jh 
11:25–26).14

Kristuse ülestõusmine avas ukse surematuse õnnistusele ja võima-
lusele saada igavene elu. Tema tühi haud kuulutab kogu maailmale, 
et „Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud” (Lk 24:6). Need sõnad 
annavad lootust, kindlust ja vajalikku usku, et meid proovilepanevas 
ja mõnikord katsumusterohkes elus toetada.15

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Mil moel väljendab lepitus Taevase Isa ja Jeesuse armastust meie 

vastu? (Vt 1. osa.) Kuidas saame selle armastuse anni eest tänu 
üles näidata? (Vt ÕL 42:29.)

• Vaadake üle 2. osa ja leidke viise, kuidas lepitus meid õnnistab. 
Kuidas aitavad president Hunteri õpetused ja pühakirjad teil le-
pitust paremini mõista? Millised kogemused on tugevdanud teie 
tunnistust lepitusest? Kuidas võib lepituse vägi teile katsumustes 
jõudu anda?

• Millised mõtted teil tekivad, kui uurite president Hunteri õpetusi 
ülestõusmise kohta? (Vt 3. osa.) Kuidas võiksime ülestõusmise 
tähtsust paremini hinnata?
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• Vaadake üle 4. osa, milles president Hunter toob üksikasjalikult 
välja paljud tunnistused Jeesuse Kristuse ülestõusmise kohta. Miks 
on nende pealtnägijate tunnistused nii olulised?

• Mõtisklege president Hunteri õpetuse üle, et ülestõusmine annab 
„lootust, kindlust ja vajalikku usku, et meid proovilepanevas ja 
mõnikord katsumusterohkes elus toetada” (5. osa). Mil moel pa-
kub ülestõusmine teile lootust ja lohutust? Kuidas on tunnistus 
ülestõusmisest teie elu rikastanud?

Samateemalised pühakirjakohad:
Jh 10:17–18; 2Ne 2:6–9, 22–27; 9:19–25; 3Ne 27:13–16; ÕL 18:10–

16; 19:15–20; Ms 6:59–60

Abiks uurimisel
„Planeeri õpitegevusi, mis tugevdaksid sinu usku Päästjasse” ( Jut-

lusta minu evangeeliumi, 2004, lk 22). Näiteks võiksite endalt pü-
hakirju uurides küsida: „Kuidas aitavad need õpetused mul Jeesuse 
Kristuse lepitust mõista? Kuidas aitavad need õpetused mul rohkem 
Päästja- sarnaseks saada?”

Viited
 1. Vt Eleanor Knowles. Howard W. Hun-

ter, 1994, lk 88; vt ka 86–87.
 2. Conference Report, okt 1968, lk 139.
 3. Evidences of the Resurrection. – En-

sign, mai 1983, lk 16.
 4. The Atonement of Jesus Christ, (kõne 

misjonijuhatajate seminaril 24. juuni 
1988, lk 2–3, 7, Kiriku Ajalooraa-
matukogu, Salt Lake City; vt kaThe 
Teachings of Howard W. Hunter, toim 
Clyde J. Williams 1997, lk 8–9.

 5. He Is Risen. – Ensign, mai 1988, lk 
16–17.

 6. The Golden Thread of Choice. – En-
sign, nov 1989, lk 18.

 7. He Is Risen. – Ensign, mai 1988, lk 
16–17.

 8. He Is Risen. – Ensign, mai 1988, lk 16.
 9. An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion. – Ensign, mai 1986, lk 16–17.
 10. He Is Risen. – Ensign, mai 1988, lk 17.
 11. Conference Report, apr 1963, lk 106.
 12. He Is Risen. – Ensign, mai 1988, lk 17.
 13. An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion. – Ensign, mai 1986, lk 16.
 14. Conference Report, apr 1969, lk 

138–139.
 15. An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion. – Ensign, mai 1986, lk 15–16.
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Jätkuv ilmutus elavate 
prohvetite kaudu

„Meid juhib elav Jumala prohvet, kes 
saab Issandalt ilmutusi.”

Howard W. Hunteri elust
Kui Howard W. Hunterit 1994. aasta sügisesel üldkonverentsil 
Kiriku presidendina toetati, kõneles ta oma tunnetest selle püha 
kohustuse vastu:

„Mu kallid vennad ja õed, ma tänan teid toetuse eest. Tulen teie 
ette alandliku ja tasasena, olles kurb meie armastatud prohveti pre-
sident Ezra Taft Bensoni lahkumise pärast. Mul on südamest kahju, 
et lahkunud on kallis sõber, eriti kuna sellega seoses langes minu 
õlule uus vastutus.

Olen valanud palju pisaraid ja otsinud Taevast Isa siiras palves 
sooviga seista mulle antud kõrge ja püha kutse kõrgusel. Olen pal-
vetanud, et olla vääriline kandma vastutust, mida on sel ajajärgul 
kandnud enne mind kolmteist meest. Vahest suudavad vaid nemad, 
kes vaatavad teiselt poolt eesriiet, täielikult mõista selle vastutuse 
suurt kaalu ja täielikku sõltuvust Issandast, mida ma tunnen seda 
püha kutset vastu võttes.”

President Hunter selgitas, et ta leidis jõudu ja kinnitust veendu-
musest, et Kirikut ei juhi mitte inimesed, vaid Jeesus Kristus ise, kes 
valmistab ette ja inspireerib neid, keda Ta eesistujaks kutsub:

„Enim on mulle nende viimaste kuude jooksul andnud jõudu püsiv 
tunnistus, et see pole inimeste, vaid Jumala töö. Selle kiriku pea on 
Jeesus Kristus. Ta juhib seda nii sõnade kui ka tegudega. Olla sel 
ajajärgul tema käes tööriist ja tema kiriku eesistuja, on sõnulsele-
tamatult suur au. Kuid mõistmata, et selle Kiriku pea on Kristus, ei 
suudaks selle kutse raskust kanda ei mina ega keegi teine.
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Kaheteistkümne apostli Kvoorumi liikmena andis juhataja  
howard w. hunter viimse aja pühadele nõu järgida Kiriku presidenti.
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„Seda kohustust vastu võttes tunnustan oma elus Jumala imepä-
rast kätt. Ta on korduvalt mu elu säästnud, mu jõu taastanud, mind 
igaviku veerelt tagasi toonud ja lubanud mul veel mõnda aega oma 
surelikku teenimistööd jätkata. Olen aeg- ajalt mõtisklenud, miks 
on mu elu niiviisi säästetud. Ent nüüd olen selle küsimuse kõrvale 
jätnud ja palun Kiriku liikmete usku ja palveid, et võiksime koos 
töötada ja täita praegusel ajal Jumala eesmärke. ‥

Ajast, mil mind toetati Kaheteistkümne Kvoorumi liikmena, on 
möödunud kolmkümmend viis aastat. Need aastad on olnud heaks 
ettevalmistuseks. ‥ Mu samm on nüüd aeglasem, kuid mu mõistus 
on selge ja vaim noor. ‥

Nagu vennad enne mind, võtan ka mina selle kutse vastu kind-
lustundega, et Jumal juhib oma prohvetit. Võtan alandlikult vastu 
kutse teenida ja kuulutan ühel häälel Laulude raamatu autoriga: 
„Jehoova on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja 
ma sain abi!” (Ps 28:7).” 1

Howard W. Hunteri õpetused
1

Jumal on kasvatanud üles prohveteid kui 
Tema esindajaid igal ajajärgul.

Kui lehitseda Vana Testamenti, siis sealt leiame kirjutisi muistse-
telt suurmeestelt, keda on kutsutud prohveteiks. Uue Testamendi 
raamatud sisaldavad muuhulgas kirjutisi, õpetusi ja ajalugu, mille 
on kirja pannud hilisema ajajärgu mehed, keda on määratud olema 
prohvetid. Meil on ülestähendusi ka läänepoolkera prohvetitelt, kes 
tõstsid hääle, kuulutasid Issanda sõna, seisid vastu õigemeelsuse-
tusele ja õpetasid evangeeliumi põhimõtteid. Nad kõik on jätnud 
enda tunnistuse.

Prohvet on keegi, kelle Issand on kutsunud ja kasvatanud, et viia 
oma laste seas ellu Jumala eesmärke. Talle on antud preesterlus ja ta 
kõneleb volitusega. Prohvetid on õpetajad ja evangeeliumi kaitsjad. 
Nad tunnistavad Issanda Jeesuse Kristuse jumalikkusest. Prohvetid 
on kuulutanud ette tulevasi sündmusi, kuid see ei ole nende kõige 
tähtsam kohustus, kuigi see võib anda tunnistust nende prohvetli-
kust väest.
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Igal ajajärgul on olnud vaja õigemeelseid juhte ja Jumal valis sel-
leks otstarbeks prohvetid juba ammu enne, kui nad surelikkusesse 
tulid (vt Jr 1:5; Aabr 3:23).2

Issanda ilmutuste uurimine pühades kirjutistes kinnitab tõika, et 
prohveteid ja Kirikut juhitakse igal ajastul jätkuva ilmutuse kaudu. 
Ilma jätkuva ilmutuseta poleks Noa maad katvaks veeuputuseks 
valmistunud. Aabrahami poleks juhitud Haaranist Hebronisse, tõo-
tatud maale. Jätkuva ilmutuse kaudu juhiti orjuses olnud Iisraeli 
lapsed tõotatud maale tagasi. Prohvetitelt saadud ilmutused juhtisid 
misjonitööd, suunasid Saalomoni templi taas ülesehitamist, mõistsid 
hukka paganlike kommete juurdumise Iisraellaste seas.

Enne kui Kristus taevasse tõusis, andis ta üheteistkümnele apostli-
le lubaduse: „Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma- ajastu 
otsani!” (Mt 28:20.) Pärast ülestõusmist juhatas ta Kirikut ilmutuse 
kaudu seni, kuni kõik apostlid olid surnud ja Jeesuse Kristuse Kirik 
selle tulemusena usust taganenud.3

Kirikul on olnud prohvet, nägija ja ilmutaja kogu ajaloo vältel 
kuni tänapäevani. Selle Kiriku eesotsas on Jeesus Kristus, kes oma 
prohveteid juhib. ‥ Prohveti nõuandjad ja Kaheteistkümne Nõukogu 
liikmed ‥ on samuti prohvetid, nägijad ja ilmutajad. ‥ Kiriku liikmed 
ei pea kuulama ebamäärast pasunahüüdu. Nad võivad uskuda oma 
juhtide häält, teades, et noid juhib Issand.4

2
Jumal juhib ka tänapäeval oma lapsi elava prohveti kaudu.

Apostel, kes pani kirja Ilmutuste raamatu, nägi nägemuses viimse 
aja tunnustähte, mis eelneb Issanda teisele tulemisele. Ta ütles:

„Ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal; sellel oli igavene 
evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, 
ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele.” 
(Ilm 14:6.) ‥

Me tunnistame kogu maailmale, et taevased teenijad on meie 
ajastul juba ilmunud ja toonud endaga taevase volituse ja taastanud 
tõed, mis paheliste õpetuste ja kommetega kaduma läksid. Jumal 
on taas kõnelenud ja jätkab tänapäeval kõigi oma laste juhatamist 
elava prohveti kaudu. Me kuulutame, et ta on, nagu lubatud, alati 
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oma teenijatega ja suunab oma Kiriku tegemisi kogu maailmas. 
Nagu endistel aegadel, nii juhitakse ilmutuse kaudu misjonitööd, 
templite ehitamist, preesterluse ametitesse kutsumist, ja hoiatatakse 
ühiskonna pahede eest, mis võivad meie Isa laste päästmist takistada.

Issand ütles ilmutuses kaasaja prohvetile Joseph Smithile: 

„Sest mina ei tee vahet isikute vahel ja tahan, et kõik inimesed 
saaksid teada, et see päev tuleb kiirelt; see tund ei ole veel tulnud, 
kuid on peagi käes, kui rahu võetakse ära maa pealt ja kurat saab 
võimu tema enda valitsuspiirkonna üle.

Ja samuti saab Issand võimu oma pühade üle, ja saab valitsema 
nende seas.” (ÕL 1:35–36.)

Issand valitseb tänapäeval pühade keskel jätkuva ilmutuse kaudu. 
Ma tunnistan, et ta on täna oma teenijatega ja jääb nendega maailma 
lõpuni.

Ärgem olgem nii lühinägelikud, et jätaksime ilmutuste saamise 
ainult muistsetele. Jumal on halastav, Ta armastab kõiki oma lapsi 
kõigil ajastutel ning on end sellel ajaloo perioodil ilmutanud.5

Issand on ilmutanud oma meele ja tahte võitud prohvetitele. 
Jumala võitud teenijatele maa peal voolab taevastest pidev ilmu-
tuste tulv. Pärast prohvet Joseph Smithi surma kõneles Issand oma 
prohvetitele edasi.6

3
Prohvetite sõnu järgides võime sel vaimse 

nälja perioodil leida vaimse külluse. 

Vana Testamendi ajal oli nälg levinud nuhtlus ja inimesed mõist-
sid, mida tähendavad viljaikaldus ja näljasurm. Aamos rõhutas seda 
arusaama ettekuulutuses vaimsest näljast: Ta ütles: „ ‥ nälja mitte 
leiva ja janu mitte vee järele, vaid Jehoova sõnade kuulmise järele!” 
(Am 8:11.) ‥

Nüüdisaegsed kuuldused üksikisikute ja usuinstitutsioonide se-
gadustest ja meelehärmist, mida kogetakse, kui püütakse usulisi 
kahtlusi ja konflikte lahendada, tuletavad meelde järgmisi Aamose 
sõnu: „Nad uitavad otsides Jehoova sõna, aga nad ei leia!” (Am 8:12.)
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Nad püüavad leida lahendusi otsimata selleks ilmutusi, nii nagu 
Issand on käskinud (vt Mt 16:17–18). ‥

Ustavate Kiriku liikmete seas sellist segadust ja meelehärmi, mille 
all maailm kannatab, pole. ‥ Neile, kel on usku ja soovi uskuda, 
kostub usutav hääl. Aamose kirjeldus näljaajast peab tänapäeval 
kahtlemata paika. ‥ Kuid ometi leidub näilise vaimse nälja ajal neid, 
kes on leidnud vaimse külluse.

Ma tunnistan alandlikult, et evangeelium on viimsel ajal selle täi-
uses taastatud ja et maa peal on prohvet, kes vahendab tänapäeva 
maailmas Issanda meelt ja tahet neile, kes seda kuulavad ja kel on 
usku seda järgida.7

4
Kui järgime elavate prohvetite õpetusi, ei saa me eksida.

Möödunud ajajärkude inimeste jaoks oli kõige tähtsam prohvet 
see, kes nende ajal elas, õpetas ja Issanda tahet ilmutas. Igal ajastul 
on Issand kasvatanud prohveteid olema tema esindajad, et kõne-
leda selle konkreetse ajastu rahvale ja selle ajastu konkreetsetest 
probleemidest.

Praegu elav prohvet on meie juht ja õpetaja. Tänapäeva maailmas 
saame juhiseid temalt. Meie, kes toetame teda kogu maailmas kui 
Issanda prohvetit, oleme tänulikud selle jumaliku juhatuse allika 
eest. ‥

Kui tuletada järjest meelde kõik prohvetid algusest peale kuni 
tänaseni, siis mõistame, kui suureks õnnistuseks on elava prohveti 
mõju. Ajalugu näitab, et kui me pole nõus järgima Issanda prohveti 
hoiatussõnu ja õpetusi, saab meile osaks Jumala kohtumõistmine.8

Õigus saada ilmutusi kogu Kiriku jaoks ja ametlikult tõlgendada 
selle pühakirju ja õpetusi, kuulub ainult Kiriku presidendile: 

„Aga vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Selles kirikus ei määrata 
käske ja ilmutusi vastu võtma mitte kedagi peale [Kiriku presidendi], 
sest tema saab neid just nagu Mooses.” (ÕL 28:2.)9

Kui järgime Kiriku juhtide nõu, juhatust ja õpetusi, ei kaldu 
me kõrvale sellest, mis on vajalik meie isiklikuks päästmiseks ja 
ülenduseks.10
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Mind valdab ülevoolav tänutunne ilmutuste eest, mis on pan-
nud aluse sellele imepärasele Kiriku valitsemise süsteemile. Iga 
meest, kes pühitsetakse apostliks ja asetatakse Kaheteistkümne 
Kvoorumi liikmeks, toetatakse prohveti, nägija ja ilmutajana. Esime-
sel President konnal ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumil, kes on 
kutsutud ja ametisse pühitsetud, et hoida preesterluse võtmeid, on 
volitus ja vastutus valitseda Kirikut, viia läbi selle talitusi, õpetada 
selle õpetusi ja kujundada ja hoida alal selle tavasid.

Kui Kiriku president on haige või ei ole suuteline oma ameti-
kohustusi täitma, siis viivad Presidentkonna tööd edasi tema kaks 
nõuandjat, kes koos temaga moodustavad Esimese Presidentkonna 
kvoorumi. Kõiki suuremaid küsimusi, eeskirju, programme ja õpe-
tusi arutatakse palvemeelselt Esimese Presidentkonna nõuandjate 
ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi ühisel nõupidamisel. Esimene 
Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum ei langeta ühtegi 
otsust, enne kui kõigi asjaosaliste seas valitseb täielik üksmeel.

Sellest inspireeritud tegutsemismudelist lähtuvalt liigub Kirik sega-
matult edasi. Kiriku valitsemine ja prohvetlike andide kasutamine 
lasub alati nendel apostellikel juhtidel, kes hoiavad ja kasutavad 
preesterluse võtmeid.11

5
Üldkonverentsil saame prohvetitelt, nägijatelt 

ja ilmutajatelt inspireeritud nõu.

[Üld]konverentsi sõnumite üle mõtiskledes olen endalt küsinud: 
kuidas võin aidata teisi saada osa meie Taevase Isa headusest ja õn-
nistustest? Vastus seisneb nendelt prohvetitelt, nägijatelt, ilmutajatelt 
ja teistelt üldjuhtidelt saadud juhatuse järgimises. Uurigem nende 
Vaimust inspireeritud sõnu ja vaadakem need tihti üle. Issand on 
ilmutanud pühadele oma tahte selle konverentsi kaudu.12

Üldkonverentsi ajal saadakse prohvetitelt, nägijatelt ja ilmutajatelt 
ning teistelt üldjuhtidelt palju inspireeritud nõuandeid. Tänapäeva 
prohvetid on meid julgustanud lugema Kiriku ajakirjade konverentsi-
väljaandeid ja muutma need oma isikliku pühakirjauurimise oluliseks 
ja regulaarseks osaks. Nii muutuvad üldkonverentsid mõnes mõttes 
Õpetuse ja Lepingute täienduseks või laienduseks.13
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Konverentsi aeg on vaimse elavnemise aeg, mil suurendatakse ja 
kinnistatakse teadmisi ja tunnistust, et Jumal elab ja õnnistab neid, 
kes on ustavad. See on aeg, mil mõistmine, et Jeesus on Kristus, elava 
Jumala Poeg, juurdub nende südametesse, kes on kindlalt otsusta-
nud teda järgida ja tema käske pidada. Konverents on aeg, mil juhid 
annavad meile inspireeritud nõu, kuidas oma elu korraldada – see 
on hingepuudutav aeg, mil langetame otsuseid olla parem abikaasa, 
isa ja ema, kuulekam poeg ja tütar ning parem sõber ja naaber. ‥

Meile, kes me täna siin [üldkonverentsil] kohtume, kuulub õigu-
sega unikaalne teadmine Päästja evangeeliumist. Neile, kes meiega 
esmakordselt tutvuvad, on kõige rabavam meie teadaanne maail-
male, et meid juhib elav Jumala prohvet, kes suhtleb Issandaga ja 
saab temalt inspiratsiooni ja ilmutusi.14

„Konverentsi aeg on vaimse elavnemise aeg, mil suurendatakse 
ja kinnistatakse teadmisi ja tunnistust.”
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Vaadake üle 1. osas toodud president Hunteri õpetused. Miks on 

Jumal saatnud igal ajastul prohveteid? Millised on mõned prohveti 
ülesanded? Kuidas saame aidata lastel prohvetitest tunnistuse saada?

• Milliseid õnnistusi saame tänu elavale prohvetile tänapäeval? (Vt 
2. osa.) Miks on oluline, et Jumala elavatele prohvetitele voolaks 
taevast pidev ilmutuste tulv?

• Milliseid tõendeid võime leida selle kohta, et me elame vaimse 
nälja ajal? (Vt 3. osa.) Milliseid õnnistusi olete saanud, kui olete 
järginud elava prohveti häält?

• President Hunter on õpetanud, et „õigus saada ilmutusi kogu 
Kiriku jaoks ‥ kuulub ainult Kiriku presidendile” (4. osa). Miks 
on hea seda teada? Miks on hea teada, et kui järgime prohvetit, 
ei saa me eksida?

• Mõtisklege üldkonverentsi tähtsuse üle oma elus. (Vt 5. osa.) Milli-
sed üldkonverentsi õpetused on teid õnnistanud? Kuidas võiksime 
üldkonverentsi vägevat mõju oma elus ja kodus rohkem tunda? 

Samateemalised pühakirjakohad:
Am 3:7; Mt 10:41; Lk 1:68–70; JST 2Pt 1:20–21; Mo 8:15–18; ÕL 

1:14–16, 37–38; 21:1, 4–6; 43:2–6; 107:91–92

Abiks õpetamisel:
Loetlege klassiga üles mõned küsimused, mida teist usku inimesed 

võivad selle peatüki teema kohta küsida. Paluge klassi liikmetel vastus-
te leidmiseks peatükk üle vaadata ja leitud vastuseid teistega jagada.
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Viited
 1. Exceeding Great and Precious Promi-

ses. – Ensign, nov 1994, lk 7–8.
 2. Conference Report, okt 1963, lk 99.
 3. No Man Shall Add to or Take Away. – 

Ensign, mai 1981, lk 65.
 4. Spiritual Famine. – Ensign, jaan 1973, lk 

65.
 5. No Man Shall Add to or Take Away. – 

Ensign, mai 1981, lk 65.
 6. The Teachings of Howard W. Hunter. 

Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 196.
 7. Spiritual Famine. – Ensign, jaan 1973, lk 

64–65.
 8. Conference Report, okt 1963, lk 101.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 225.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 223.

 11. Exceeding Great and Precious Promi-
ses. – Ensign, nov 1994, lk 7. President 
Hunter kõneles nendest tähtsatest põ-
himõtetest, kui oli Kiriku president.

 12. Follow the Son of God. − Ensign, nov 
1994, lk 87.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 212.

 14. Conference Time. – Ensign, nov 1981, 
lk 12–13.
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Evangeeliumi viimine 
kogu maailma

„Meie töö on päästa hingi ja kutsuda 
inimesi tulema Kristuse juurde.”

Howard W. Hunteri elust
Toona Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem Howard W. 
Hunter ütles 1979. aastal: „Ma usun täielikult, et lähitulevikus saame 
näha evangeeliumi viimisel kõigi rahvasteni selliseid edusamme, 
mida pole ei sellel ega ka ühelgi varasemal ajajärgul enne nähtud. 
Olen kindel, et vaatame siis tagasi ja tõdeme nii nagu Luukas: „Ja 
Jumala sõna kasvas” (Ap 6:7).” 1

Sel ajal, kui vanem Hunter need sõnad lausus, kehtisid Ida- 
Euroopa riikides ja Nõukogude Liidus poliitilised piirangud, mis 
keelasid misjonäridel seal evangeeliumi õpetada. Kümme aastat 
hiljem aga need piirangud tühistati. 1989. ja 1990. aastal lammutati 
maha Lääne-  ja Ida- Saksamaad pea 30 aastat eraldanud Berliini müür. 
Juhataja Hunter teenis sel ajal Kaheteistkümne Kvoorumi juhatajana 
ja kommenteeris seda ajaloolist sündmust ja muid maailmas aset 
leidvaid muutusi, öeldes:

„Hiljuti on pööratud palju tähelepanu Berliini müürile. Meil kõigil 
on loomulikult väga hea meel, et see müür lammutati, kuna see 
sümboliseerib taasleitud vabadusi. ‥ Püüdes mõista üle maailma 
levivat leppimisvaimu ja vaadates seda evangeeliumi vaatevinklist, 
tuleb meil endalt küsida: kas see ei ole mitte Issanda käsi, mis  
eemaldab poliitilised barjäärid ja lõhestab senini läbipääsmatud 
müürid, et õpetada evangeeliumi kooskõlas jumaliku plaani ja ju-
maliku ajastusega?” 2

President Hunter tundis, et need muutused panid Kiriku liik-
mete õlule tähtsad kohustused. Kuna järjest enam riike avanes 
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misjonitööks, ütles ta, et vaja läheb rohkem misjonäre, et täita ko-
hustus viia evangeelium kogu maailma.3

President Hunteri innukus aidata kõiki Jumala lapsi, hoolimata 
nende rahvusest või usutunnistusest, väljendus tema töös Lähis- Idas. 
Esimene Presidentkond andis talle erilise ülesande Jeruusalemmas. 
Tal tuli olla järelvaataja Orson Hyde’i memoriaal- aia ja Brigham 
Youngi ülikooli Jeruusalemma keskuse rajamisel Lähis- Ida uuringu-
teks. Kuigi jutlustamine oli selles piirkonnas keelatud, pani president 
Hunter aluse kestvatele sõprussuhetele nende seas, kellega ta töötas, 
olid nad siis juudid või araablased. „Jeesuse Kristuse evangeeliumi 
eesmärk on luua armastust, ühtsust ja kõrgeimat vendlust,” sõnas ta.4

Töös Jumala lastega kogu maailmas oli president Hunteri sõnum 
ühene: „Me oleme vennad. Me ei pea ühtki rahvust teisejärguliseks. 
Me kutsume kõiki ‥ tutvuma meie sõnumiga ja võtma vastu meie 
osadus.” 5

Howard W. Hunteri õpetused
1

Lähtudes veendumusest, et kõik on sama Jumala 
lapsed, on taastatud evangeelium mõeldud kõigile.

Jeesuse Kristuse evangeelium, mida me õpetame ja mille talitusi 
me läbi viime, on kõikehõlmava sõnumiga üleilmne usund.” See 
pole piiratud, erapoolik ega miski, mis aegub või moest läheb. Evan-
geelium on olemuselt universaalne ja igavene tõde. Selle sõnum on 
mõeldud kogu maailmale ja see taastati sel viimsel ajal, et täita iga 
maa peal oleva rahvuse, suguharu, keele ja rahva vajadusi. See on 
taastatud selle algsel kujul, et ehitada üles vennalikkus ning hoida 
alal tõde ja päästa hingi. ‥

Evangeeliumi sõnumi kohaselt on terve inimkond üks pere, kes 
pärineb ühest Jumalast. Kõik mehed ja naised ei põlvne üksnes 
Aadamast ja Eevast, nende esimestest maistest vanematest, vaid 
vaimselt ka Jumalast, Igavesest Isast. Seega on kõik maa peal elavad 
inimesed Jumala perekonnas sõna otseses mõttes vennad ja õed.

Alles siis, kui kõik mõistavad ja tunnistavad, et Jumal on meie 
kõigi Isa, võivad nad paremini hinnata hoolt, mida Jumal nende vastu 
üles näitab, ja suhet üksteisega. See on elu ja armastuse sõnum, mis 
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on otseses vastuolus igasuguste rassiliste, keeleliste, majanduslike, 
poliitiliste, hariduslike, seisuslike ja kultuuriliste taustadega, sest meil 
kõigil on sama vaimne päritolu. Meie sugupuu on jumalik. Igaüks 
on Jumala vaimulaps.

Evangeelium välistab vastuolud, väikluse ja eelarvamused. Prohvet 
Joseph Smith on öelnud: „Armastus on Jumaluse peamisi omadusi 
ja seda peaksid üles näitama kõik, kes ihkavad olla Jumala pojad. 
Mees, kes on tulvil Jumala armastust, ei lepi võimalusega õnnistada 
üksnes oma perekonda, vaid tema armastus laieneb kogu maailmale, 
et kogu inimsugu saaks õnnistatud.” (Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith, 2007, lk 330–331) ‥

Lähtudes veendumusest, et kõik on sama Jumala lapsed, on taas-
tatud evangeelium jumaliku armastuse sõnum, mis on mõeldud 
kõigile. See peamine usuline sõnum väljendus kaunilt 15. veebruaril 
1978. aastal Esimese Presidentkonna tehtud avalduses:

„Lähtudes muistsetest ja tänapäevastest ilmutustest õpetab ja kuu-
lutab Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik rõõmuga kristlikku 
õpetust, et kõik mehed ja naised on vennad ja õed, mitte ainult 
ühiste esivanemate veresuhete kaudu, vaid kuna nad on Igavese 
Isa otsesed vaimulapsed.” (Esimese Presidentkonna avaldus Jumala 
armastuse kohta kogu inimkonna vastu, 15. veebr 1978)

Viimse aja pühadel on positiivne ja kaasav hoiak teist usku ini-
meste suhtes. Me usume, et nad on sõna otseses mõttes meie vennad 
ja õed ning et me oleme sama Taevase Isa pojad ja tütred. Meil on 
ühine sugupuu, mis jõuab otsapidi välja Jumalani.6

2
Kirikul on missioon õpetada 

evangeeliumi kõigile rahvastele.

Kirikul, mis on Jumala kuningriik maa peal, on täita missioon 
kõigi rahvaste seas. „Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid 
ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse

ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud” 
(Mt 28:19–20). Need Päästja sõnad ei tunne riigipiire, neile ei ole 
takistuseks ükski rass ega kultuur. Ühtki rahvust ei eelistata teisele. 
Käsk on selgesõnaline: „Õpeta kõiki rahvaid.” ‥
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Issanda Kiriku liikmetena peab meie visioon isiklikest eelarva-
mustest üle olema. Peame avastama ülima tõe, et meie Isa ei tee 
tõepoolest inimestel vahet. Mõnikord me solvame teisest rahvusest 
vendi ja õdesid, pidades ühte rahvust või rahvast teistest paremaks. ‥

Kujutlege isa, kellel on palju erineva temperamendi, võimekuse 
ja vaimsete omadustega poegi. Kas ta armastaks ühte poega teisest 
vähem? Võib- olla pöörab ta suuremat tähelepanu vaimselt vähem 
pühendunud pojale ja palvetab tema eest rohkem kui teiste eest. 
Tähendab see, et ta armastab teisi vähem? Kas kujutaksite ette, et 
Taevane Isa armastaks ühte rahvust kõigi oma laste seas rohkem kui 
teisi? Kiriku liikmetena peab meile meelde tuletama Nefi kõnekat 
küsimust: „Kas te ei tea, et rahvaid on rohkem kui üks?” (2Ne 29:7.) ‥

Vennad ja õed kõigi rahvaste seas! Me tunnistame pühalikult, et 
Jumal on meie ajal kõnelenud, et taevast saadeti sõnumitoojad, et 
Jumal on prohvet Joseph Smithile ilmutanud oma meele ja tahte. ‥

Meie Isa armastab kõiki oma lapsi. Meie peame samuti armastama 
kõiki inimesi nende rassist, kultuurist ja rahvusest hoolimata ning 
õpetama neile evangeeliumi põhimõtteid, et nad võiksid need vastu 
võtta ja tulla teadmisele Päästja jumalikkusest.7

Me püüame alandlikult panna alust vennalikkusele ja õpetada 
ilmutatud tõde ning ütleme seejuures kõigile inimestele kogu maail-
mas sama, mida soovitas armastavalt president George Albert Smith:

„Me pole tulnud selleks, et võtta teilt teie tõde ja voorusi. Me pole 
tulnud selleks, et teis vigu otsida või teid kritiseerida. ‥ Hoidke 
kõike head, mis teis on, ja lubage meil tuua teile veel enam head, 
et võiksite olla õnnelikumad ja et võiksite olla valmis minema meie 
Taevase Isa juurde.” 8

Meie töö on päästa hingi, kutsuda inimesi Kristuse juurde, tuua 
nad ristimisvetesse, et nad võiksid jätkata arengut igavesse ellu 
viival teerajal. See maailm vajab Jeesuse Kristuse evangeeliumi. 
Evan geelium on ainus viis, mille kaudu maailm võib tunda rahu.9

Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena püüame tuua kokku kogu tõe. 
Me püüame suurendada armastust ja mõistmist kõigi maapealsete 
rahvaste seas. Nii püüame luua rahu ja õnne mitte üksnes kristlaste 
seas, vaid kogu inimkonnas. ‥
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Sellest, mis Joseph [Smithi] kaudu rajati, nimelt Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kirikust, on nüüdseks saanud ülemaailmne usund. 
Mitte ainult seetõttu, et selle liikmeid võib leida kogu maailmast, vaid 
peamiselt selle kõikehõlmava sõnumi tõttu, mille põhimõte on võtta 
vastu kogu tõde, mis taastati, et rahuldada kogu inimkonna vajadusi.

‥ Me saadame selle sõnumi armastusest ja lootusest kogu maa-
ilma. Tulge kogu tõe Jumala juurde, kes prohvetite kaudu oma 
lastega jätkuvalt kõneleb. Kuulake Teda, kes jätkuvalt oma teeni-
jaid kõigi rahvuste, suguharude, keelte ja rahvaste sekka igavikulist 
evan geeliumi jutlustama saadab. Tulge võtke osa pidusöögist, mida 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik teile pakub. Ühinege mei-
ega ja püüdke järgida Head Karjast, kes on selle kõik korraldanud.10

3
Neil, kes on kogenud Jeesuse Kristuse lepituse 
õnnistusi, lasub vastutus Temast tunnistada.

Kuidas on lepitus seotud misjonitööga? Iga kord, kui me koge-
me oma elus lepituse õnnistusi, tunneme paratamatult muret teiste 
heaolu pärast.

„meie töö on päästa hingi.”
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Mormoni Raamatus on selle kohta hulgaliselt näiteid. Kui Lehhi 
sõi puu vilja, mis sümboliseeris lepitust, ütles ta: „Mul tekkis soov, 
et ka mu pere sööks seda” (1Ne 8:12). Kui Enos pöördus ja tänu 
usule Jeesusesse Kristusesse oma patud andeks sai, sõnas ta: „Nüüd 
‥ hakkasin ma soovima oma vendade, nefilaste heaolu” (En 1:9). 
Ta palvetas laamanlaste, nefilaste põliste vaenlaste, eest. Siis on 
meil veel Moosia nelja poja – Ammoni, Aaroni, Omneri ja Himni 
– eeskuju. Nad said lepituse kaudu patud andeks ja tegid seejärel 
aastaid laamanlaste seas tööd, et nad Kristuse juurde tuua. Ülestä-
henduses on kirjas, et nad ei suutnud taluda mõtetki, et mõni hing 
võiks hukkuda (Mo 28:3).

Ülimat eeskuju lepingu sõlminust, kes soovib jagada evangeeliumi 
teistega, näeme Alma noorema puhul. Soovin teile lugeda ette tema 
tunnistuse: ‥

„Sellest ajast kuni praeguseni välja olen ma lakkamatult vaeva 
näinud, et ma võiksin tuua hingi meeleparandusele, et ma võiksin 
tuua neid maitsma seda äärmiselt suurt rõõmu, mida maitsesin mina, 
et ka nemad võiksid olla Jumalast sündinud ja täituda Püha Vaimuga” 
(Al 36:24; vt ka Al 36:12–23).

Üks suurepärane pöördumise näitaja on soov jagada evangeeliumi 
teistega. Sel põhjusel andis Issand igale Kiriku liikmele kohustuse 
olla misjonär.

Kuulake lepingut, mille sõlmivad need, kes Kirikus ristitakse:

„Kuna te soovite tulla Jumala lambatarasse ja olla kutsutud tema 
rahvaks ja olete nõus kandma üksteise koormaid, et need oleksid 
kerged;

jah, ja olete nõus leinama koos nendega, kes leinavad; jah, tröös-
tima neid, kes vajavad tröösti, ja seisma kui Jumala tunnistajad igal 
ajal ja kõiges ja kõikjal, kus te ka ei ole, kuni surmani välja, et Jumal 
saaks teid lunastada ja teid arvataks nende hulka, kes on esimeses 
ülestõusmises, et teil võiks olla igavene elu” (Mo 18:8–9).

Me peame seisma kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja 
kõikjal, isegi kuni surmani. Me uuendame seda lepingut võtta enda 
peale Kristuse nimi, kui võtame sakramenti.
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Misjonitöö on üks oluline viis, kuidas tema nimi enda peale võtta. 
Päästja on öelnud, et kui me soovime kogu südamest tema nime 
endi peale võtta, siis oleme me kutsutud minema kogu maailma, 
jutlustama tema evangeeliumi igale loodule. (vt ÕL 18:28.) ‥

Neil meie seast, kes on saanud osa lepitusest, lasub kohustus 
tunnistada ustavalt meie Issandast ja Päästjast. ‥ Kutse jagada evan-
geeliumi teistega näitab meie suurt armastust Taevase Isa laste ning 
Päästja vastu ja selle vastu, mida ta meie heaks tegi.11

4
Issanda abiga võime saada evangeeliumi 

jagamisel üle igast takistusest.

Kui Ida- Euroopa müürid ‥ ja paljud muud maailma osad kokku 
varisevad, kasvab kindlasti vajadus rohkemate misjonäride järele, 
kes täidaksid jumalikku ülesannet viia evangeelium kogu maailma. 
Kas oleme selleks võimaluseks valmis?

Selles suures viimse aja misjonitöös meile esitatud nõudmiste 
taustal peaksid ehk mõned meie seast (eriti vanema põlvkonna 
inimesed, kellel pere on üles kasvatatud) hoolikalt järele mõtlema, 
kas ka meie peas ehitatud „müüre” ei peaks maha lammutama.

Kuidas jääb näiteks „mugavuse müüriga”, mis näib paljusid paa-
re ja vallalisi misjonile minekul takistavat? Kuidas jääb „rahalise 
müüri” või võlaga, mis osade minekut segab, või „lapselaste müü-
riga”, tervise või enesekindluse puudumise müüriga? Või enesega 
rahulolu, üleastumise, hirmu ja kahtluste müüriga? Kas keegi võib 
hetkekski kahelda, et Issanda abiga võivad need müürid kolinal 
kokku variseda?

Vastupidiselt mõne varasema ajajärgu inimestele on meile saanud 
osaks eriline võimalus sündida praegusel viimsel ajal, aitamaks viia 
evangeelium kogu maailma. Tähtsamat kutset selles elus pole. Kui 
rahuldume sellega, et poeme peitu enda ehitatud müüride taha, siis 
anname vabatahtlikult käest õnnistused, mis oleksid võinud kuuluda 
meile. Issand selgitab tänapäeva ilmutuses seda pakilist vajadust:

„Sest vaata, põld on juba lõikuseks valge; ja ennäe, see, kes lööb 
sisse oma sirbi kõigest väest, see varub hoiule, et ta ei hukkuks, vaid 
toob pääste oma hingele” (ÕL 4:4).
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Lisaks selgitab Issand samas ilmutuses lähemalt, millistele nõuete-
le me misjonäridena vastama peame. Ta teab täielikult meie nõrkusi 
ja puudujääke, kui seisame enda ehitatud müüri tohutu värava ees, 
ning kinnitab meile, et jumaliku abiga võime ületada kõik takistused, 
kui vaid teeme enda osa. Ta teeb seda lihtsate sõnadega, öeldes: 
„Paluge ja te saate, koputage ja teile avatakse” (ÕL 4:7).

Issand õnnistagu meid, et meie mõttemüürid ei takistaks meid 
saamast õnnistusi, mis võivad kuuluda meile.12

Issand kordas oma sureliku teenimistöö ajal sõnumit, mis oli 
ühteaegu nii üleskutse kui ka väljakutse. Kristus ütles Peetrusele ja 
Andreasele: „Tulge minu järele ja ma teen teid inimeste püüdjaiks!” 
(Mt 4:19.) ‥

Varasemad prohvetid on õpetanud, et iga vääriline noormees 
peaks teenima põhimisjonil. Ma rõhutan seda vajadust ka täna. 
Misjoniväljal vajatakse väga ka küpsemas eas abielupaare. Jeesus 
ütles jüngritele: „Lõikust on palju, aga töötegijaid vähe; seepärast 
paluge lõikuse Issandat, et ta läkitaks välja töötegijaid oma lõiku-
sele!” (Lk 10:2.)13

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Mõtisklege president Hunteri õpetuse üle selle kohta, et kuna 

kõik on sama Jumala lapsed, on evangeelium mõeldud kõigile  
(vt 1. osa). Kuidas võib meid evangeeliumi jagades aidata teadmi-
ne, et igaüks on sõna otseses mõttes meie vend või õde? 

• Mida võime õppida 2. osas toodud president Hunteri õpetustest 
selle kohta, mida Taevane Isa oma laste vastu tunneb? Mida te 
saate teha, et teisi rohkem armastada ja nendega evangeeliumi 
jagada?

• Mida vastaksite president Hunteri küsimusele: „Mis on lepitusel 
pistmist misjonitööga?” (Vt 3. osa.) Kuidas suurendada soovi ja-
gada evangeeliumi teistega? Milliseid õnnistusi olete saanud, kui 
olete evangeeliumi teistega jaganud või kui keegi on seda jaganud 
teiega?
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• Kui olete uurinud 4. osa, mõtisklege „müüride” üle, mis takistavad 
meid saamast osa misjonitöö õnnistustest. Arutage, kuidas neid 
takistusi ületada.

Samateemalised pühakirjakohad:
Am 9:9; 2Ne 2:6–8; Mo 28:1–3; Al 26:37; ÕL 18:10–16; 58:64; 68:8; 

88:81; 90:11; 123:12; JSM 1:31

Abiks õpetamisel:
„Püha Vaim võib innustada kedagi, keda te õpetate, jagama mõt-

teid, mis võivad teistele kasuks olla. Olge avatud saadud õhutustele 
esitada küsimus konkreetsele inimesele. Te võite tunda õhutust 
paluda vastata kellelgi, kes pole varem vabatahtlikult oma mõtteid 
jaganud.” (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 63)

Viited
 1. All Are Alike unto God. – Ensign, juuni 

1979, lk 74.
 2. Walls of the Mind. – Ensign, sept 1990, 

lk 9–10.
 3. Walls of the Mind. – Ensign, sept 1990, 

lk 10.
 4. All Are Alike unto God. – Ensign, juuni 

1979, lk 74.
 5. All Are Alike unto God. – Ensign, juuni 

1979, lk 74.
 6. The Gospel—A Global Faith. – Ensign, 

nov 1991, lk 18–19.
 7. All Are Alike unto God. – Ensign, juuni 

1979, lk 72–74.
 8. The Gospel—A Global Faith. – En-

sign, nov 1991, lk 19; George Albert 

Smithi avaldus on kirjas teoses „Kiriku 
presidentide õpetused: George Albert 
Smith”, 2011, lk 141.

 9. Follow the Son of God. − Ensign, nov 
1994, lk 88.

 10. Come to the God of All Truth. − En-
sign, sept 1994, lk 73.

 11. The Atonement of Jesus Christ. (kõne 
misjonijuhatajate seminaril 24. juuni 
1988, lk 4- 7), lk 4–7, Kiriku Ajalooraa-
matukogu, Salt Lake City; vt ka The 
Teachings of Howard W. Hunter, toim 
Clyde J. Williams 1997, lk 248–249.

 12. Walls of the Mind. – Ensign, sept 1990, 
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 13. Follow the Son of God. − Ensign, nov 
1994, lk 88.
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Kümnise seadus

„Tunnistus kümnise seadusest 
saadakse, kui selle järgi elada.”

Howard W. Hunteri elust
Vahetult enne seda, kui Howard W. Hunter abiellus Claire  
Jeffsiga, läks ta piiskopi juurde, et saada templisoovitus. Teda ülla-
tas, et vestluse ajal küsis piiskop temalt, kas ta suudab oma naist ja 
perekonda senise sissetulekuga ülal pidada. Howard meenutas: „Kui 
ütlesin talle, kui palju ma teenin, teatas ta põhjuse, miks ta kahtles 
mu võimes naist ülal pidada. Põhjuseks oli kümnisesumma, mille 
maksnud olin.”

Selle ajani polnud Howard täiskümnist maksnud, kuna polnud 
täiskümnise maksmise tähtsust mõistnud. Ta selgitas: „Kuna mu 
isa sel ajal, mil kodus elasin, veel Kiriku liige polnud, ei olnud me 
perena kümnisest kunagi rääkinud ning ma polnud seda kunagi 
tähtsaks pidanud.”

Howardi sõnul õpetas piiskop edasise vestluse käigus „talle oma-
sel lahkel moel ‥ , kui tähtis see seadus on. Kui vastasin, et maksan 
edaspidi alati täiskümnist, jätkas ta vestlusega ning minu suureks 
kergenduseks täitis ära templisoovituse blanketi.”

Kui Howard sellest kogemusest Claire’ile rääkis, sai ta teada, et 
Claire oli alati täiskümnist maksnud. „Otsustasime, et elame selle sea-
duse järgi kogu elu ja et kümnis peab olema alati esikohal,” ütles ta.1

Howard W. Hunteri õpetused
1

Issanda määratlus kümnise seadusest on lihtne.

[Kümnise] seadus on lihtsasti öelduna „üks kümnendik ‥ sissetule-
kust” (ÕL 119:4). Sissetulek tähendab kasumit, palka või juurdekasvu. 
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„Kümnise maksmine suurendab usku, vaimsust ja 
vaimset võimekust ning tugevdab tunnistust.”
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See on töövõtja palk, ettevõtja kasum, kasvatatud või toodetud saa-
duste juurdekasv või mõnest muust allikast saadud sissetulek. Issand 
ütles, et see on alatiseks seaduseks, nagu see on olnud varemalt.2

Nagu kõigi Issanda käskude ja seaduste puhul, on [kümnise sea-
dus] olemuselt lihtne, kui meil on vaid usku. Issand on öelnud 
sisuliselt: „Võtke komakoht ja tõstke see ühe koha võrra edasi.” See 
on kümnise seadus. Nii lihtne see ongi.3

2
Kümnise seadus on olnud olemas algusest 

peale ja jätkub tänapäeval.

Esimest korda mainitakse sõna „kümnis” Piiblis Vana Testamen-
di kõige esimeses raamatus. Aabram ‥ kohtus Saalemi kuninga ja 
Kõigekõrgema Jumala preestri Melkisedekiga. Melkisedek õnnistas 
teda ja Aabram „andis temale kümnist kõigest” (1Ms 14:20).

Paar peatükki hiljem samas raamatus andis Jaakob Peetelis järg-
mise tõotuse: „Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt 
kümnist!” (1Ms 28:20–22.)

Kolmas kord mainitakse seda leviitide seaduse raames. Issand 
kõneles Moosese kaudu:

„Ja kõik maa kümnis, niihästi seemnest kui puude viljast, on Je-
hoova päralt; see on pühitsetud Jehoovale” (3Ms 27:30).

Leviitide seaduse järgi maksti leviitidele kümnist nende ülalpi-
damiseks ja nemad maksid omakorda kümnist sellest, mida nemad 
said, nagu on öelnud Issand, kui ta juhendas Moosest:

„Räägi leviitidega ja ütle neile: kui te võtate Iisraeli lastelt kümnist, 
mille ma neilt olen andnud teile kui teie pärisosa, siis võtke sellest 
Jehoovale tõstelõiv – kümnis kümnisest” (4Ms 18:26).

See näitab selgelt, et kümnise seadus oli osa leviitide seadusest 
ja seda maksid kõik, isegi leviidid ise, kellel kästi maksta kümnist 
kümnisest, mis neile toodi.

Mõned on seisukohal, et kümnise seadus oli mõeldud vaid 
leviitidele, ent ajalugu kinnitab tõsiasja, et see seadus on olnud  
universaalne. See oli kirjas Moosese seaduses. See on olnud ole-
mas algusest peale, juba muistse Egiptuse seaduses, Babüloonias 
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ja tõendeid sellest leiab kogu piibellikust ajaloost. Seda mainisid 
prohvet Aamos (vt Am 4:4) ja Nehemja, kellele anti ülesanne ehi-
tada taas üles Jeruusalemma müürid (vt Ne 10:37–38; 12:44; 13:5, 
12). Peagi pärast seda tegi Malakia algust veel suurema ülesandega 
ehitada taas üles rahva usk ja kõlblus. Tema ülim püüe hakata vastu 
nende saamahimule, kes olid usklikud vaid nime poolest, väljendus 
süüdistuses, et nad on pannud toime kuriteo Jumala vastu. 

„Kas inimene tohib Jumalat petta? Aga teie petate mind ja ütlete: 
„Kuidas me sind petame?” Kümnise ja tõstelõivuga! 

Needusega olge neetud, et teie, kogu rahvas, mind petate! 

Tooge kogu kümnis varaaita, et mu kojas oleks toidust, ja proovi-
ge mind ometi sellega, ütleb vägede Jehoova! Tõesti, ma avan teile 
taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni!” (Ml 3:8–10.) ‥

Vana Testamendi lõpetavad Malakia sõnad, mis toonitavad üle 
kümnise seadust, andes mõista, et seda algusest peale kehtinud 
seadust ei ole tühistatud. Selle manitsusega sai ühtlasi alguse Uus 
Testament. ‥

Peagi pärast evangeeliumi taastamist sel ajajärgul andis Issand 
viimse aja prohveti kaudu oma rahvale ilmutuse, mis seda seadust 
määratles ‥:

„Ja pärast seda tuleb neil, kellelt on nõnda kümnist nõutud, maks-
ta igal aastal üks kümnendik oma sissetulekust; ja see olgu neile 
alatiseks seaduseks, minu püha preesterluse jaoks, ütleb Issand” 
(ÕL 119:44).4

3
Kümnise maksmine on kui kingituse 

tegemine, aga samas ka kohustus.

Kümnis on Jumala seadus tema lastele, ent see on täiesti vabataht-
lik. Selles mõttes ei erine see hingamispäeva seadusest ega ühestki 
teisest Jumala seadusest. Me võime keelduda täitmast neist mõnda 
või neid kõiki. Meie kuulekus on vabatahtlik, kuid maksmisest keel-
dumine seda seadust ei tühista.

Kui kümnis on vabatahtlik, kas on see siis kingitus või kohustus? 
Neil kahel on suur vahe. Kingitus on vabatahtlik raha või vara an-
netamine, mille puhul ei oodata midagi vastu. See on tingimusteta. 
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Kinkimine pole kellelegi kohustuslik. Kui kümnis on kingitus, siis 
võime anda, mida soovime, millal soovime, või otsustada kingitust 
üldse mitte teha. See asetaks Taevase Isa samasse kategooriasse 
tänavakerjusega, kellele möödaminnes sendi viskame. 

Kümnise seaduse on seadnud sisse Issand ja kuna see on tema 
seadus ja kui me teda armastame ja soovime pidada ta käske ja 
saada temalt õnnistusi, siis on meie kohus seda järgida. Sel moel 
saab sellest võlg. Kui keegi ei maksa kümnist, kuna on võlgades, 
siis peaks ta endalt küsima, kas ta pole võlgu ka Issandale. Õpetaja 
ütles: „Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike 
antakse teile pealegi!” (Mt 6:33.)

Me ei saa kõndida üheaegselt nii ida kui ka lääne poole. Me ei saa 
teenida korraga Jumalat ja mammonat. See, kes kümnise seaduse 
kõrvale jätab, pole seda õieti proovile pannud. Loomulikult on sel 
oma hind. Ükskõik millise evangeeliumi seaduse või põhimõtte järgi 
elamine nõuab tööd, läbimõtlemist ja pingutusi. ‥

Võib olla, et kümnist makstes teeme nii kingituse kui ka täidame 
oma kohustust. Kohustuse täidame me Issanda ees. Kingituse teeme 
kaasinimestele, kuna aitame ehitada üles Jumala kuningriiki. Kui 
vaadata hoolikalt misjonäride jutlustamist, Kiriku õpetamisprogram-
mi, suurt haridussüsteemi ja pühakodade ehitamise programmi, siis 
mõistame, et kümnise maksmine pole koorem, vaid suur au. Tänu 
meie kümnisele jõuab evangeelium paljudeni.5

4
Issandale toodud and peaks olema andja jaoks väärtuslik.

Kirjakohast 2. Saamueli 24:18–25 loeme, et Taavet ei toonud 
Issandale ohvrit, mis oleks tema enda jaoks olnud väärtusetu. Kaht-
lemata mõtles ta, et kui and pole väärtuslik andja jaoks, siis ei sobi 
seda Issandale pakkuda.

Kristus ütles, et õndsam on anda kui võtta (vt Ap 20:35), kuid 
leidub neid, kes annavad ainult siis, kui see nende jaoks midagi ei 
maksa. See pole kooskõlas Õpetaja õpetustega, kes ütles: „Kui keegi 
tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese 
peale ja järgigu mind” (Mt 16:24).
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Mõned ei ela kümnise seaduse järgi, kuna see on kulukas. See 
on vastuolus Taaveti mõtteviisiga, kes ei toonud Issandale ohvrit, 
mis oleks olnud tema enda jaoks väärtusetu. Need, kes kümnist ei 
maksa, jätavad tähelepanuta kümnise seaduses peituvad vägevad 
moraalipõhimõtted ning ei mõista seda seadust ega selle põhjusi.6

5
Kümnise maksmine toob suuri õnnistusi.

[Kümnise]seaduse andis Issand. Kui seda järgime, saadab meid 
edu. Kui aga teeme seda, mida me ise paremaks peame, siis saa-
dab meid ebaedu. Kiriku asjus ringi reisides ja kümnise maksmise 
tulemusi näinuna, olen jõudnud järeldusele, et see pole koorem, 
vaid suur õnnistus.7

Makske kümnist ausalt! See igavene seadus, mille Issand ilmutas 
ja mida ustavad muistsest ajast kuni tänapäevani täidavad, õpetab 
meile, et seaksime Issanda esikohale. Meil ei paluta ohverdada oma 
kodu ega elu, nagu seda pidid tegema varajased pühad. Tänapäe-
val esitatakse meile väljakutse saada jagu isekusest. Me maksame 

„Kümnise maksmine pole koorem, vaid suur au.”
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kümnist, kuna armastame Issandat, mitte seepärast, et meil on või-
malused, et seda endale lubada. Võime olla valmis selleks, et Is-
sand avab taevaluugid ja kallab neile, kes on ustavad, õnnistusi  
(vt Ml 3:10).8

Me järgime põhimõtet anda Issandale tagasi osake kõigest sel-
lest heast, mille ta meile annab, ning seda osakest me nimetamegi 
kümniseks. Kümnis ‥ on täielikult vabatahtlik. Meie valida on, kas 
maksta või mitte. Neile, kes seda teevad, saavad osaks õnnistused, 
mida teised kogeda ei saa.9

Mary Fielding Smith [oli] vintske teerajajast ema, prohveti venna 
patriarh Hyrum Smithi lesk. ‥ Ühel kevadpäeval avas ta perega 
oma kartulivarud ning lasi poegadel osa parimaid kartuleid küm-
nisekontorisse viia.

Kontori trepil kohtus ta asjuriga, kes polnud nõus poistelt kartu-
leid vastu võtma. Tal olid kahtlemata meeles naise katsumused ja 
ohverdused ning ta ütles: „Õde Smith, see on lausa häbiasi, et teie 
peate maksma kümnist.” Ta ‥ noomis õde Smithi, et too kümnist 
maksab, ega pidanud seda sugugi arukaks teoks. ‥

Lüheldane lesknaine ajas end nii sirgu kui võis ja teatas: „William, 
häbi sul olgu! Kas sa keelad mulle õnnistusi? Kui ma kümnist ei 
maksaks, takistaksin Issandat mind õnnistamast. Ma maksan kümnist 
mitte ainult seetõttu, et see on Jumala seadus, vaid kuna ma ootan 
selle eest ka õnnistusi. Seda ja teisi seadusi pidades loodan, et mind 
saadab edu ja ma suudan oma peret ülal pidada.” ( Joseph Fielding 
Smith. Life of Joseph F. Smith, Salt Lake City, 1938, lk 158–159)10

Kümnise põhimõtte järgimine peaks tähendama midagi enamat 
kui matemaatilist täpsust ja mehhaanilist kuulekust. Issand mõistis 
hukka variserid, kes maksid küll oma maitsetaimedelt masinlikult 
kümnist, ent selle vaimsest tähendusest aru ei saanud (vt Mt 23:23). 
Kui maksame kümnist seetõttu, et armastame Issandat, ja teeme seda 
täiesti vabalt ja usuga, siis vahemaa tema ja meie vahel väheneb ning 
meie omavaheline suhe muutub lähedasemaks. Käsutäitmise jäikus 
kaob, me tunneme vaimu puudutust ja ühtsust Jumalaga.

Kümnise maksmine suurendab usku, vaimsust ja vaimset või-
mekust ning tugevdab tunnistust. See annab rahulolu teadmisest, 
et elame Jumala tahtega kooskõlas. Sellega kaasnevad õnnistused, 
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kuna kümnist kasutatakse selleks, et teistega oma hüvesid jagada. 
Me ei saa endale nendest õnnistustest ilmajäämist lubada. Me ei saa 
endale lubada kümnise maksmatajätmist. Meie tuleviku olemasolu 
on sama kindel kui olevik. Sellel, mida me anname, kuidas me an-
name ning viis, kuidas me Issanda ees oma kohustusi täidame, on 
igavikulised tagajärjed.

Tunnistus kümnise seadusest saadakse, kui selle järgi elada.11

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Vaadake 1. osast üle kümnise seaduse määratlus. Mis on kümnis? 

Mida võime õppida president Hunterilt kümnise seaduse liht-
suse kohta?

• Millised mõtted on teil tekkinud seoses president Hunteri õpetus-
tega kümnise ajaloo kohta? (Vt 2. osa.) Mis te arvate, miks tahtis 
president Hunter, et me mõistaksime kümnise universaalsust?

• Mil moel on kümnise maksmine nii kingituse tegemine kui ka ko-
hustus? (Vt 3. osa.) Kuidas väljendame kümnist makstes armastust 
Issanda vastu? Kuidas võime tunda, et kümnise maksmine pole 
mitte koorem, vaid suur au?

• Miks peaks Issandale antud and olema andja jaoks väärtuslik? 
(Vt 4. osa.) Kuidas saada kümnise maksmisel üle igasugustest 
takistustest ja vastumeelsusest?

• Vaadake üle õnnistused, mis president Hunteri sõnul kümnise 
maksmisega kaasnevad (vt 5. osa). Milliseid õnnistusi on see 
toonud teie ellu?

Samateemalised pühakirjakohad:
Al 13:15; ÕL 64:23; 104:14–18; 119; 120; vt Märksõna „Kümnis”. 

– Pühakirjajuht 

Abiks uurimisel
Peatüki esmakordsel lugemisel võiksite seda lugeda ülevaatli-

kult, vaadates peatüki sisuga tutvumiseks esmalt üle alapealkirjad. 
Seejärel lugege peatükk uuesti läbi põhjalikumalt ja süvenenumalt. 
Samuti võiksite lugeda iga alalõiku, püüdes sealt leida vastuse 
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mingile küsimusele. Seda tehes võite avastada olulisi mõtteid ja 
rakendamisvõimalusi.

Viited
 1. Vt Eleanor Knowles. Howard W. Hun-

ter, 1994, lk 80–81.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter. 

Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 105; vt 
ka Conference Report, apr 1964, lk 35.

 3. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 105.

 4. Conference Report, apr 1964, lk 33–35.
 5. Conference Report, apr 1964, lk 35–36.
 6. The Teachings of Howard W. Hunter. 

Toim Clyde J. Williams, lk 106; vt ka 
Conference Report, apr 1964, lk 33.

 7. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 105.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 105.

 9. Dedication of Goteborg Chapel, kõne 
Rootsis Göteboris, 10. sept 1967, lk 1, 
Kiriku Ajalooraamatukogu, Salt Lake 
City.

 10. Howard W. Hunter. That We Might 
Have Joy. – Ensign, juuli 1994, lk 
136–137.

 11. Conference Report, apr 1964, lk 36.
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„me loodame, et te loete ja uurite ise ja koos perega pühakirju iga päev.”
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Pühakirjad – tulusaim 
uurimismaterjal

„Saagem pideva pühakirjade uurimise kaudu Taevase 
Isa ja tema Armastatud Pojaga lähedasemaks.”

Howard W. Hunteri elust
President Howard W. Hunter armastas pühakirju väga ja uuris neid 
pühendunult. Seda armastust ja õpihimu peegeldasid ka tema õpe-
tused, mis olid tulvil pühakirjalugusid ja standardteoste kirjakohti. 
Ta valis evangeeliumi põhimõtet õpetades, eriti üldkonverentsil 
kõneldes, vähemalt ühe pühakirjaloo, jutustas seda üksikasjalikult 
ja leidis sellest rakendamisvõimalusi.

Näiteks Jumalale pühendumisest õpetades tuletas ta meelde 
loo Joosuast, loo Sadrakist, Meesakist ja Abednegost ning teistest 
Vana Testamendi ajal elanuist, kes näitasid üles suurt pühendumust  
(vt 19. ptk). Teenimisest õpetades tõi ta näiteid Mormoni Raamatust, 
tuues välja, et need, kes teiste tunnustust suurt ei pälvinud, polnud 
sugugi vähem kasulikud võrreldes nendega, kelle teened olid näh-
tavamad (vt 23. ptk). Õpetades, kuidas saada raskel ajal sisemist 
rahu, kasutas ta jällegi pühakirjasalme, muuhulgas lugu vee peal 
kõndivast Peetrusest (vt 2. ptk). Sakramendist õpetades andis ta 
ülevaate Iisraeli laste ja paasapüha loost (vt 15. ptk).

President Hunter teadis, kui olulist rolli mängivad pühakirjad 
isikliku tunnistuse saamisel Jeesusest Kristusest. Seetõttu võttis ta 
tihti õpetamisel aluseks pühakirjalised ülestähendused Päästja tee-
nimistööst, ristilöömisest ja ülestõusmisest. Ta on kuulutanud:

„Olen tänulik pühakirjade kogumiku eest. Neid pühendunult 
uurides võime saada rohkem teadmisi Jeesusest Kristusest. Olen 
tänulik, et Issand on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 
prohvetite kaudu andnud Uuele ja Vanale Testamendile lisaks veel 
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teisigi ilmutatud pühakirju kui lisatunnistusi Kristusest. Ta on andnud 
Mormoni Raamatu, Õpetuse ja Lepingud ja Kallihinnalise Pärli. Ma 
tean, et kõik need kolm on Jumala sõna. Need tunnistavad, et Jeesus 
on Kristus, elava Jumala Poeg.” 1

Howard W. Hunteri õpetused
1

Pühakirjade uurimine on kõige tulusam 
uurimistöö, milles osaleda saame.

Kogu tõe aluseks on tunnistus, et Jeesus Naatsaretlane on Kristus, 
Vägev Jehoova, Maailma Päästja ja Elava Jumala Ainusündinud Poeg. 
See ongi pühakirjade sõnum. Kõik need pühad raamatud tekitavad 
soovi uskuda Jumalasse Igavesse Isasse ja tema Pojasse Jeesusesse 
Kristusesse ning viimne kui üks neist kutsub üles täitma Jumala tahet 
ja pidama tema käske.2

Kui järgime oma juhtide nõu pühakirju lugeda ja uurida, saavad 
meile osaks mitmesugused õnnistused. See on kõige tulusam uuri-
mistöö, milles osaleda saame. ‥

Jumal ilmutab end meile ja kõneleb meiega pühakirjade  
kaudu. Kas võiks olla paremat ajaveetmise viisi kui lugeda pühakirja- 
raamatukogust kirjandust, mis õpetab meid tundma Jumalat ja mõist-
ma meie suhet temaga? Hõivatud inimeste jaoks on aeg alati kallis, 
ent selle väärtus langeb, kui raiskame tunde, et lugeda või vaadata 
seda, mis on labane ja kasutu.3

Me loodame, et te loete ja uurite ise ja koos perega pühakirju iga 
päev. Me ei tohiks suhtuda hoolimatult Issanda käsku: „Uuri[ge] pühi 
kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu, ja need on, mis 
tunnistavad minust” ( Jh 5:39). Ilmutatud sõna lugedes tuleb meie 
koju ja ellu Püha Vaim.

Kirik peaks olema täis naisi ja mehi, kes tunnevad pühakirju läbi 
ja lõhki, kes on neid märgistanud ja ristviidetega täitnud, kes toe-
tuvad õppetunde ja kõnesid ette valmistades Pühakirjajuhile; kes 
on õppinud tundma kaarte, Piibli sõnaraamatut ja muid õpiabisid, 
mida need võrratud standardteosed sisaldavad. Selge see, et püha-
kirjad sisaldavad rohkemat, kui me kiirelt omandada suudaksime. 
Pühakirjapõld on kahtlemata „juba lõikuseks valge” (vt ÕL 4:4). ‥
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Pühakirjad – Jumala kestvad ja valgustavad sõnad – on mitte ainult 
praegusel, vaid igal ajajärgul, alati olemas olnud. Need on olnud igale 
neid otsivale mehele, naisele ja lapsele mõistetavalt üles ehitatud. 
Jumala sõna on pandud kirja kõige loetavamas ja ligipääsetavamas 
vormis, mis tavaliikmetele läbi aegade kättesaadav on olnud. Kui me 
neid ei loe, siis peame selle eest kindlasti vastust andma.5

2
Pühakirjade uurimine aitab meil 

teada ja järgida Jumala tahet.

Selleks et evangeeliumi seadusele ja Jeesuse Kristuse õpetustele 
kuuletuda, peame seda seadust ja Issanda tahet esmalt mõistma. 
Seda saab kõige paremini teha, kui uurida pühakirju ja prohvetite 
sõnu. Sel kombel saame tuttavaks sellega, mida Jumal on inimestele 
ilmutanud.

Üks usuartikkel kuulutab: „Me usume kõike, mida Jumal on ilmu-
tanud, kõike, mida Ta ilmutab praegu, ja me usume, et Ta ilmutab 
veel palju suuri ja tähtsaid Jumala kuningriiki puutuvaid asju” (9. UA).

Jumala tahe on ilmutatud pühakirjade kaudu ja sel põhjusel on 
meil kästud tõe teadasaamiseks neid lugeda. Issand selgitas Oliver 
Cowderyle, kuidas neid tõdesid kindlaks teha. Ta ütles: „ Ja kui sa 
tead, et need on tõesed, vaata, ma annan sulle käsu, et sa toetuksid 
nendele asjadele, mis on kirjutatud, sest neis on kirjutatud kõik 
asjad, mis puutuvad minu kiriku, minu evangeeliumi ja minu kalju 
rajamisse” (ÕL 18:3–4).

Paulus kirjutas oma heale sõbrale Timoteosele: „Et sina lapsest 
saadik tunned pühi kirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks 
usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses,” ning lisas, „Kõik Kiri on  
Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimi-
seks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses” (2Tm 3:15–16). ‥

Meie Kiriku juhid on pühakirjade ning muistsete ja kaasaja prohve-
tite sõnade lugemist tugevalt rõhutanud. Isadel ja emadel on palutud 
lugeda pühakirju, et nad võiksid oma lapsi õigesti kasvatada. Meie 
lapsed loevad pühakirju tänu oma vanemate seatud eeskujule. Me 
uurime pühakirju pereõhtutel ja mõned pered loevad koos pühakirju 
varastel hommikutundidel. ‥ Sel moel õpime tundma Issanda tahet, 
et võiksime olla kuulekad.6
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Mõtisklege pühakirjades oleva järjendi peale, mis saab alguse 
Jumala sõnale kuuletumisest ja jätkub lubadusega, et kui me seda 
teeme, siis võime minna tema juurde:

„Ja teile annan ma nüüd käsu: ‥ pöörat[a] usinasti tähelepanu 
igavese elu sõnadele;

sest teil tuleb elada iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust.

Sest Issanda sõna on tõde, ja mis iganes on tõde, on valgus, ja mis 
iganes on valgus, on Vaim, nimelt Jeesuse Kristuse Vaim. ‥

Ja igaüks, kes Vaimu häält kuulda võtab, tuleb Jumala, tõepoolest 
Isa juurde.” (ÕL 84:43–45, 47.)

See on imeline teekond, mis saab alguse Jumala sõnast ja mis 
lõpeb ülendusega. „Sest vaata, Kristuse sõnad ütlevad teile kõik, 
mida te peate tegema” (2Ne 32:3).7

Ma usaldan teie kätte Jumala ilmutused kui mõõdupuu, mille järgi 
me peame elama ja mille järgi mõõta igat otsust ja kõiki tegusid. 
Seega, kui teil on muresid ja väljakutseid, pöörduge nendega silmitsi 
olles pühakirjade ja prohvetite poole.8

3
Pühakirjade mõistmiseks peame neid süvenenult, 

järjepidevalt ja palvemeelselt uurima.

Me innustame teid hoolikalt järele mõtlema, kui palju aega te 
hetkel pühakirjade üle palvemeelselt mõtisklemisele pühendate.

Ühena Issanda teenijatest kutsun ma teid üles tegema järgmist:

1. Lugege isiklikult pühakirju iga päev ning mõtisklege ja palve-
tage nende üle.

2. Lugege pühakirju regulaarselt koos perega. Me kiidame neid, 
kes seda juba teevad, ja innustame sellega viivitamatult algust tegema 
neid, kes seda veel ei tee. ‥

Võtkem kindlalt nõuks olla palvemeelsemad, elada täielikumalt 
Vaimu juhatuse järgi ja saada pideva pühakirjade uurimise kaudu 
Taevase Isa ja tema Armastatud Pojaga lähedasemaks.9

Lugemisharjumusi on erinevaid. Mõned on kiired, mõned aegla-
sed lugejad. Mõni loeb natukesehaaval, teised jälle ei lõpeta enne, 
kui raamat on läbi. Need, kes pühakirju uurima asuvad, leiavad aga, 
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et nende mõistmiseks pealiskaudsest läbilugemisest ei piisa – neid 
tuleb uurida süvenenult. Kindlasti saavutab see, kes uurib pühakirju 
iga päev, palju rohkem kui see, kes pühendab sellele ühel päeval 
arvestatava hulga aega, kuid pärast jätab mitu päeva vahele. Peale 
selle, et uurime iga päev, peaksime leidma ka regulaarse aja, mil 
saame segamatult keskenduda. 

Pühakirjade paremaks mõistmiseks pole midagi paremat kui  
palve. Palve kaudu võime häälestada oma meele pühakirjadest vas-
tuste otsimisele. Issand ütles: „Paluge, siis antakse teile; otsige, siis 
te leiate; koputage, siis avatakse teile” (Lk 11:9). Kristus kinnitab 
meile, et kui palume, otsime ja koputame ning oleme valmis ja 
vastuvõtlikud, siis Püha Vaim juhib meie mõistmist.

Paljud leiavad, et parim aeg uurimiseks on hommikul pärast 
ööund, mil pea on kõigest mõtlemist segavast selginenud. Teised 
eelistavad uurida vaiksetel tundidel, mil töö ja mured on selja taga, 
lõpetades päeva pühakirjadest hoovavas vaikses rahus.

Täpsest kellaajast olulisem on ehk see, et uurimine toimuks regu-
laarselt kindlal ajal. Oleks ideaalne, kui iga päev leitaks selleks tund 
aega. Kui nii palju pole võimalik, siis saavutataks olulisi tulemusi 
ka regulaarse poole tunniga. Veerand tundi on lühike aeg, ent on 
üllatav, kui palju valgust ja teadmisi võib sellega omandada, kui 
teha midagi nii tähtsat. Oluline on mitte kunagi lasta millelgi oma 
uurimist segada.

Mõni eelistab uurida üksi, kuid hea on uurida ka koos kaaslasega. 
Perekonnad saavad suuri õnnistusi, kui isad ja emad oma lapsed 
enda ümber koguvad, neile pühakirja- raamatukogust koos loevad 
ning neid kauneid lugusid ja mõtteterasid vabalt ja kõigile mõiste-
tavalt arutavad. Noored ja lapsed oskavad põhilist usulist kirjandust 
hinnata ning nad on selles osas hämmastavalt taiplikud. 

Pühakirju ei tohiks lugeda juhuslikult, vaid meil peaks olema 
töötatud välja uurimisplaan. Mõned loevad teatud arvu lehekülgi 
päevas või kindla arvu peatükke nädalas. See võib olla hästi õigus-
tatud ja nauditav, kui lugeda selleks, et meelt lahutada, kuid selline 
pole veel tähendusrikas uurimine. Loetavate peatükkide arvu asemel 
oleks parem panna paika, kui kaua me iga päev pühakirju uurime. 
Mõnikord võib kogu aeg minna kõigest ühe salmi uurimisele.10
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4
Jairusest kõneleva pühakirjalise ülestähenduse 

üle mõtisklemine avardab suuresti meie 
mõistmist ja avab selle tähenduse. 

Jeesuse elu, tegude ja õpetuste kohta saab lugeda kiiresti. Ena-
mikul juhtudest on need lood lihtsad ja antud edasi lihtsal viisil. 
Jeesus õpetas väheste sõnadega, ent iga sõna on sisutihe ning koos 
maalivad need lugeja silme ette suurema pildi. Mõnikord võime 
mitu tundi juurelda paljutähenduslike, ent lihtsal viisil sõnastatud 
mõtteterade üle.

Päästja elus leidis aset juhtum, mida mainivad nii Matteus,  
Markus kui ka Luukas. Olulisema osa loost jutustab Markus vaid 
kahe lühikese salmi ja nelja sõna abil. ‥

„Siis tuleb üks kogudusekoja ülemaid, Jairus nimi, ja langeb teda 
nähes tema jalge ette maha

ja palub teda väga ning ütleb: „Mu tütreke on hinge vaakumas; 
ma palun, et sa tuleksid ja paneksid oma käed tema peale, et ta 
saaks terveks ning jääks ellu!”

Pühakirjade uurimine „on kõige tulusam uurimistöö, milles osaleda saame”.
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Ja ta läks temaga.” (Mk 5:22–24.)

Selle loo võib lugeda läbi kolmekümne sekundiga. See on lühi-
ke, lihtsakoeline ning visuaalselt selge, nii et isegi laps võib seda 
igasuguse vaevata ümber jutustada. Ent kui võtta aega, et selle üle 
mõtiskleda, avardub meie mõistmine ja selle loo tähendus jõuab 
meieni. ‥

Jeesus oli just oma kaaslastega ületanud Galilea mere ja Kaper-
nauma lähedal kaldal kohtus ta teda oodanud rahvahulgaga. „Siis 
tuleb üks kogudusekoja ülemaid.” Sel päeval valvasid suuremaid 
kogudusekodasid grupp vanemaid, keda juhatas ülem. See oli kõr-
gest seisusest mainekas mees, keda juudid väga austasid.

Matteus ülema nime ei maini, kuid Markus nimetab teda Jairuseks. 
Seda meest ega tema nime kusagil mujal pühakirjades ei kohta, kuid 
mälestus temast on talletatud ajalukku selle põgusa kohtumise pärast 
Jeesusega. Paljud elud, mis oleksid jäänud tundmatuks, jäädvustusid 
ajalukku tänu Õpetaja käepuudutusele, mis muutis oluliselt mõtteid 
ja tegusid ja andis uue ja parema elu.

Kui Jairus Jeesust nägi, langes ta „teda nähes tema jalge ette maha”.

Oli üsna tavatu, et nii mainekas ja kõrgest seisusest mees, ko-
gudusekoja ülem, Jeesuse ees põlvitas – mehe ees, keda peeti ter-
vendamisanniga rändõpetajaks. Jeesust nägid teisedki haritud ja 
kuulsad, kuid nad ei teinud temast välja. Nende meeled olid suletud. 
Tänapäeval on see samamoodi, paljude ees seisavad takistused, mis 
ei lase neil teda vastu võtta.

„Ja [ Jairus] palub teda väga ning ütleb: „Mu tütreke on hinge 
vaakumas.”” Tavaliselt ongi nii, et Kristuse juurde tullakse tihti mit-
te niivõrd enda, kuivõrd kellegi lähedase pakilise vajaduse tõttu. 
Värin, mida Jairuse häälest kuuleme, kui see kõrge positsiooniga 
kogudusekoja ülem Päästja ees põlvitab ja ütleb „mu tütreke”, on 
hingeliigutav.

Sellele järgneb suurt usku väljendav palve: „Ma palun, et sa tu-
leksid ja paneksid oma käed tema peale, et ta saaks terveks ning 
jääks ellu!” Need sõnad ei näita üksnes murest murtud isa usku, 
vaid tuletavad ühtlasi meile meelde, et millele iganes Jeesus käed 
peale paneb, see elab. Kui Jeesus asetab käed abielu peale, siis see 
elab. Kui tal lasta panna käed peale perekonnale, jääb see elama.
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Järgnevad sõnad: „Ja ta läks temaga.” Me ei saa eeldada, et see 
juhtum oli päevakavas ette nähtud. Õpetaja oli tulnud merelt ja 
kaldal ootas rahvahulk, et ta neid õpetaks. ‥ Isa palve segas sellele 
vahele. Ta oleks võinud seda palvet eirata, kuna paljud teised teda 
ootasid. Ta oleks võinud Jairusele öelda, et tuleb tema tütart vaatama 
järgmine päev, kuid „ta läks temaga”. Kui astume Õpetaja jälgedes, 
kas oleksime kunagi nii hõivatud, et oma ligimese vajadusi eirata?

Loo ülejäänud osa polegi vaja lugeda. Kui nad kogudusekoja 
ülema koju jõudsid, võttis Jeesus tüdrukul käest ja äratas ta surnuist 
üles. Samamoodi tõstab ja äratab ta üles uude ellu igaühe, kes laseb 
Päästjal end käekõrvale võtta.11

5
Mormoni Raamat ning Õpetus ja Lepingud 

toovad meid Kristusele lähemale.

mormoni raamat

Üks tähelepanuväärsemaid allikaid, mille Issand on meile selle 
jumaliku töö tegemisel abiks andnud, on Mormoni Raamat alapeal-
kirjaga „Teine testament Jeesusest Kristusest”. [President Ezra Taft 
Benson] manitses meid otsekoheselt selle püha köite lugemist ja 
õpetusi mitte unarusse jätma. „Selle suurim missioon,” ütles ta, „on 
tuua inimesi Kristuse [ja seega Isa] juurde. Kõik muu on teisejärguli-
ne” (Ensign, mai 1986, lk 105). Me loodame, et teie, vennad ja õed, 
toidate oma hinge, lugedes regulaarselt Mormoni Raamatut ja teisi 
pühakirju, ning kasutades neid, kui te teisi teenite.12

Mormoni Raamat on Jumala sõna. Me kutsume teid üles seda 
võrratut ülestähendust lugema. See on tänapäeval kõige tähele-
panuväärsem raamat. Lugege seda hoolikalt ja palvemeelselt ning 
Jumal annab teile tunnistuse selle tõesuse kohta, nagu on lubanud 
Moroni (vt Mn 10:4).13

Mormoni Raamatut lugedes ja uurides ning selle sisu kohta palve-
meelselt kinnitust otsides saame tunnistuse, et Joseph Smith oli 
Jumala prohvet ja et Jeesuse Kristuse Kirik on maa peale taastatud.14

[Mormoni Raamatu] lugemisel on teie elule suur mõju. See avardab 
teie teadmisi viisist, kuidas Jumal inimestega lävib, ja suurendab teie 
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soovi elada kooskõlas tema evangeeliumi õpetustega. See annab 
teile vägeva tunnistuse Jeesusest.15

õpetus ja lepingud

Õpetus ja Lepingud on ainulaadne raamat. See on ainus raamat 
maa palge peal, mille eessõna on kirjutanud Looja isiklikult. Peale 
selle sisaldab see rohkem tsitaate otse Issandalt kui ükski muu ole-
masolev pühakirjaraamat. 

See pole mõne muistse dokumendi tõlge, vaid päritolult täna-
päevane. See on meie ajaks mõeldud ilmutuste raamat. See on ai-
nulaadne ja jumalikult inspireeritud valik ilmutusi, mis tulid Jumala 
prohvetite kaudu meie päevil, et vastata küsimustele, muredele ja 
väljakutsetele, millega nemad ja teised silmitsi seisid. Selles sisaldu-
vad jumalikud vastused päris inimeste elulistele probleemidele. ‥

Kas mõistate, et Õpetust ja Lepinguid lugedes võite kuulda pü-
hakirja kaudu Issanda häält? (Vt ÕL 18:33–36.) ‥ Me võime kuulda 
jumalikku häält mõtetena oma meeles või tunnete kaudu südames 
(vt ÕL 8:1–3.) Seda tunnistust lubatakse ‥ igale väärilisele mehele, 
naisele ja lapsele, kes palvemeelselt taolist tunnistust otsib. Kas meist 
igaüks ei peaks võtma nõuks neid pühi ilmutusi lugeda, uurida ja 
nende üle mõtiskleda ja palvetada? 16

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Millised kogemused on aidanud teil mõista, et „pühakirjade uuri-

mine on kõige tulusam uurimistöö”? (Vt 1. osa.) Kuidas saame olla 
veel pühendunumalt naised ja mehed „kes tunnevad pühakirju 
läbi ja lõhki”?

• Kuidas aitab pühakirjade uurimine olla kuulekam? (Vt 2. osa.) Mil 
moel olete näinud, et „Kristuse sõnad ütlevad teile kõik, mida te 
peate tegema”? (2Ne 32:3.)

• Millised president Hunteri nõuanded selle kohta, kuidas uurida 
pühakirju, võiksid aidata teid? (Vt 3. osa.) Kuidas on pühakirjade 
järjepidev ja palvemeelne uurimine teid õnnistanud?

• Millised mõtted võime saada president Hunteri jutustusest selle 
kohta, kuidas Päästja tervendas Jairuse tütre? (Vt 4. osa.) Kuidas 



1 0 .  P e a t ü K K

144

võib sel moel mõne kirjakoha üle mõtisklemine meie pühakirjade 
uurimist rikastada? 

• Kuidas on Mormoni Raamat ning Õpetus ja Lepingud teid Kris-
tusele lähemale toonud? (Vt 5. osa.) Mil moel on need pühad 
kirjaköited teid veel mõjutanud? Te võiksite nendest pühakirjadest 
oma pereliikmetele ja teistele tunnistada.

Samateemalised pühakirjakohad:
Jos 1:8; Õp 30:5; 1Ne 15:23–24; 2Ne 3:12; Al 31:5; 37:44; Hl 3:29–

30; ÕL 98:11

Abiks uurimisel
„Lugemine, uurimine ja mõtisklemine on eri asjad. Lugedes võime 

häid mõtteid saada. Uurides võime avastada pühakirjadest, kuidas 
miski toimib ja mismoodi on asjad omavahel seotud. Mõtiskledes 
saame Vaimu kaudu ilmutusi. Minu jaoks on mõtiskelu see, kui ma 
pärast hoolikat pühakirjade lugemust ja uurimist nende üle mõtlen 
ja palvetan.” (Henry B. Eyring. Teenige Vaimuga! – 2010. sügisene 
üldkonverents)
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Tõeline suursugusus

„Tõeline suursugusus saavutatakse siis, kui teha 
igapäevases elus pidevalt väikesi heategusid.”

Howard W. Hunteri elust
President Howard W. Hunter õpetas, et tõelist suursugusust ei 
saavutata maise eduga, vaid „tuhandete väikeste ‥ heategude ja 
ohverdustega, mille kaudu teenime ennastunustavalt Issandat ja 
teisi”.1 President Hunter elas ka ise oma õpetuse järgi. Selle asemel 
et otsida teiste tähelepanu või tunnustust, tegi ta igapäevaselt oh-
verdustnõudvaid heategusid, mida tihtipeale teised ei märganud.

Üks näide president Hunteri märkamatuks jäänud teenimisest 
oli hoolitsus, mida ta näitas üles oma naise vastu, keda rohkem kui 
kümme aastat vaevas halvenev tervis. 1970. aastate algupoole hakkas 
Claire Hunter kannatama peavalude ja mälukaotuse all. Hiljem oli 
tal mitu väiksemat insulti, mille tulemusena raskenes tal kõnelemi-
ne ja käte kasutamine. Kui ta hakkas vajama pidevat hoolt, püüdis 
president Hunter seda talle anda nii palju kui võimalik, täites samal 
ajal ka apostli kohustusi. Ta leidis kellegi, kes hoolitses Claire’i eest 
päeval, kuid öösiti tegi seda ise.

1981. aastal oli Claire’il ajusisene verejooks ja ta ei saanud enam 
käia ega kõneleda. Sellest hoolimata aitas president Hunter ta mõni-
kord ratastoolist välja ja hoidis teda tugevalt enda vastas, et temaga 
tantsida, nagu nad olid teinud aastaid varem.

Pärast teist ajuverejooksu käisid arstid peale, et Claire viidaks 
hooldekodusse, kuhu ta jäi oma elu viimaseks pooleteiseks aastaks. 
Sel ajal käis president Hunter teda iga päev vaatamas, kui ta just ei 
olnud Kiriku ülesannete tõttu reisil. Koju naastes läks ta otse lennu-
jaamast naise juurde. Enamiku ajast naine kas magas sügavalt või ei 
tundnud Howardit ära, kuid too kinnitas talle jätkuvalt, et armastab 
teda, ja hoolitses, et tal oleks mugav.
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Vanem James E. Faust Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on 
öelnud, et see, kuidas president Hunter „oma naise Claire’i eest, kelle 
tervis enam korras polnud, rohkem kui kümme aastat hoolitses, oli 
kõige üllam viis, kuidas mees oma naisele pühenduda võib. Paljud 
meist polnud midagi sellist oma elus varem näinud”.2

Pärast president Hunteri surma avaldati ajakirjas Ensign tema 
elulugu, kus tsiteeriti ka tema õpetusi tõelisest suursugususest ning 
võeti selle mõju tema elule kokku järgmiselt:

„Kuigi ülima tagasihoidlikkuse tõttu poleks ta eales midagi sellist 
öelnud, vastas president Hunter ka ise oma määratlusele tõelisest 
suursugususest. Tema suurus tuli ilmsiks eluperioodidel, mil avalik-
kus teda ei tundnud ja mil ta langetas tähtsaid otsuseid teha kõvasti 
tööd, pärast ebaõnnestumist otsast alata ning kaasinimesi aidata. 
Need omadused peegeldusid tema hämmastavas võimes olla edukas 
nii erinevates valdkondades nagu muusika, õigusteadus, äri, rah-
vusvahelised suhted ja puussepatöö ning, mis kõige tähtsam – olla 
Issanda „hea ja ustav sulane” (Mt 25:21). ‥

„Kiriku neljateistkümnenda presidendi jaoks oli Issanda eesmär-
kide täitmine sama loomulik, nagu oli olnud töö koolipoisina, noore 
isana, pühendunud piiskopi ja väsimatu apostlina. Issanda viinamäe 
tööga, millena Howard W. Hunter seda nägi, tuleb pidevalt sammu 
pidada, ning kõik, mida Õpetaja temalt nõudis, oli olla „hea ja ustav 
sulane”. Ning seda ülesannet täitis president Hunter kogu hingest, 
võttes pidevalt eeskuju Päästjast, keda ta teenis lõpuni välja.” 3

Howard W. Hunteri õpetused
1

Maailma arusaam suursugususest on tihtipeale ekslik 
ja sellega võib kaasneda tänamatu võrdlemine.

Paljud viimse aja pühad on õnnelikud võimaluste üle, mida elu 
neile pakub, ja tunnevad neist rõõmu. Kuid mulle valmistab muret, 
et mõned meie seast ei ole sugugi õnnelikud. Mõned meie seast 
tunnevad end oma ideaalide poole püüeldes küündimatuna. Eriti 
tunnen muret nende pärast, kes on elanud õigemeelselt, kuid ar-
vavad, et kuna nad pole saavutanud maailmas või Kirikus seda, 
mida teised, on nad viletsamad. Igaüks soovib teha selles elus ära 
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midagi suurt. Ja miks ka mitte? Nagu keegi kord täheldas, peitub 
meist igaühes suurkuju, kes tunneb taeva suhtes koduigatsust (Vt 
Hb 11:13–16; ÕL 45:11–14).

Mõistmine, kes me oleme ja milliseks võime saada, sisendab kind-
lust, et Jumalaga pole õieti miski võimatu. Alates ajast, mil saame 
teada, et Jeesuse jaoks oleme päikesed, kuni ajani, mil õpime tundma 
evangeeliumi põhimõtteid täielikumalt, on meid õpetatud püüdle-
ma täiuslikkuse poole. Seega pole saavutuste tähtusest rääkimine 
meie jaoks midagi uut. Probleem kerkib esile siis, kui suursugususe 
mõistet hakkavad määratlema maailma ülespuhutud ootused.

Mis on tõeline suursugusus? Mis muudab kellegi suureks?

Me elame maailmas, mis näib kummardavat omaenda suurkujusid 
ja loovat iseenese kangelasi. Hiljutine18-  kuni 24- aastaste noorte seas 
läbi viidud uurimus näitas, et tänapäeva noored eelistavad jõulisi, 
isepäiseid ja lootusetute olukordade kiuste võidukaid inimesi ning 
et nad võtavad ilmselgelt eeskujuks need, kes on pilkupüüdvad 
ja püstirikkad. 1950. aastatel olid kangelasteks Winston Churchill, 
Albert Schweitzer, president Harry Truman, kuninganna Elizabeth 
ning Helen Keller, kes oli pime ja kurt kirjanik- kõnepidaja. Need 
suurkujud muutsid ajaloo kulgu või inspireerisid meid oma silma-
paistva eluga. Tänapäeval koosneb kangelaste esikümme filmitäh-
tedest või muudest meelelahutajatest ja see annab märku suhtumise 
muutusest. (vt U.S. News & World Report, 22. apr 1985, lk 44–48.)

Tõsi ta on, et maailma kangelased ei püsi avalikkusel meeles kuigi 
kaua, kuid sellest hoolimata pole tšempionitest ja suurest saavuta-
jatest kunagi puudu tulnud. Me kuuleme pea iga päev sportlastest, 
kes purustavad rekordeid, teadlastest, kes on leiutanud uusi imelisi 
seadmeid, masinaid ja protsesse, arstidest, kes on päästnud elusid 
mõnel uuel viisil. Me puutume pidevalt kokku erakordselt ande-
kate muusikute, meelelahutajate ning tavatult võimekate näitlejate, 
arhitektide ja ehitajatega. Ajalehed, teadetetahvlid ja telereklaamid 
pommitavad meid piltidega, millel kujutatakse neid, kellel on täius-
likud hambad, veatu figuur, seljas stiilsed riided ning kes teevad 
kõike seda, mida „edukad” inimesed teevad.

Kuna meil on maailma nägemust suursugusest alatasa silme ees, 
on ka mõistetav, miks võrdleme – või näime võrdlevat – ennast 
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teistega, ning seda, mis on meil, sellega, mis on teistel. Kuigi võrd-
lemine võib olla mõnikord hea ning motiveerida meid rohkem 
saavutama ja oma elu paremaks muutma, lubame mõnikord eba-
õiglastel võrdlustel hävitada oma õnne ning panna end tundma 
rahulolematu, küündimatu ja äpardununa. Mõnikord võivad need 
tunded tegelikkust moonutada, panna meid keskenduma vigadele 
ning jätta meie elus varju kõik selle, mis on tõeliselt suursugune.4

2
Tõeline suursugusus saavutatakse siis, kui teha 

igapäevases elus pidevalt väikesi heategusid.

1905. aastal ütles president Joseph F. Smith tõelise suursugususe 
kohta kuldsed sõnad:

„Kõik see, mida me nimetame erakordseks, märkimisväärseks või 
tavatuks, võib küll muuta ajalugu, kuid igapäevaelus sellest ei piisa.

„tõelist suursugusust ei saavutata maise eduga, vaid 
tuhandete väikeste ‥ heategude ja ohverdustega, mille 

tagajärjena teenime ennastunustavalt issandat ja teisi.”
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Lõppude lõpuks on kõige suursugusem teha hästi kõike seda, 
mida Jumal on kogu inimkonnale teha määranud. Olla edukas isa 
või edukas ema on tähtsam kui olla edukas kindral või riigimees.” 
( Juvenile Instructor, 15. dets 1905, lk 752.)

See avaldus tekitab küsimuse: mis on see, mida „Jumal on kogu 
inimkonnale teha määranud”? Kindlasti tähendab see, et tuleb teha 
kõik selleks, et olla hea isa või ema, hea poeg või tütar, hea õpilane, 
toakaaslane või naaber. ‥ 

Tõeline suursugusus saavutatakse siis, kui teha igapäevases elus 
pidevalt väikesi heategusid. Täpsemalt tuhandete väikeste ülesan-
nete, heategude ja ohverdustega, mille tagajärjena teenime ennastu-
nustavalt Issandat ja teisi. See tähendab ka avardada teadmisi meie 
Taevasest Isast ja evangeeliumist. See tähendab, et aitame teistel 
uskuda ja tunda osadust tema kuningriigis. Nende asjadega tavaliselt 
maailma tähelepanu ega kiitust ei pälvi.5

3
Prohvet Josephi huvitasid igapäevased 

heateod ja teiste eest hoolitsemine.

Joseph Smithi ei mäletata üldjuhul kindrali, linnapea, arhitekti, 
toimetaja ega presidendikandidaadina. Me peame teda meeles kui 
prohvetit, kes taastas evangeeliumi, meest, kes pühendus Jumala ar-
mastamisele ja Tema töö edasiviimisele. Prohvet Joseph oli kristlane 
iga päev. Teda huvitasid igapäevased heateod ja teiste eest hoolit-
semine. Kolmeteistaastane Lyman O. Littlefield oli üks Missourisse 
rändava Siioni leeri liikmetest. Ta jutustas ühest prohveti väikesest, 
ent talle isiklikult olulisest heateost:

„Rännak oli kõigi jaoks kurnav ning füüsiliste vaevade ja selle 
teadmise tõttu, milliseid tagakiusamisi pidid taluma meie vennad, 
kellele me appi tõttasime, langesin ma ühel päeval masendusse. 
Leer valmistus lahkumiseks, kuid mina istusin mõtlikult tee ääres. 
Prohvet oli leeri kõige hõivatum mees, ent kui ta mind nägi, jättis ta 
kõik muud pakilised kohustused korraks sinnapaika, et minusugust 
last paari sõnaga lohutada. Ta asetas käe mu pea peale ja sõnas: 
„Mu poiss, kas sina polegi veel kohta leidnud? Kui pole, siis kohe 
leiame selle.” See vahejuhtum jättis mulle sügava mulje, mida ei 
saanud kustutada ei aeg ega vanus.” (Tsiteeritud George Q. Cannoni 
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teose „Life of Joseph Smith the Prophet” järgi, Salt Lake City: Deseret 
Book Co, 1986, lk 344.)

Ühel teisel puhul, kui kuberner Carlin Illinoisist saatis Adamsi 
maakonnast šerif Thomas Kingi ja mõned teised seaduse nimel 
prohvetit vahistama ja viima ta kuberner Boggsi esindajate ette 
Missouris, jäi šerif King ootamatult tõsiselt haigeks. Nauvoos viis 
prohvet šerifi oma koju ja hoolitses tema eest vennalikult neli päe-
va. (Vt samas, lk 372.) Väikesed ent märkimisväärsed heateod olid 
prohveti puhul tavalised. 

Vanem George Q. Cannon, kes kirjutas [prohvet Joseph Smithi] 
poe avamisest Nauvoos, täheldas:

Prohvet joseph oli kristlane iga päev. teda huvitasid väikesed 
igapäevased heateod ja teiste eest hoolitsemine.
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„Prohvet võis kõhklematult tegeleda ka kaubanduslike ja töös-
tuslike ettevõtmistega. Evangeelium, mida ta jutlustas, oli mõeldud 
nii vaimseks ülenduseks kui ajalikuks päästeks, ning ta oli valmis 
andma oma panuse ka praktilises töös. Seda tegi ta ilma igasuguse 
isikliku kasu lootuseta.” (Samas, lk 385.)

Ühes kirjas ütles prohvet:

„[Nauvoo punastest tellistest pood] on olnud pilgeni täis ning ma 
olen päev otsa leti taga seisnud, jagades kaupa sama vankumatult 
nagu mistahes kassapidaja, keda sa varem näinud oled, et teenin-
dada neid, kes oleksid olnud sunnitud suhkru, melassi ja rosinate 
puudusel jõulu-  ja uusaasta õhtusöögist ilma jääma. Tegin seda 
ka enda meeleheaks, sest mulle meeldib pühasid teenindada ja 
olla kõigi teenija, lootes, et Issand mind ettenähtud ajal ülendab.”  
(Samas, lk 386.)

George Q. Cannon kommenteeris nähtut järgmiselt:

„Milline vaatepilt! Mees, kelle Issand valis panema alust oma 
Kirikule ja olema selle prohvet ja president, tunneb rõõmu ja uh-
kust oma vendade ja õdede teenindamisest, justkui oleks ta nende 
käsutäitja. ‥ Josephi elus polnud päevagi, mil ta poleks tundnud, et 
teenib Jumalat ja püüab pälvida heakskiitu Jeesuse Kristuse silmis, 
näidates üles heatahtlikkust ja pöörates tähelepanu „ühele nende 
vähemate seast”” (Samas, lk 386).6

4
Tõeliselt suursugususeks saadakse siis, kui 

eluraskustele vaatamata vastu pidada ning kui 
teenida, hoolimata sellest, et seda ei märgata. 

Olla edukas vanemate kvoorumi sekretär, Abiühingu õpetaja, 
armastav naaber või sõber, kes kuulab – seda see tõeline suursu-
gusus enamasti tähendabki. Tõeline suursugusus tähendab anda 
endast parim elu tavapärastes heitlustes – millega võivad kaasne-
da ka ebaõnnestumised – ning jätkata vastupidamist ja jääda elu 
jätkuvate raskuste kiuste püsima, kui need heitlused ja ülesanded 
aitavad teistel areneda ja õnnelik olla ning saada meil endal tasuks 
igavene pääste.
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Me kõik soovime teha selles elus ära midagi suurt. Paljud ongi 
juba suuri asju teinud, teised alles püüdlevad selle poole. Lubage mul 
teid selles julgustada, kuid pidage seda tehes meeles, kes te olete. 
Ärge laske maailma kaduval eksiarvamusel suursugususest enda üle 
võitu saada. Nende kiusatuste kütkeis on paljud oma hinge kaota-
nud. Teie hea nimi on hindamatu ja seda ei tohi mingi hinna eest 
maha müüa. Tõeliselt suured oleme siis, kui „ustavalt isade usu eest 
seisame, ustavalt märtrite tõde me kaitseme” (Hymns, 1985, nr 254).

Olen kindel, et meie seas on palju suuri, märkamata jäänud või 
unustatud kangelasi. Ma räägin teist, kes teete vaikselt ja järjekindlalt 
seda, mida te tegema peaksite. Ma räägin neist, kes on alati olemas ja 
alati valmis. Ma pean silmas erakordselt vaprat ema, kes tund tunni 
järel nii päeval kui ööl oma haiget last valvab ja tema eest hoolitseb, 
samal ajal kui ta abikaasa kas koolis või tööl viibib. Nende hulka 
kuuluvad ka vabatahtlikud veredoonorid ja need, kes hoolitsevad 
eakate eest. Ma mõtlen neid, kes täidavad ustavalt oma preesterluse 
ja kiriku kohustusi, ning õpilasi, kes kirjutavad järjepidevalt koju, et 
tänada oma vanemaid armastuse ja toetuse eest.

Räägin samuti neist, kes sisendavad teistesse usku ja soovi elada 
evangeeliumi järgi – neist, kes teevad aktiivselt tööd, et teiste elu 
füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt üles ehitada ja kujundada. Pean 
silmas neid, kes on igapäevastes toimetustes ausad, lahked ja töökad, 
kuid on ka Õpetaja teenijad ja tema lammaste karjased.

Ma ei soovi alahinnata maailma suuri saavutusi, mis on andnud 
meile palju võimalusi ja mis toovad meie ellu kultuuri, korda ja põ-
nevust. Soovin vaid mõista anda, et keskenduksime oma elus rohkem 
sellele, mille väärtus on kõige suurem. Teil on ehk meeles Päästja 
sõnad: „Aga kes on ülem teie seast, see olgu teie teenija” (Mt 23:11).7

5
Tõeline suursugusus nõuab, et astuksime pikka aega 

järjepidevalt väikesi ja mõnikord argiselt harilikke samme.

Igaüks on näinud, kuidas keegi kiiresti, peaaegu üleöö, püstirik-
kaks või edukaks saab. Kuigi selline edu võib ka pikka aega vaeva 
nägemata sülle kukkuda, siis sellest hoolimata usun ma, et sellist 
asja nagu kohene suursugusus olemas pole. Tõeliselt suursuguseks 
saamine on pikaajaline protsess. Sellega võivad kaasneda aeg- ajalt 
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tagasilöögid. Lõpptulemus ei pruugi olla selgelt näha, kuid tundub, 
et see nõuab alati, et astuksime pikka aega järjepidevalt väikesi ja 
mõnikord argiselt harilikke samme. Meil peaksid olema meeles 
Päästja sõnad: „Väikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur” 
(ÕL 64:33).

Tõeline suurus pole kunagi juhusliku kokkusattumuse ega ühe-
kordse pingutuse või saavutuse tulemus. Suursugususe jaoks peab 
kujunema iseloom. See nõuab palju igapäevaseid hea ja halva va-
hel tehtud õigeid valikuid. Vanem Boyd K. Packer kõneles sellest, 
öeldes: „Aastate jooksul need väikesed valikud kumuleeruvad ja 
näitavad selgelt, mida me väärtustame” (Ensign, nov 1980, lk 21). 
Need valikud näitavad selgelt, kes me oleme.8

6
Tihtipeale avaldavad teistele kõige positiivsemat 

mõju meie tavapärased toimetused.

Oma elu hinnates on oluline mitte vaadata üksnes oma saavu-
tusi, vaid ka olusid, milles oleme töötanud. Igaüks on erinev ja 
ainulaadne. Me kõik alustame elujooksu eri punktist. Meil kõigil on 
ainulaadne kogum andeid ja oskusi ning igaüks võtab kaasa oma 
väljakutsed ja puudujäägid. Seega ei tohiks hinnang, mille me en-
dale ja oma saavutustele anname, arvestada üksnes meie saavutuste 
suurust, ulatust ja arvu, vaid ka meie olukorda ja mõju, mida need 
teod teistele avaldavad. 

See on meie enesehinnangu viimane kaalukeel – meie elu mõju 
teiste elule –, mis aitab meil mõista, miks mõnda argist harilikku 
elutööd nii kõrgelt hinnatakse. Tihtipeale avaldavad teistele kõige 
positiivsemat mõju meie tavapärased toimetused, mitte niivõrd see, 
mida maailm suursuguseks peab.9

7
Tõeliselt suursuguseks saab see, kes teeb 

asju, mis on tähtsad Jumala silmis.

Mulle näib, et see suursugusus, mille poole Taevane Isa soovib, et 
me pürgiksime, on kättesaadav kõigile, kes on evangeeliumi vastu 
võtnud. Võimalusi teha väikesi heategusid, mis meid lõppkokkuvõt-
tes suursuguseks muudavad, on lõputult. Neile, kes on pühendanud 
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elu oma perekonna, teiste ja Issanda ohvrimeelsele teenimisele, on 
mul üks lihtne nõuanne: tehke seda edasi.

Me imetleme kõiki neid, kes viivad Issanda tööd edasi nii mitmel 
silmatorkamatul ent märkimisväärsel moel; neid, kes on maa sool, 
maailma jõud ja iga rahvuse selgroog. Kui peate vastu lõpuni ja olete 
vaprad tunnistuses Jeesusest, saavutate tõelise suursugususe ja elate 
ühel päeval koos meie Isaga taevas.

President Joseph F. Smith on öelnud: „Ärge püüdke asendada 
tõelist elu tehislikuga.” ( Juvenile Instructor, 15. dets 1905, lk 753.) 
Pidagem meeles, et tõeliselt suursuguseks saadakse, kui teha seda, 
mis on tähtis ja vajalik Jumala silmis, olgugi, et maailm seda tühiseks 
ja ebaoluliseks peab.

Peaksime pidama meeles apostel Pauluse sõnu, eriti kui me pole 
oma eluga rahul ja tunneme, et pole midagi saavutanud. Ta kirjutas:

„Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure 
ja rohke igavese au,

meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjade-
le; sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud aga on igavesed”  
(2Kr 4:17–18).

Väikesed asjad on tähtsad. Meil on meeles lesknaise ohvriand, 
mitte see, mida andsid variserid. Meil on meeles Taaveti julgus ja 
veendumus, mitte vilistide armee tugevus.

Ärgem kunagi heitugem, tehes neid igapäevaseid asju, mille  
„Jumal on kogu inimkonnale teha määranud”.10

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Miks tõelise suuruse olemus meis mõnikord segadust tekitab? 

(Vt 1. osa.) Miks teeb maailma arusaam suursugususest mõned 
rahutuks ja valmistab neile meelehärmi?

• Kuidas erineb president Hunteri määratlus tõelisest suursugu-
susest maailma omast? (Vt 2. osa.) Kuidas võib see tõelise suur-
sugususe määratlus teid teie elus aidata? Mõtisklege mõnede 
väikeste asjade üle, millele oleks hea rohkem aega ja tähelepanu 
pühendada.
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• Mis teile 3. osas välja toodud Joseph Smithi väikeste heategude 
juures kõige enam muljet avaldab? Millised väikesed heateod on 
õnnistanud teie elu?

• Vaadake 4. osast üle näited selle kohta, mida tõeline suursugusus 
endast kujutab. Mil moel olete seda sorti tõelist suursugusust teiste 
puhul avaldumas näinud?

• Mida saame õppida 5. osast selle kohta, kuidas tõeliselt suursu-
guseks saada?

• Tooge näiteid tavapärastest toimetustest, mis president Hunteri 
sõnul teistele kõige positiivsemat mõju avaldavad. (Vt 6. osa.)

• Mõtisklege 7. osas toodud president Hunteri õpetuste üle. Kuidas 
aitavad tõeliselt suursuguseks saamisele kaasa teenimine ja oh-
verdused? Kuidas aitab vapper olemine Jeesusest tunnistamisel 
meil tõeliselt suursuguseks saada?

Samateemalised pühakirjakohad:
1Sm 16:7; 1Tm 4:12; Mo 2:17; Al 17:24–25; 37:6; Mn 10:32; ÕL 

12:8; 59:23; 76:5–6; 88:125

Abiks õpetamisel:
„Palvemeelselt õpetama valmistudes võite tunda vajadust rõhutada 

teatud kindlaid põhimõtteid. Te võite jõuda arusaamisele, kuidas 
neid mõtteid kõige parem esitada oleks. Võite leida eeskujusid, 
esemelisi õppetunde ja innustavaid lugusid elust enesest. Võite jõu-
da äratundmisele, keda endale õppetunni jaoks appi paluda. Teile 
võib meenuda isiklik kogemus, mida teistega jagada.” (Teaching, 
No Greater Call, 1999, lk 48.)

Viited
 1. What Is True Greatness? – Ensign, sept 

1987, lk 71.
 2. James E. Faust. Howard W. Hunter: 

Man of God. − Ensign, apr 1995, lk 28.
 3. President Howard W. Hunter: The Lor-

d’s ‘Good and Faithful Servant’. – En-
sign, apr 1995, lk 9, 16.

 4. What Is True Greatness? – Ensign, sept 
1987, lk 70.

 5. What Is True Greatness? – Ensign, sept 
1987, lk 70–71.

 6. What Is True Greatness? – Ensign, sept 
1987, lk 71.

 7. What Is True Greatness? – Ensign, sept 
1987, lk 71–72.

 8. What Is True Greatness? – Ensign, sept 
1987, lk 72.

 9. What Is True Greatness? – Ensign, sept 
1987, lk 72.

 10. What Is True Greatness? – Ensign, sept 
1987, lk 72.



157

1 2 .  P E A T Ü K K

Tulge tagasi ja võtke osa 
Issanda pidusöögist

„Sirutage käsi väheaktiivsetele ja tundke rõõmu, 
mis teile ja neile, keda te aitate, osaks saab.”

Howard W. Hunteri elust
Päev pärast Kiriku presidendiks saamist kutsus Howard W. Hunter 
armastavalt üles neid Kiriku liikmeid, kes polnud aktiivsed:

„Me kutsume tagasi neid, kes on teinud vea või solvunud. Me pa-
lume neid, kes vaevlevad raskustes, tunnevad hirmu või on saanud 
haiget, lubada meil neid toetada ja kuivatada nende pisarad. Neid, 
kes on segaduses ning eksimuste küüsis, kutsume me tulema tõe 
Jumala juurde ja jätkuvat ilmutust saavasse Kirikusse. Tulge tagasi. 
Tulge meiega. Minge edasi. Uskuge. Kõik on hästi ja kõik läheb hästi 
tulevikus. Võtke osa pidusöögist, mida Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kirik teile pakub, ja püüdke järgida Head Karjast, kes selle 
teie jaoks valmistas. Lootke, rakendage usku, armastage ligimesi ja 
tundke nende vastuarmastust, sest see on Kristuse puhas armastus.” 1

President Howard W. Hunter ütles esimeses Kiriku presidendina 
peetud üldkonverentsikõnes, et tunneb Vaimu juhatust selle rõhu-
tamist jätkata. „Tulge tagasi!” kordas ta. „Võtke otseses mõttes vastu 
[Päästja] kutse teda järgida. ‥ Tema on ainus kindel tee, tema on 
maailma valgus.” 2

President Hunter aitas oma elu jooksul paljudel liigetel Kirikus 
taas aktiivseks saada. Ta jutustas ühest varatäiskasvanuna saadud 
kogemusest, öeldes:

„Mu koguduse piiskop määras mu koguduse õpetajaks ühele 
vennale, kes hooples, et on Kiriku vanim diakon. Neil päevil oli ko-
guduseõpetus sama, mis nüüd koduõpetus. Mehe probleem seisnes 
selles, et talle meeldis käia pühapäeviti golfi mängimas. Kahju oli 
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„igaüks peaks aeg- ajalt üle lugema tähendamissõna kadunud lambast. ‥ ma 
loodan, et selle tähendamissõna sõnum läheb meist igaühele südamesse.”
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iga kuu tema ja ta naisega kohtudes näha, et mingit muutust pol-
nud toimunud. Kuid lõpuks puudutas ta südant üks õige sõna. See 
sõna oli „leping”. Me küsisime temalt: „Mida tähendab sinu jaoks 
ristimisleping?” Tema ilme muutus ja esimest korda nägime teda 
tõsinemas. Lõpuks tuli ta meiega tundidesse, jättis golfi sinnapaika 
ja viis oma naise templisse.” 3

Howard W. Hunteri õpetused
1

Tähendamissõna kadunud lambast õpetab meid 
otsima üles neid, kes on läinud kaduma.

Esimene Presidentkond kutsus Kiriku liikmeskonda üles, öeldes:

„Me kutsume tagasi neid, kes on jäänud väheaktiivseks või muu-
tunud kriitiliseks. Tulge tagasi ja võta osa Issanda pidusöögist ning 
maitske taas pühadega osaduses olemise magusaid vilju.

Oleme kindlad, et paljud on igatsenud tagasi tulla, kuid on tund-
nud end kohmetuna. Me kinnitame, et teid tervitatakse avasüli ja 
abivalmilt.” (Ensign, märts 1986, lk 88.)

Arvan, et need suuremeelsed sõnad avaldasid meile kõigile muljet 
ning need sarnanesid kirjakohaga Mormoni Raamatus, kus Alma 
annab edasi Issanda kutse. Alma ütles:

„Vaata, ta saadab kutse kõikidele inimestele, sest halastuse käed 
on sirutatud nende poole ja ta ütleb: Parandage meelt ja ma võtan 
teid vastu.

Jah, ta ütleb: Tulge minu juurde ja te sööte elupuu vilja; jah, te 
sööte ja joote eluleiba ja eluvett vabalt.

Jah, tulge minu juurde ja tehke õigemeelsuse tegusid.” (Al 5:33–35.)

„Igaüks peaks tähendamissõna kadunud lambast aeg- ajalt üle 
lugema. See on kirjas Luuka 15. peatükis, kust võime alates neljan-
dast salmist lugeda:

„Kes teie seast, kui tal on sada lammast ja ühe neist kaotab, ei 
jäta need üheksakümmend üheksa kõrbe ega lähe kadunule järele, 
kuni ta tema leiab?

Ja kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele,



1 2 .  P e a t ü K K

160

ja kui ta koju tuleb, ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb 
neile: Rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli 
kadunud!” (Lk 15:4–6.) ‥

Joseph Smithi tõlkeversioonis on prohvet seda salmi oluliselt 
muutnud. Seal on kirjas: „Kes teie seast, kui tal on sada lammast ja 
ühe neist kaotab, ei jätaks neid üheksakümmend üheksat ega läheks 
kõrbe kadunule järele, kuni ta tema leiab?” ( JST Lk 15:4; rõhutus 
lisatud.)

See tõlge annab mõista, et karjane on see, kes kõrbe läheb, ning 
temast jääb maha kaitstud kari. Karjane läheb maailma otsima seda, 
kes ära kadus. Mida see lammas siis ära kaotas? Ta kaotas karja, kus 
ta oleks võinud olla kaitstud. Ma loodan, et selle tähendamissõna 
sõnum läheb korda meist igaühele.4

2
Issand ootab, et oleksime Temale alluvad karjased, et 

otsida üles need, kel on raske või kes on kadunud.

Mida peaksime tegema, et aidata neid, kes on kõrbes teelt eksinud.

Kuna Õpetaja palus jätta maha üheksakümmend üheksa ja otsida 
kõnnumaal seda, kes on kadunud, ning kuna Esimene President-
kond kutsus tagasi tulema neid, kes on jäänud väheaktiivseks või 
muutunud kriitiliseks, kutsume ka meie teid üles võtma osa hingede 
päästmisest. Sirutage käsi väheaktiivsetele ja tundke rõõmu, mis teile 
ja neile, keda te aitate, osaks saab, kui te võtate koos vastu kutse 
tulla tagasi ja saada osa Issanda pidusöögist.

Issand, meie Hea karjane, ootab, et oleksime Temale alluvad 
karjased, et otsida üles need, kel on raske või kes on kadunud. Me 
ei oska teile öelda, kuidas seda teha, ent kui te asja käsile võtate 
ja inspiratsiooni otsite, siis saadab teid teie piirkonnas, ‥ vaias ja 
koguduses edu. Mõned vaiad on neid palveid kuulda võtnud ja 
edukad olnud.

Tuttava kirikulaulu sõnad annavad edasi Päästja palve:

„Kuula, kuis Karjane kutsub, 
kuis appi hüüab Ta meid:
„Aidake otsida lambaid,
neid karjamaalt kadunuid!””
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See armastatud kirikulaul annab ka mõista, milline peaks olema 
meie vastus: 

„Karjusteks saame Su lambail’,
armastust kingi Sa meil.
Saada meid otsima väljal’
neid lambaid, kes eksiteil.”

(Hymns, 1985, nr 221.)

Kui seda teeme, ootavad meid ees igavesed õnnistused.5

Issanda töö on otsida üles need, kes on kadunud, tõrksad või 
eksiteel. ‥ Alma palve on heaks meeldetuletuseks, kui püha see 
ülesanne on.

„Oo Issand, anna meile, et tuues [hingi] taas sinu juurde Kristuses, 
saadaks meid edu!

Vaata, oo Issand, nende hinged on väärtuslikud” (Al 31:34–35).6

3
Meie suurim eesmärk on aidata 
inimestel naasta Jumala juurde.

Aastate jooksul on Kirik teinud tohutuid edusamme, et tuua tagasi 
neid, kes on jäänud väheaktiivseks. ‥ Mis on kõige selle eesmärk? 
Seda tehakse, et päästa meie vendade ja õdede hingi ja tagada, et 
nad saaksid osa ülenduseks vajalikest talitustest.

Ajal, mil teenisin Los Angelese vaia juhatajana, palusime koos 
nõuandjatega meie vaia piiskoppidel valida hoolikalt välja neli või 
viis abielupaari, kes soovisid Kirikus edasi areneda. Mõned neist olid 
väheaktiivsed, teised aga äsja usulepöördunud. Nad kõik soovisid 
vaimselt areneda. Me kogusime nad kokku ühte vaia klassi ja õpe-
tasime neile evangeeliumi. Selle asemel et rõhutada templi tähtsust, 
toonitasime, kui oluline on suhe Taevase Isa ja tema Poja Jeesuse 
Kristusega. Meie hoolikat valikuprotsessi saatis edu ning enamik 
neist paaridest saidki aktiivseks ja läksid templisse.

Lubage mul tuua [veel] üks näide. ‥ Ühes koguduses käis vend, 
kes ei osalenud ühelgi koosolekul. Tema naine polnud liige. Naine 
oli Kiriku suhtes pisut tõrges ja nii ei saanud me neile koduõpetajaid 
saata. Piiskop vestles selle vennaga, tuletades tollele meelde, et tol 
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on Päästjaga suhe, millesse tuleks rohkem panustada. Too vend 
selgitas piiskopile muret oma mitteliikmest naisega. Piiskop vestles 
naisega ja rõhutas talle sama asja – suhet Issandaga, millesse tuleks 
rohkem panustada. Naine polnud endiselt kuigi vastuvõtlik, kuid tal 
oli hea meel teada saada, et viimse aja pühad usuvad Kristusesse, 
ning ta polnud enam nii tõrkuv.

Tulemused ei ilmnenud päevapealt, kuid need, kes paari külasta-
sid, rõhutasid neile, kui tähtis suhe Issandaga on. Aja jooksul muutus 
naine sõbralikumaks ja viimaks soostus ta koos abikaasaga osalema 
ühel vaia koosolekul, mille viisid läbi kõrgema nõukogu liikmed. Me 
keskendusime ristimisel sõlmitud ja muudele lepingutele. Viimaks 
sai naisest Kiriku liige ja mehest edukas preesterluse juht. ‥

Mulle avaldab sügavat muljet avaldus Mormoni Raamatu tiitel lehel, 
mis kirjeldab üht selle püha raamatu eesmärki: „Et [Iisraeli koda 
võiks viimsel ajal] teada Issanda lepinguid ” (rõhutus lisatud). Just 
selle rõhutamiseks väheaktiivsetele me vaia juhatusena inspiratsiooni 
saimegi. Me püüdsime toetuda nende poole pöördudes Issandaga 
sõlmitud lepingute tähtsusele. Me õpetasime neile, kui oluline on 
ristimisleping ja muud lepingud, mida nad võivad sõlmida, ning mis 
neid igavese perekonnana kokku seovad.7

„oo issand, anna meile, et tuues [hingi] taas sinu juurde Kristuses, saadaks 
meid edu! Vaata, oo issand, nende hinged on väärtuslikud” (al 31:34–35).
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Kiriku kohalikul tasandil sujuva toimimise kogu eesmärk on aidata 
liikmetel saada vääriliseks, et naasta Jumala juurde. Seda saab teha 
vaid talituste saamise ja templilepingute sõlmimise kaudu.8

Meie keskendume sellele, et teha evangeeliumi päästvad lepin-
gud ja talitused kättesaadavaks kogu inimkonnale. Teeme seda 
mitteliikmetele misjonitöö kaudu; väheaktiivsetele sõbrustamise ja 
aktiveerimispüüete kaudu; aktiivsetele liikmetele Kirikus osalemise 
ja teenimise kaudu; ja neile, kes on läinud eesriide taha, surnute 
lunastustöö kaudu.9

Iga Kiriku liikme puhul on eesmärk, mille poole liigume, üks: 
et kõik saaksid evangeeliumi talitused ja sõlmiksid Taevase Isaga 
lepingud, nii et nad võiksid minna tagasi tema juurde. See on meie 
suurim siht. Talitused ja lepingud on moodused, kuidas saada ju-
malik loomus, mis viib meid tagasi tema juurde. ‥

Pidage meeles seda eesmärki: kutsuda kõiki tulema Kristuse 
juurde. ‥

Vennad ja õed! Ma tunnistan tema jumalikkusest ja väest päästa 
neid, kes tulevad tema juurde murtud südame ja kahetseva vaimuga. 
Talituste ja Püha Vaimu kaudu võib igaüks puhtaks saada.10

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• President Hunter julgustab igaüht aeg- ajalt üle lugema tähen-

damissõna kadunud lambast (vt 1. osa; Lk 15:4–7). Milline sõ-
num sellest tähendamissõnast ja muudest 1. osa õpetustest välja 
koorub? Mõtisklege, kuidas võivad need õpetused teid Kirikus 
teenimisel juhatada?

• Milline on meie vastutus Issandale alluvate karjastena? (Vt 2. osa.) 
Kuidas saame aidata teistel Kirikus taas aktiivseks saada? Millal 
on teid (või teie tuttavat) õnnistanud keegi, kes ulatas käe ajal, 
mil teil „[oli] raske või [kui olite] kadunud”?

• Mida saame õppida lugudest, mida president Hunter 3. osas 
jutustab? Kuidas võib lepingutele keskendumine aidata Kiriku 
liikmetel taas aktiivseks saada?
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Samateemalised pühakirjakohad:
Hs 34:1–16; Lk 15:11–32; Jh 10:1–16, 26–28; 13:35; 1Jh 1:7; Mo 

18:8–10; Hl 6:3; 3Ne 18:32; Mn 6:4–6; ÕL 38:24

Abiks uurimisel
Põhimõte on tõde, mis juhib otsuseid ja tegevusi. „Lugedes küsige 

endalt: „Millist evangeeliumi põhimõtet selles kirjakohas õpetatakse? 
Kuidas ma seda oma elus rakendada saan?”” (Teaching, No Greater 
Call, 1999, lk 17.)
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Tempel – meie 
liikmeskonna võrdkuju

„Minu sügavaim südamesoov on see, et iga Kiriku 
liige oleks vääriline minema templisse.”

Howard W. Hunteri elust
Howard W. Hunteri ema oli kogu elu ustav Kiriku liige, kuid ta 
isa ristiti alles siis, kui Howard oli 19- aastane. Aastaid hiljem, kui 
Howard oli Californias vaiajuhataja, sõitsid vaialiikmed templitöö 
tegemiseks Mesa Arizona templisse. Enne istungi algust palus temp-
lipresident tal kogudusehoonesse tulnud liikmetele kõneleda. Tol 
päeval oli president Hunteri 46. sünnipäev. Hiljem kirjutas ta sellest 
kogemusest nõnda:

„Sellal kui ma kogudusele kõnelesin ‥ astusid hoonesse mu ema 
ja isa, mõlemad riietatud valgesse. Mul polnud aimugi, et isa oli oma 
templianniks valmistunud, kuigi ema oli seda juba mõnda aega oo-
danud. Tunded said minu üle võimust ja ma ei suutnud enam edasi 
kõneleda. [Templi]president Pierce astus mu kõrvale ja selgitas selle 
vahejuhtumi tagamaid. Mu isa ja ema olid hommikul templisse läi-
nud ja palunud presidendil nende sealviibimisest vaikida, kuna nad 
tahtsid mulle sünnipäevaks üllatuse valmistada. See oli sünnipäev, 
mida ma eales ei unusta, kuna tol päeval said nad templianni ja mul 
oli au olla tunnistajaks nende pitseerimisele. Pärast seda pitseeriti 
ka mind nende külge.” 1

Natuke rohkem kui 40 aastat hiljem, mil Howard W. Hunter tegi 
Kiriku presidendina oma esimese avalduse, oli üks peamine sõ-
num, mida ta liikmetele südamele pani, palve otsida templiõnnistusi 
suurema pühendumusega.2 Ta jätkas selle rõhutamist kogu Kiriku 
presidendiks oldud aja. 1994. aasta juunis Nauvoo templi juures 
kõnet pidades ütles ta:
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mesa arizona tempel, kus president howard w. hunter 
1953. aastal oma vanematega kokku pitseeriti.
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„Selle kuu algupoole alustasin ma teenimistööga, väljendades 
suurt soovi, et aina rohkem Kiriku liikmeid templivääriliseks saak-
sid. Nagu [ Joseph Smithi] päevil, on väärilised templianni saanud 
liikmed ülimalt olulised, et rajada kogu maailma Jumala kuningriiki. 
Templiväärilisus tagab, et meie elu on kooskõlas Issanda tahtega ja 
et me oleme häälestunud saama oma elus Tema juhatust.” 3

Mõni kuu hiljem, 1995. aasta jaanuaris, oli president Hunteri vii-
mane avalik tegu Bountiful Utah’ templi pühitsemine. Pühitsuspalves 
palus ta, et templiõnnistused rikastaksid kõigi nende elu, kes sinna 
sisse astuvad:

„Me palume alandlikult, et sa võtaksid selle hoone vastu ja õnnis-
taksid seda. Olgu sinu vaim kõigiga, kes siin sinu tööd teevad, et iga 
ruum võiks olla püha. Olgu kõigil, kes sinna sisenevad, puhtad käed 
ja puhas süda. Nende usk kasvagu ja olgu neil lahkudes südames 
rahu ja sinu püha nime ülistus. ‥

Olgu selles kojas rahu vaim kõigi nendega, kes imetlevad selle 
suursugusust ja eriti nendega, kes tulevad siia, et saada omaenda 
pühad talitused ja et teha tööd eesriide taha läinud lähedaste eest. 
Lase neil tunda sinu jumalikku armastust ja halastust. Olgu neil või-
malik öelda, nagu ütles Laulude raamatu autor: „Me võtsime koos 
kuulda head nõu ja Jumala kotta läksime ühes rahvahulgaga!” (vt 
ingl k kuningas Jamesi piiblitõlge Ps 55:14.)

Seda püha hoonet pühitsedes pühitseme sulle ja su tööle taas 
ka oma elu.” 4

Howard W. Hunteri õpetused
1

Meid on innustatud muutma tempel 
meie liikmeskonna võrdkujuks.

Kui mulle see püha [Kiriku presidendi] amet anti, kutsuti kõiki 
Kiriku liikmeid üles muutma Issanda tempel liikmeskonna võrdku-
juks ja kõige pühamate lepingute sõlmimise asupaigaks. 

Templist mõeldes meenuvad mulle sõnad:

„Tempel on õppimise koht, kus rullub lahti Jumala kuningriiki 
puudutav tõde. See on rahupaik, kus saab maailma mured kõrvale 
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jätta ja keskenduda vaimsetele asjadele. Templis sõlmime lepingu 
kuuletuda Jumala seadustele ja ka meile antakse lubadusi, mis, tingi-
musel, et oleme ustavad, kehtivad ka igavikus.” (The Priesthood and 
You. Melchizedek Priesthood Lessons–1966, Salt Lake City, Viimse 
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, 1966, lk 293.)

Issand ise on oma ilmutustes teinud templist Kiriku liikmete vä-
geva võrdkuju. Mõelge, millisele suhtumisele ja õigemeelsele käitu-
misele suunas meid Issand prohvet Joseph Smithi kaudu Kirtlandi 
pühadele antud nõuandes, kui nad templi ehitamiseks valmistusid. 
See nõuanne kehtib seniajani:

„Organiseeruge; valmistage kõik vajalik ja rajage koda, nimelt pal-
ve koda, paastumise koda, usu koda, õppimise koda, hiilguse koda, 
korra koda, Jumala koda” (ÕL 88:119). Kas need omadused ja tege-
vused peegeldavad seda, milliseks me saada tahame ja püüame? ‥

Selleks et tempel võiks olla meie võrdkuju, peame seda esmalt 
ise soovima. Peame elama templisse minemise vääriliselt. Peame 
pidama Issanda käske. Kui suudame kujundada oma elu Õpetaja 
järgi ja elada vastavalt Tema õpetustele ja eeskujule, siis pole meil 
raske olla templiväärilised ning igal elualal järjepidevad ja ustavad, 
kuna oleme pühendunud ühele ainsale pühale käitumis-  ja usunor-
mile. Meie suund ja standardid on selged, olgu me siis kodus või 
avalikkuse ees; käigu me koolis või olgu see meil ammu lõpetanud; 
tegutsegu me üksi või koos teistega. 

Loeb vaid võime seista oma põhimõtete eest ja elada vastavalt oma 
usule. Lõppkokkuvõttes palub Jumal meilt ju pühendumust tõelistele 
põhimõtetele, olgu siis isiklikus elus, kodus ja peres või kõikjal mujal, 
kus me teistega kokku puutume ja neid mõjutame. See nõuab pü-
hendumust – hingest tulevat, sügavat ja igavesti ustavat pühendumist 
põhimõtetele, mida teame olevat õiged ning mis lähtuvad Jumala 
käskudest. Kui oleme alati truud ja ustavad Issanda põhimõtetele, 
siis oleme alati ka templiväärilised ning Jumalast ja Tema pühadest 
templitest saavad meie kui Issanda jüngrite võrdkujud.5
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2
Igaüks peaks püüdma olla vääriline, 

et saada templisoovitus.

Minu sügavaim südamesoov on see, et iga Kiriku liige oleks 
vääriline templisse minema. Issandale teeks heameelt, kui iga täis-
kasvanud liige oleks kehtiva templisoovituse vääriline ja kannaks 
seda kaasas. Kõik see, mida peame tegema ja mille tegemist peame 
vältima, et olla templisoovituse vääriline, ongi see, mis tagab, et 
oleksime üksikisikute ja peredena õnnelikud.6

Meie Taevane Isa on selgelt öelnud, et need, kes sisenevad temp-
lisse, peavad olema maailma pattudest puhtad. Ta ütles: „Ja kuivõrd 
mu rahvas ehitab mulle koja Issanda nimel ja ei lase miskil ebapuhtal 
sinna sisse tulla, et seda ei rüvetataks, asub selle peal minu hiilgus. ‥ 
Aga kui see rüvetatakse, ei tule ma sinna ja minu hiilgust ei ole seal, 
sest ma ei tule templitesse, mis ei ole pühad.” (ÕL 97:15, 17.)

Kas teadsite, et vanasti kirjutas igale templisoovitusele alla Ki-
riku president isiklikult? Varajaste presidentide jaoks oli väärilisus 
templisse sisenemisel niivõrd oluline. 1891. aastal anti see ülesanne 
piiskoppidele ja vaiajuhatajatele, kes esitavad teile mitmeid teie temp-
lisoovituse saamiseks vajalikku väärilisust puudutavaid küsimusi. Te 
peaksite teadma, mida teilt templisoovituse saamiseks oodatakse.

Te peate uskuma Jumalasse, Igavesse Isasse, ja Tema Pojasse Jee-
susesse Kristusesse ning Pühasse Vaimu. Te peate uskuma, et see on 
nende püha ja jumalik töö. Me julgustame teid tegema iga päev tööd, 
et tugevdada oma tunnistust Taevasest Isast ja Issandast Jeesusest 
Kristusest. Vaim, mida te tunnete, on Püha Vaim, kes tunnistab teile 
nende tõelisusest. Hiljem saate templis tänu ilmutatud õpetustele ja 
talitustele Jumaluse kohta veel rohkem teada.

Te peate toetama üldjuhte ja Kiriku kohalikke juhte. Nende juh-
tide toetamiseks kätt tõstes annate märku, et toetate neid nende 
kohustustes ja kuulate nõu, mida nad teile annavad.

See ei ole Issanda kutsutud juhtidele pelk austusavaldus. Pigem 
tunnustatakse seda tehes, et prohvetid, nägijad ja ilmutajad ning 
teised üldjuhid on kutsunud ametisse Jumal. See on pühendumus 
järgida juhatust, mida Kiriku juhtivad ametnikud teile annavad. Sama 
ustavust peaksite tundma ka piiskopi, vaiajuhataja ja teiste Kiriku 
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juhtide suhtes. Juhtide mittetoetamine templis teenimisega kokku 
ei sobi.

Templisse sisenemiseks peate olema kõlbeliselt puhtad. Kõlbelise 
puhtuse seadus nõuab, et teil ei tohi olla mingisuguseid abieluväli-
seid seksuaalsuhteid. Soovime teid eriliselt julgustada olema valvel 
Saatana meelituste suhtes oma kõlbelist puhtust kuidagi määrida.

Te peate tagama, et teie suhetes pereliikmetega pole midagi sellist, 
mis oleks Kiriku õpetustega vastuolus. Julgustame eriliselt [noori] 
kuuletuma õigemeelselt [oma] vanematele. Vanemad peavad olema 
valvsad, tagamaks, et pereliikmete omavahelised suhted oleksid 
kooskõlas evangeeliumi õpetustega ning et kedagi ei väärkoheldaks 
ega jäetaks hooletusse.

Templisse minekuks peab olema teistega läbi käies aus. Viimse 
aja pühadena lasub meil püha kohustus mitte kunagi petta ega olla 
ebaaus. Seda lepingut rikkudes seame ohtu oma peamise vooruse 
– ausameelsuse.

Selleks et olla templisoovituse vääriline, peaksime püüdma täita 
Kirikus oma kohust, osalema sakramendi- , preesterluse ja muudel 

„Piiskop[id] ja vaiajuhataja[d] ‥ esitavad teile mitmeid teie templisoovituse 
saamiseks vajalikku väärilisust puudutavaid küsimusi.”
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koosolekutel. Te peaksite püüdma järgida ka evangeeliumi reegleid, 
seadusi ja käske. Õppige ‥ võtma vastu kutseid ja teisi ülesandeid, 
mis teile antakse. Olge oma koguduses aktiivne, nii et teie juhid 
võiksid teie peale loota.

Templisse minekuks peate olema täiskümnise maksjad ja elama 
Tarkuse Sõna järgi. Need kaks käsku on olemuselt lihtsad, ent meie 
vaimse arengu seisukohalt ja isikliku väärilisuse kindlakstegemisel 
väga olulised. Aastatepikkune kogemus on näidanud, et need, kes 
maksavad ustavalt kümnist ja järgivad Tarkuse Sõna, on üldiselt 
ustavad ka kõigis teistes pühasse templisse minekut puudutavates 
aspektides.

Nendesse teemadesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt. Olles kord 
väärilisena templisse läinud, viime me läbi kõige pühamaid talitusi 
maa peal. Need talitused on olemuselt igavikulised.7

3
Templitöö toob üksikisikutele ja peredele suuri õnnistusi.

Kui võrratu, et meil on võimalus minna templisse omaenda õnnis-
tuste järele. Seejärel, kui oleme saanud isiklikke õnnistusi, on meil 
võrratu võimalus teha tööd nende eest, kes on lahkunud enne meid. 
See osa templitööst on isetu teenimistöö. Millal iganes teeme temp-
litööd teiste eest, saame ka ise õnnistatud. Seega ei tohiks tulla ülla-
tusena, et Issand soovib, et tema rahvas oleks templiskäija rahvas. ‥

Me ei peaks minema üksnes oma surnud esivanemate pärast, vaid 
ka selleks, et saada isiklikult õnnistatud templis kummardamise eest 
ning tunda pühadust ja turvalisust, mida nende pühade ja pühitse-
tud seinte vahel pakutakse. Templis käies õpime üksikasjalikumalt 
ja süvenenumalt tundma elu eesmärki ja Issanda Jeesuse Kristuse 
lepitusohvrit. Võtkem tempel – templis teenimine, templilepingud 
ja - abielu – oma tähtsaimaks maiseks eesmärgiks, et sellest võiks 
saada meie jaoks surelikkuse parim kogemus.8

Templis käimisega saavutame mitu eesmärki – me täidame Issanda 
käsu teha talitusi iseenda eest, pitseerimistalituse kaudu õnnista-
me oma perekonda ja muudame need õnnistused kättesaadavaks 
ka teistele, kui teeme nende eest seda, mida nad enda jaoks teha 
ei saa. Peale selle muutuvad õilsamaks meie mõtted, me saame 
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Issandaga lähedasemaks, austame preesterlust ja muudame oma 
elu vaimsemaks.9

Templis käies saame isiklikke õnnistusi. Vanem John A. Widtsoe 
kommenteeris, mil moel templiskäimine meie elu õnnistab:

„Templitöö ‥ annab meile jõudu ja suurepärase võimaluse elav-
dada vaimseid teadmisi. ‥ Pühades templites mõistame aja otsatust 
ja lõputust ning meie ees rullub lahti võimas igavikuline perspektiiv 
ja igavene elu. Seal näen selgemalt enda kohta universumis ja Jumala 
eesmärkide seas. Seal suudan paremini mõista, kuhu ma kuulun ja 
oskan paremini hinnata ja kaaluda, eristada ja korrastada elu tava-
päraseid toimetusi, nii et väikesed asjad ei rõhuks ega ähmastaks 
mu nägemust suurematest asjadest, mille Jumal mulle andnud on.” 
(Conference Report, apr 1922, lk 97–98.)10

Mõtisklege Joseph Smithi sõnul talle ilmutusena antud Kirtlandi 
templi vägeva pühitsuspalve suurejooneliste õpetuste üle. See palve 
saab jätkuvalt vastuse meist igaühe puhul, meie perede ja meie kui 
rahva puhul tänu preesterluse väele, mille Issand on meile Tema 
pühade templite kasutamiseks andnud. 

„Ja nüüd, Püha Isa,” palus prohvet Joseph Smith, „me palume 
sind, aita meid, sinu rahvast, oma armuga ‥ et meid võidaks leida 
väärilistena sinu silmis, et kindlustada lubaduste täitumine, mida sa 
oled meile, sinu rahvale, andnud meile antud ilmutustes;

et sinu hiilgus võiks olla sinu rahva peal. ‥

Ja me palume sind, Püha Isa, et sinu teenijad võiksid minna siit 
kojast välja relvastatuna sinu väega, ja et sinu nimi oleks nende peal 
ja sinu hiilgus nende ümber ja sinu inglitel oleks käsk neid hoida.” 
(ÕL 109:10–13, 22.)11

Templiskäimine suurendab vaimsust. See on Kirikus üks parimaid 
vaimsuse arendamise programme. See pöörab vanemate südamed 
jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole (Ml 3:24). See 
suurendab peredes ühtekuuluvust ja ühtsust.12

4
Kiirustagem templisse!

Jagagem oma lastega neid vaimseid tundeid, mida me templis 
tunneme. Ja õpetagem neile tõsimeelsemalt ja kindlamalt asju, mida 
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me võime neile Issanda koja eesmärkide kohta öelda. Hoidke kodus 
templi pilti, et teie lapsed võiks seda näha. Õpetage neile Issanda 
koja eesmärkidest. Plaanigu nad juba maast madalast sinna minna 
ja selle õnnistuse vääriliseks jääda. Valmistagem igat misjonäri ette 
minema templisse väärilisena ja tõstkem see kogemus isegi rohkem 
esile kui misjonikutse saamine. Õpetagem ja anugem oma lapsi, et 
nad abielluksid Issanda kojas ja valmistugem selleks. Kinnitagem 
neile veelgi jõulisemalt kui varem, et sellel, kus sa abiellud ja kelle 
volitusega sind meheks ja naiseks kuulutatakse, on suur tähtsus.13

Issandale valmistab heameelt, kui meie noored vääriliselt templis-
se lähevad, et viia seal läbi asendusristimisi nende eest, kel puudus 
võimalus selles elus ristitud saada. Issandale valmistab heameelt, kui 
me läheme väärilisena templisse, et Temaga oma isiklikke lepinguid 
sõlmida ning abielupaaride ja peredena kokku pitseeritud saada.  
Issandale valmistab heameelt, kui me läheme väärilisena templisse, 
et viia neidsamu päästvaid talitusi läbi nende ees, kes on surnud. Pal-
jud neist ootavad pingsalt, et need talitused nende eest ära tehtaks.14

Lubage mul alandlikkuse ja armastusega julgustada neid, kes 
pole oma templiõnnistusi veel saanud või kel pole hetkel kehti-
vat templisoovitust, töötada selle nimel, et te võiksite ühel päeval 
Issanda kotta minna. Ta on lubanud neile, kes oma lepingutele 
ustavaks jäävad, järgmist: „Ja kui minu rahvas võtab kuulda minu 
häält ja minu teenijate häält, kelle ma olen määranud oma rahvast 
juhtima, vaata, tõesti, ma ütlen teile, et neid ei liigutata oma paigast!”  
(ÕL 124:45.) ‥ Ma luban teile, et kui te käite regulaarselt templis, 
siis õnnistatakse ja tugevdatakse teie isiklikku vaimsust ning suhteid 
abikaasa ja pereliikmetega.15

Olgem templis käiv ja templit armastav rahvas. Tõtakem temp-
lisse nii tihti, kui aeg, vahendid ja olud võimaldavad. Me ei peaks 
minema üksnes oma surnud esivanemate pärast, vaid ka selleks, et 
saada isiklikult õnnistatud templis kummardamise eest ning tunda 
pühadust ja turvalisust, mida nende pühade ja pühitsetud seinte 
vahel pakutakse. Tempel on kaunis koht, see on ilmutuse ja rahu 
koht. See on Issanda koda. See on Issandale püha. See peaks olema 
püha ka meile.16
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Mõtisklege 1. osas toodud president Hunteri õpetuste üle. Kuidas 

võime muuta templi „meie liikmeskonna võrdkujuks”?

• Vaadake üle 2. osas loetletud templisoovituse saamise nõuded. 
Kuidas on nendele nõuetele vastavalt elamine teid ja teie peret 
õnnistanud? Miks tuleb meil templisse minemiseks püüda olla 
puhtad maailma pattudest?

• Vaadake üle president Hunteri õpetused templitööga kaasnevate 
õnnistuste kohta. (vt 3. osa.) Kuidas on templitalitustes osalemine 
teid ja teie peret õnnistanud? Kuidas võiksite templiõnnistustest 
täielikumalt osa saada? Võiksite jutustada, millal tundsite, et saite 
templis vaimujõudu või juhatust. Kui te pole veel templis käinud, 
siis mõtisklege, kuidas võiksite valmistuda neid õnnistusi saama.

• Loetlege mõned viisid, kuidas võiksime aidata lastel ja noortel 
templitest rohkem õppida ja neid armastama hakata. (vt 4. osa.) 
Kuidas saame tekitada lastes ja noortes soovi abielluda Issanda 
kojas? Miks on oluline minna „templisse nii tihti, kui aeg, vahendid 
ja olud võimaldavad”?

Samateemalised pühakirjakohad:
Ps 55:14; Js 2:2–3; ÕL 97:12–17; 110:6–10; 124:39–41; 138:53–54; 

vt Pühakirjajuht „Tempel, Issanda koda” 

Abiks õpetamisel:
„Enamik õppetunde sisaldab rohkem materjali, kui te ettenähtud 

aja jooksul käsitleda suudate. Sellisel juhul peaksite valima välja 
materjali, mis aitaks kõige rohkem neid inimesi, keda te õpetate.” 
(Teaching, No Greater Call, 1999, lk 98.)

Viited
 1. Vt Eleanor Knowles. Howard W. Hun-

ter, 1994, lk 135.
 2. Vt Jay M. Todd. President Howard W. 

Hunter: Fourteenth President of the 
Church. – Ensign, juuli 1994, lk 4–5.

 3. The Temple of Nauvoo. – Ensign, sept 
1994, lk 63–63.

 4. Bountiful Utah’ templi pühitsus-
palve artiklis „„Magnificent Edifice” 

Consecrated to [the] Lord”. – Church 
News, 14. jaan 1995, lk 4.

 5. The Great Symbol of Our Membership. 
– Ensign, okt 1994, lk 2, 5.

 6. Exceeding Great and Precious Promi-
ses. – Ensign, nov 1994, lk 8.

 7. Your Temple Recommend. – New Era, 
apr 1995, lk 6–9.



1 3 .  P e a t ü K K

175

 8. A Temple- Motivated People. – Ensign, 
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 9. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 240.

 10. We Have a Work to Do. – Ensign, märts 
1995, lk 65.

 11. The Great Symbol of Our Membership. 
– Ensign, okt 1994, lk 4.

 12. The Teachings of Howard W. Hun-
ter. Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 
239–240.

 13. A Temple- Motivated People. – Ensign, 
veebr 1995, lk 5.

 14. The Great Symbol of Our Membership. 
– Ensign, okt 1994, lk 5.

 15. The Teachings of Howard W. Hun-
ter. Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 
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 16. The Great Symbol of Our Membership. 
– Ensign, okt 1994, lk 5.
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Pereajaloo-  ja templitöö 
kiirendamine

„Kui anname endast parima, et täita 
käsku teha pereajaloo-  ja templitööd, 

siis Issand kindlasti aitab meid.”

Howard W. Hunteri elust
Pereajalootöö on president Howard W. Hunterile alati südame-
lähedane olnud. Juba poisina kuulas ta lugusid oma esivanematest 
suure huviga. Vanemaks saades pühendas ta suure osa ajast omaen-
da pereajaloo uurimisele.1 Kui ta 1972. aastal Kiriku ülesande tõttu 
Euroopas viibis, külastas ta koos oma naise Claire’iga Taanis kohti, 
kus olid elanud ta esivanemad. Ühes külas leidsid nad üles kiriku, 
kus president Hunteri vanavanaisa Rasmussen oli saanud ristitud ja 
kus tolle pere oli käinud jumalateenistustel. Tänu sellele kogemusele 
hakkas president Hunter oma emapoolseid esivanemaid veelgi enam 
hindama. Samamoodi käis ta ka Norras ja Šotimaal neis paigus, kus 
ta esivanemad elanud olid.2

President Hunteri poeg Richard meenutas oma isa armastust 
pereajaloo vastu, öeldes:

„Ta on olnud kogu elu innukas pereajaloo uurija. Tal oli tihti 
kombeks õiguspraksise kõrvalt aega võtta, et minna Los Angelese 
avalikku raamatukokku ning sealses ulatuslikus genealoogia osa-
konnas uurimistööd teha. Ta hoidis perekonna grupi registreid, 
sugupuu kaarte ja ajaloolisi lugusid oma isiklikes pearaamatutes.

Aeg- ajalt käisin temaga konverentsidega seotud lähetustel kaasas. 
Tal oli kombeks mõned pearaamatud autosse kaasa panna ja pärast 
vaiakonverentsi öelda: „Lähme korraks [sellele või sellele] nõole 
külla. Tahaksin mõned kuupäevad üle kontrollida.” Nii me läksimegi 
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selle nõo poole. Seal võttis ta autost pearaamatud ja peagi oli kogu 
söögitoa laud perekonna grupi registreid täis.

Kui mõni pereliikmetest soovis oma uurimistöö infot üle kont-
rollida, helistas või kirjutas ta isale, kuna teadis, et temal on kõik 
andmed õiged. See töö, mis ta tegi, oli tohutu.” 3

Kord, kui president Hunter teenis juba Kaheteistkümne Kvoo-
rumis, külastasid teda koduõpetajad ja ütlesid: „Me tahtsime sulle 
näidata meie perekonna grupi registreid, mis me koostanud oleme. 
‥ Meil pole täna õhtul enam aega, et sinu omi vaadata, kuid me 
sooviksime neid näha järgmine kord.”

„See oli päris huvitav,” ütles president Hunter. „Ma nägin kuu 
aega vaeva, et oma koduõpetajate järgmiseks külaskäiguks ette 
valmistada.” 4

Vahemikus 1964–1972 oli Howard W. Hunter Utah’ Genealoogia 
Seltsi esimees. 1994. aastal Genealoogia Seltsi 100. aastapäevaks ja 
president Hunteri auks korraldatud koosolekul ütles ta:

„Oma kaheksakümne seitsmenda sünnipäeva eelõhtul vaatan 
hämmastusega tagasi kõigele sellele, mida Issand templi-  ja pere-
ajalootööd edasi viies on teinud. Kui olin Utah’ Genealoogia Seltsi 
esimees, oli meil oma nägemus, kuidas seda tööd edukalt edasi viia. 
Nüüd vaatame pealt, kuidas kogu maailmas on toimumas midagi 
imepärast. Evangeelium jõuab iga rahvuse, hõimu, keele ja rahvani. 
Templeid ehitatakse kogu maailma ja Eelija vaim puudutab pal-
jusid liikmeid, kes teevad pereajaloo-  ja templitööd enneolematu 
kiirusega.” 5

Howard W. Hunteri õpetused
1

Templeid ehitatakse selleks, et viia läbi kõigi Jumala 
laste päästmiseks ja ülenduseks vajalikud talitused.

Templid on pühad, kuna seal leiab aset kõige lähedasem suhtle-
mine Issanda ja nende vahel, kes saavad püha preesterluse kõige 
kõrgemaid ja pühamaid talitusi. Templis kohtuvad omavahel maa 
ja taevas. ‥ Evangeeliumi päästvate talituste kaudu ühendatakse 
omavahel suur Jumala perekond. Templite eesmärk on viia läbi 
asendustööd surnute eest ja talitusi elavate eest.6
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Evangeelium, mida viimse aja pühad maailmale kuulutavad, on 
Jeesuse Kristuse evangeelium, mis taastati sel ajajärgul maa peale ja 
mis on mõeldud lunastama kogu inimkonda. Issand ise on ilmuta-
nud, mis tema laste päästmiseks ja ülenduseks on vaja. Üks põhitöö 
on ehitada templeid, et viia läbi talitusi, mida mujal läbi viia ei saa.

Kui seda selgitada kõikjal maailmas inimestele, kes templit vaa-
tama tulevad, siis enamik tahab teada, milliseid talitusi templites 
läbi viiakse.

ristimine surnute eest

Esiteks selgitame tihtipeale talitust, mida tuntakse kui ristimist 
surnute eest. Paljud kristlased usuvad, et surma hetkel määratakse 
ära meie igavene seisund Issanda ees, sest kas Kristus mitte ei öelnud 
Nikodeemusele: „Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest 
ja Vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda!” ( Jh 3:5)? Ent me teame 
ka seda, et paljud on surnud ilma ristimistalituseta, ning lähtudes 
sellest, mida Kristus Nikodeemusele ütles, nad Jumala kuningriiki 
ei pääse. See tekitab küsimuse, et kas Jumal on õiglane?

Loomulikult on Jumal õiglane. Päästja vastusest Nikodeemusele 
ilmneb eeldus, et ristimisi võib teha ka nende eest, kes on surnud, 
ilma et nad oleks saanud ristitud. Viimse aja prohvetid on öelnud, et 
ristimine on maine talitus, mida võivad läbi viia ainult elavad. Kuidas 
saaks siis surnud saada ristitud, kui seda talitust saavad läbi viia ainult 
elavad? Seda pidas silmas ka apostel Paulus, kui ta korintlastelt küsis:

„Mis teevad muidu need, kes endid lasevad ristida surnute eest, 
kui surnuid koguni ei äratata? Mispärast siis neid ristitakse nende 
eest?” (1Kr 15:29.)7

Kas tundub loogiline, et need, kes on elanud ja surnud ilma või-
maluseta saada ristitud, peavad kogu igaviku sellepärast kannatama? 
Kas selles, et elavad surnute eest ristimisi läbi viivad, on midagi 
ebaloogilist? Vahest parim näide surnute eest tehtavast asendustööst 
on Õpetaja ise. Tema andis oma elu, et lunastada teisi. Nii võivad 
kõik, kes surevad, taas elada ja saada igavese elu. Ta tegi meie heaks 
seda, mida me ise teha ei saanud. Samamoodi võime meie viia läbi 
talitusi nende eest, kel polnud oma eluajal neid võimalik saada.8
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templiand

Järgmine templis läbiviidav talitus on templiand. See koosneb 
kahest osast: esiteks õpitakse ja teiseks annab templianni saaja 
lubadusi või sõlmib lepinguid. Ta lubab elada õigemeelselt ja täita 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi nõudmisi. Templiand on talitus, mis 
kätkeb pühade jaoks suuri õnnistusi – õnnistusi nii elavate kui ka 
surnute jaoks. See on taas kord talitus, mida elavad surnute eest 
läbi viivad. Selle saavad need, kelle eest on ristimistöö juba tehtud.

Selestiline abielu

Järgmine templitalitus on selestiline abielu, mille puhul pitsee-
ritakse naine ja mees igaveseks kokku. Me teame, et tsiviilabielu 
lõpeb surmaga, kuid templites sõlmitav igavene abielu võib kesta 
igavesti. Igaveses abielus olevatele mehele ja naisele sündivad lapsed 
on oma vanematega automaatselt igavikuks kokku pitseeritud. Kui 
lapsed on sündinud enne naise ja mehe pitseerimist, siis selleks on 
olemas templitalitus, mille kaudu saab need lapsed igavikuks oma 
vanemate külge pitseerida. Nii võivad lapsed saada pitseeritud ka 
oma surnud vanemate külge. ‥

Kõik need preesterluse talitused on Taevase Isa laste päästmiseks 
ja ülenduseks hädavajalikud.9

2
Pereajalootöö eesmärk on teha templiõnnistused 

kättesaadavaks kõigile.

Meil on siinpool eesriiet vaja ära teha suur töö. ‥ Templite ehi-
tamisel on nii meile kui kogu inimkonnale suur tähendus ja meie 
kohustused saavad selgeks. Meil tuleb teha ära preesterluse temp-
litalitustöö, mis on vajalik meie endi ülenduseks, ning seejärel töö, 
mis on vajalik nende jaoks, kel puudus võimalus evangeelium selles 
elus vastu võtta. Teiste heaks saame teha tööd kaheti: esiteks uurides 
pereajalugu, et teha kindlaks oma eelkäijad; ja teiseks tehes templi-
talitusi, et anda neile samad võimalused, mis on elavatel.

Kirikus on siiski palju liikmeid, kellel templisse minek on piiratud. 
Nad annavad endast parima. Nad tegelevad pereajaloo uurimisega ja 
lasevad templitalitustööd teha teistel. Ja on ka liikmeid, kes on hõi-
vatud templitööga, kuid kes ei uuri oma perekonna põlvnemislugu. 
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Kuigi nad teevad teiste jaoks jumalikku teenimistööd, jäävad nad 
mõnedest õnnistustest ilma, kui ei otsi üles oma surnud sugulasi, 
nagu viimse aja prohvetid on jumalikult juhatanud.

Mulle meenub mõne aasta tagune kogemus, mis selle olukorraga 
sarnaneb. Ühe paastu-  ja tunnistuste koosoleku lõpus sõnas piiskop: 
„Oleme täna kuulanud üksteise tunnistusi ja meile on saanud osaks 
vaimne kogemus. See on saanud sündida, kuna oleme vastavalt  
Issanda seadusele paastunud. Kuid ärgem unustagem, et see seadus 
koosneb kahest osast: esiteks me paastume, nii et me ei söö ega 
joo, ning teiseks me annetame selle, mille oleme säästnud, piiskopi 
varaaita, et toetada neid, kellel pole nii hästi läinud.” Seejärel lisas 
ta: „Ma loodan, et keegi meist ei lahku täna pooliku õnnistusega.

Olen hakanud mõistma, et need, kes pereajalugu uurivad ning 
teevad seejärel templitalitustööd nende eest, kelle nimed nad on üles 
leidnud, saavad tunda täiendavat rõõmu õnnistuse mõlemast poolest.

Veelgi enam, surnud ootavad ju suure pinevusega, et viimse aja 
pühad nende nimed üles otsiksid ja templitöö ära teeksid, sest siis 
võivad nad vabaneda vanglast, milles nad vaimumaailmas viibivad. 
Me kõik peaksime sellest armastavast teenimistööst rõõmu leidma.10

„templitöö on tõepoolest võrreldamatu.”
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Pereajalootöö eesmärk on teha templiõnnistused kättesaadavaks 
kõigile, nii elavatele kui ka surnutele. Templis käies ja surnute eest 
tööd tehes tunnetame tihedat koostööd Jumalaga ja mõistame pa-
remini kogu inimkonna jaoks mõeldud päästmisplaani. Me õpime 
armastama oma ligimesi nagu iseennast. Templitöö on tõepoolest 
võrreldamatu.11

3
Olgem vaprad pereajaloo-  ja templitööd kiirendama.

Lahkunute eest templitööd tehes meenub meile president Joseph 
F. Smithi inspireeritud nõuanne: „Tänu meie teenimisele langevad 
neilt ahelad, neid ümbritsev pimedus hajub, neile paistab valgus, 
nad kuulevad vaimumaailmas sellest tööst, mida nende lapsed on 
siin nende eest teinud, ning nad rõõmustavad üliväga” (Conference 
Report, okt 1916, lk 6).12

See püha [pereajaloo-  ja templitöö] on Esimese Presidentkonna 
ja Kaheteistkümne Kvoorumi südames ja meeles väga tähtsal kohal. 
Ma kõnelen kõigi vendade eest, kui tänan neid, kes on andnud 
oma hinnalise panuse, et eesriide taha läinutele päästvaid talitusi 
pakkuda. ‥ Me oleme tänulikud kõigi vabatahtlike eest, kes on seda 
vägevat tööd kogu maailmas edasi viinud. Suur tänu teile kõigile 
selle eest, mida te nii suurepäraselt teete.

Prohvet Joseph Smith õpetas: „Suurim vastutus selles maailmas, 
mille Jumal on meile andnud, on meie surnute ülesotsimine” (Tea-
chings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 475). Ta 
lisas: „Need pühad, kes oma surnud sugulaste eest tehtavad talitused 
hooletusse jätavad, seavad ohtu omaenda pääsemise” (Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 471–472).

President Brigham Young, kellel oli sellest tähtsast ilmutusest sama 
nägemus, ütles: „Meil tuleb ära teha töö, mis on oma valdkonnas 
sama tähtis kui Päästja töö tema valdkonnas. Meie isad ei saa täius-
likuks ilma meieta ja meie ei saa täiuslikuks ilma nendeta. Nemad 
on oma töö ära teinud ja läinud puhkama. Meid on nüüd kutsutud 
tegema enda osa, mis on suurim töö, mida inimesed maa peal eales 
teinud on.” (Discourses of Brigham Young, valinud John A. Widtsoe, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941, lk 406.)
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Iga prohvet, kes Joseph Smithist kuni tänapäevani on seda Ki-
rikut juhtinud, on korranud seda sama ülevat tõde. Neist tõdedest 
juhinduvalt on Kirik teinud selle ajajärgu algusest peale päästmis-  ja 
ülendustööd kõigi Jumala poegade ja tütarde eest, hoolimata sellest, 
millal nad maa peal elasid.

Jumal on valinud meid, kes elame praegusel ajal, juba enne sündi 
olema sel ajajärgul tema esindajad maa peal. Meie oleme Iisraeli 
koda. Meie käes on vägi olla sel viimsel ajal päästjad Siioni mäel 
(vt Ob 1:21).

Templi-  ja pereajalootööga seoses on mu kõige olulisem sõnum 
järgmine: seda tööd tuleb kiirendada. Tegemist nõudev töö on va-
pustav ja ületab inimmõistuse piire. Eelmisel aastal [1993] andsime 
viis ja pool miljonit asenduslikku templiandi, kuid sel aastal suri 
umbes viiskümmend miljonit inimest. See võib panna meid tundma 
eesseisva suhtes kasutuna, kuid me ei tohi käsi rüppe lasta. Kui an-
name endast parima, et täita käsku teha pereajaloo-  ja templitööd, 
siis Issand kindlasti aitab meid. Templis toimuv vägev töö ja kõik 
see, mis seda toetab, peab laienema. See on vältimatu! ‥

Mu kallid vennad ja õed! Olgem vaprad pereajaloo-  ja templitööd 
kiirendama. Issand on öelnud: „Jätkugu minu templitöö ja kõik need 
tööd, mis ma olen teile määranud, ja ärgu lakaku; ja kahekordistage 
oma usinus ja oma püsivus ning kannatlikkus ja oma tööd ja te ei 
kaota mingil juhul oma tasu, ütleb Vägede Issand” (ÕL 127:4).

Ma julgustan teid teie püüetes järgmiste prohvet Joseph Smithi 
sõnadega: „Vennad, kuidas mitte minna edasi selle niivõrd suure 
aatega? Minge edasi ja mitte tagasi! Julgust, vennad; ja edasi, võiduni! 
Juubeldagu teie süda ja olge üliväga rõõmsad! Rõkatagu maa! Laulgu 
surnud igavest ülistuslaulu Kuningas Immaanuelile, kes seadis enne, 
kui maailm oli, selle, mis võimaldab meil neid välja lunastada nende 
vanglast; sest vangid saavad vabaks!” (ÕL 128:22.)

Ma armastan seda tööd! Ma tean, et kui täidame pühendunult enda 
osa, siis annab Issand meile kõik, mis vaja, et seda teha. Õnnistagu 
Issand meist igaüht, kui anname oma panuse töösse, mis tuleb meie 
päevil ära teha.13



1 4 .  P e a t ü K K

184

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Mõtisklege 1. osa esimese lause üle. Kuidas on templis talituste läbi-

viimine teid Jumalaga lähendanud? Missugune selles osas olev info 
aitaks teil selgitada templi eesmärke kellelegi, kes neid ei mõista?

• Mil moel olete saanud osa pereajaloo-  ja templitöö „õnnistuse 
mõlemast poolest”? (vt 2. osa.) Kuidas saame sellesse tähtsasse 
töösse kaasata lapsi ja teisi pereliikmeid?

• Vaadake üle president Hunteri õpetuste 3. osa ja mõtisklege selle 
üle, kui tähtsaks Issand pereajaloo-  ja templitööd peab. Kuidas 
pereajaloo-  ja templitööd tänapäeval kiirendatakse? Kuidas saame 
selles töös rohkem kaasa aidata?

Samateemalised pühakirjakohad:
Js 42:6–7; Ml 4:5–6; 1Pt 3:18–20; 4:6; ÕL 2; 110:12–15; 124:28–30; 

128:15–18; 138:57–59

Abiks uurimisel
Selleks et prohveti sõnu endaga kõrvutada, mõelge, kuidas tema 

õpetused teiega seostuvad (vt Teaching, No Greater Call, 1999, lk 
170). Võiksite endalt küsida, kuidas need õpetused teid elumurede, 
küsimuste ja katsumuste korral aitavad.

Viited
 1. Vt Eleanor Knowles. Howard W. Hun-

ter, 1994, lk 186.
 2. Vt Francis M. Gibbons. Howard W. 

Hunter: Man of Thought and Indepen-
dence, Prophet of God, 2011, lk 16–18.

 3. Richard A. Hunteri avaldamata käsikiri.
 4. Vt Eleanor Knowles. Howard W. Hun-

ter, 1994, lk 192.
 5. We Have a Work to Do. – Ensign, märts 

1995, lk 64.
 6. The Great Symbol of Our Membership. 

– Ensign, okt 1994, lk 2.
 7. A Temple- Motivated People. – Ensign, 

veebr 1995, lk 2.

 8. Elijah the Prophet. – Ensign, dets 1971, 
lk 71.

 9. A Temple- Motivated People. – Ensign, 
veebr 1995, lk 2, 4.

 10. A Temple- Motivated People. – Ensign, 
veebr 1995, lk 4–5.

 11. We Have a Work to Do. – Ensign, märts 
1995, lk 65.

 12. Bountiful Utah’ templi pühitsuspalve 
artiklis „„Magnificent Edifice” Consec-
rated to [the] Lord”. – Church News, 14. 
jaan 1995, lk 4.

 13. We Have a Work to Do. – Ensign, märts 
1995, lk 64–65.
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Issanda õhtusöömaaja 
sakrament

„Kui [ Jeesus] võttis leiva ja murdis seda ning karika 
ja õnnistas seda, siis esitles ta ennast Jumala Tallena, 

kes pakub meile vaimutoitu ja igavest päästet.”

Howard W. Hunteri elust
Howard W. Hunter kasvas üles aktiivse viimse aja pühast ema ja 
hea isaga, kes polnud toona ühegi kirikuga seotud. Ta isa polnud 
vastu, et perekond Kirikus käis – aeg- ajalt osales ta ka ise sakramen-
dikoosolekutel –, kuid ta ei soovinud, et ta lapsed 8- aastaselt ristitud 
saaksid. Ta tundis, et nad peaksid selle otsuse langetamiseks olema 
vanemad. Kuna Howard polnud ristitud, ei saadud talle 12- aastaselt 
anda Aaroni preesterlust ning teda ei pühitsetud ka diakoniks. Kuigi 
ta sai teiste noorte meestega koos üritustel käia, oli Howard sügavalt 
pettunud, et ei saanud nendega koos sakramenti jagada.

„Istusin teiste poistega sakramendikoosolekul,” meenutas ta. „Kui 
tuli kätte hetk sakramenti jagada, jäin mina nina norus istuma. Tund-
sin end nii kõrvalejäetuna. Ma tahtsin sakramenti jagada, kuid ei 
saanud, kuna ma polnud veel ristitud.” 1

Umbes viis kuud pärast 12. sünnipäeva veenis Howard isa, et too 
laseks tal ristitud saada. Peagi pärast seda pühitseti ta diakoniks. 
„Ma mäletan, mil ma esimest korda sakramenti jagasin,” ütles ta. 
„Olin närvis, kuid ometi tundsin, kui suur au mulle osaks sai. Pärast 
koosolekut kiitis piiskop mind, et olin nii hästi hakkama saanud.” 2

Kui Howard W. Hunter apostliks kutsuti, võttis ta regulaarselt 
koos teiste üldjuhtidega sakramenti Soolajärve templis. Vanem  
David B. Haight, kes teenis koos vanem Hunteriga Kaheteistkümne 
Kvoorumis, kirjeldas, kuidas too sakramenti õnnistas:
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„Seda tehke minu mälestuseks!” (lk 22:19.)
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„Soovin, et Kiriku kõigil Aaroni preesterluse hoidjatel oleks sama 
võimalus, mis oli meil templis, kuulata sakramenti õnnistamas vanem 
Howard W. Hunterit. Ta on Jeesuse Kristuse eriline tunnistaja. Kui 
olen kuulanud teda palumas, et Taevane Isa sakramenti õnnistaks, 
olen tundnud tema hinge sügavat vaimsust. Tema iga sõna on olnud 
selge ja tähendusrikas. Ta ei kiirusta. Ta oli meie Taevase Isa ees 
apostlite eestkõneleja.” 3

Need ülestähendused näitavad president Hunteri eluaegset austust 
Kristuse lepitusohvri pühade sümbolite vastu.

Nagu selle peatüki õpetused näitavad, oli üks viis, kuidas pre-
sident Hunter aitas Kiriku liikmetel sakramendi tähtsust mõista, 
neile selgitada selle seost muistse paasapühaga ja nendega koos 
üle korrata, kuidas Päästja seda talitust paasapüha õhtusöömaajal 
oma jüngritele tutvustas.

Howard W. Hunteri õpetused
1

Paasapühaga kuulutatakse, et surmal 
pole meie üle lõplikku võimu.

[Paasapüha] on juutide vanim pidustus, millega tähistatakse sünd-
must, mis eelnes Moosese traditsioonilise seaduse saamisele. See 
tuletab kõigile põlvkondadele meelde, kuidas Iisraeli lapsed tõo-
tatud maale naasid, ja seda vaeva, mis neile enne seda Egiptuses 
osaks sai. Sellega tähistatakse orjuse asendumist vabadusega. See 
on Vana Testamendi aegne kevadpidu, mil loodus tärkab ja hakkab 
õilmitsema ja kandma vilja.

Paasapüha on seotud kristlaste ülestõusmispühaga. ‥ Paasapüha 
ja [ülestõusmispüha] tunnistavad sellest suurest annist, mille Jumal 
on andnud, ja ohverdusest, mis sellega kaasnes. Mõlemad usupühad 
kuulutavad, et surm möödub ega saa lõplikult võimust võtta ning 
et haud ei saa meist võitu.

Jehoova, kes Iisraeli lapsed Egiptusest välja viis, kõneles Siinai 
mäel põlevast põõsast Moosesega, öeldes:

„Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja 
ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast; seetõttu ma 
tean nende valu. ‥
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Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli 
lapsed, Egiptusest välja!” (2Ms 3:7, 10.)

Kuna vaarao ei andnud järele, tabasid Egiptust mitmed nuhtlused, 
kuid „vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei lasknud Iisraeli lapsi minna” 
(2Ms 9:35).

Vastusena vaarao keeldumisele ütles Issand: „Egiptusemaal pea-
vad surema kõik esmasündinud, aujärjel istuva vaarao esmasündi-
nust kuni käsikivitaguse ümmardaja esmasündinuni, samuti kõik 
lojuste esmasündinud!” (2Ms 11:5.)

Selleks et kaitsta end selle viimase ja kõige kohutavama karistuse 
eest, mis egiptlastele määrati, juhendas Issand Moosest, et too käsiks 
Iisraeli laste seas igal mehel võtta ühe veatu lamba.

„Ja nad võtku verd ning võidku ukse mõlemaid piitjalgu ja pea-
lispuud kodades, kus nad seda söövad.

Ja nad söögu liha selsamal ööl; tulel küpsetatult ühes hapnemata 
leiva ja kibedate rohttaimedega söögu nad seda. ‥

Ja sööge seda nõnda: teil olgu vöö vööl, kingad jalas ja kepp käes; 
ja sööge seda rutuga – see on paasatall Jehoova auks! ‥

Ja kui teie lapsed teilt küsivad: mis teenistus see teil on?

siis vastake: see on paasaohver Jehoova auks, kes ruttas mööda 
Iisraeli laste kodadest Egiptuses, kui Ta nuhtles egiptlasi ja päästis 
meie kojad!” (2Ms 12:7–8, 11, 26–27.)

Pärast seda, kui Iisraellased olid vaarao käest pääsenud ja egipt-
laste esmasündinud surma saanud, ületasid Iisraellased viimaks 
Jordani jõe. Ülestähendustes on kirjas, et „Iisraeli lapsed olid leeris 
Gilgalis, siis selle kuu neljateistkümnenda päeva õhtul nad pidasid 
paasapüha Jeeriko lagendikel” ( Jos 5:10). Nii tegid juudi pered iga 
aasta, samamoodi ka Joosep, Maarja ja noor Jeesus.4

2
Ühe paasapüha pidusöögi käigus seadis 

Päästja sisse sakramenditalituse.

Johannese evangeeliumi kaudu saab selgeks, et paasapüha pi-
dusöök tähistas Kristuse sureliku teenimistöö olulisi verstaposte. 
Teenimistöö esimese paasapüha ajal tegi Jeesus oma missiooni 
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teatavaks, kui puhastas templiesise seal kaubitsevatest rahavahe-
tajatest ja loomamüüjatest. Teise paasapüha ajal näitas Jeesus oma 
väge, saates korda imeteo leibade ja kaladega. Selle kaudu tutvustas 
Kristus sümboleid, mille tähendus sai ilmsiks hiljem ülemises toas. 
„Mina olen eluleib,” ütles ta. „Kes tuleb minu juurde, see ei näe nälga, 
ja kes minusse usub, sellele ei tule iialgi janu!” ( Jh 6:35.)

Loomulikult andis alles tema viimane paasapüha õhtusöömaaeg sel-
lele muistsele pidustusele õige tähenduse. Jeesus teadis oma teenimis-
töö viimaseks nädalaks täpselt, mida see konkreetne paasapüha tema 
jaoks tähendab. Õhus oli tunda muret. Matteuse raamatus on kirjas:

„Kui Jeesus kõik need kõned oli lõpetanud, ütles ta oma jüngritele:

„Te teate, et kahe päeva pärast on paasapüha; siis antakse Inimese 
Poeg risti lüüa!” (Mt 26:1–2.)

Jeesus, kes teadis, mis teda ees ootab, palus Peetrusel ja Johanne-
sel valmistada ette paasapüha eine. Ta käskis neil küsida kohaliku 
võõrastemaja omanikult: „Kus on võõrastetuba, kus ma võiksin süüa 
paasatalle oma jüngritega?” (Lk 22:11.)

Tema üksildane sünd pidi päädima nüüd kahekordselt üksildase 
surmaga. Rebastel olid urud ja lindudel pesad, kuid Inimese Pojal 
polnud ei sündides ega ka oma surelikkuse viimastel tundidel kohta, 
kuhu panna pea (vt Mt 8:20).

Viimaks jõuti paasapüha õhtusöögi ettevalmistustega ühele poole, 
nii oldi seda traditsiooni peetud juba pea tuhat viissada aastat. Jeesus 
võttis jüngritega istet ja olles söönud muistse pidustuse ohvritalle 
ning leiba ja veini, õpetas ta neile selle Jumalalt saadud muistse 
õnnistuse uut ja pühamat tähendust.

Ta võttis lapiku hapendamata leiva, tänas, murdis seda ja andis 
apostlitele ning ütles: „See on minu ihu, mis teie eest antakse; seda 
tehke minu mälestuseks!” (Lk 22:19.)

Kui karikas täideti, võttis ta selle, tänas ja palus neil sellest juua, 
öeldes: „See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest vala-
takse” (Lk 22:20). Paulus ütles selle kohta: „Sest iga kord, kui te 
seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate Issanda surma, kuni 
ta tuleb!” (1Kr 11:26.)
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Loomade ja taimede asemel said Jumala Talle keha ja vere sümbo-
liteks leib ja vein, mida tuleb igavesti tema mälestuseks aupaklikult 
süüa ja juua.

Sel lihtsal ent muljetavaldaval moel seadis Päästja sisse talituse, 
mida tuntakse tänapäeval kui Issanda õhtusöömaaja sakramenti. 
Ketsemani kannatuste, Kolgata ohverduse ja aiahauast ülestõusmise 
kaudu täitis Jeesus muistse seaduse ning juhatas sisse uue ajajärgu, 
mis põhineb ohverdamise seaduse avaramal ja pühamal mõistmisel. 
Enam ei pidanud ohverdama lambakarja esmasündinuid, kuna Jumala 
Esmasündinu oli iseenda lõputuks ja igaveseks ohvrianniks toonud. 

„Kui ta võttis leiva ja murdis seda ning karika ja õnnistas 
seda, siis esitles ta ennast jumala tallena.”
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Selles seisneb lepituse ja ülestõusmise suursugusus – see pole 
pelk surma möödumine, vaid lõputu ohverduse kaudu saadud iga-
vese elu and.5

Kui sobilik, et Jeesus seadis uue kaitsva lepingu sümbolid – tema 
enda keha ja vere sümbolid – sisse muistse kaitselepingu [paasasöö-
maaja] järgimise ajal. Kui ta võttis leiva ja murdis seda ning karika ja 
õnnistas seda, siis esitles ta ennast Jumala Tallena, kes pakub meile 
vaimutoitu ja igavest päästet.6

3
Sakramendist osavõtmine on võimalus oma 

elu üle vaadata ja uuendada lepinguid.

Mõne aja eest ‥ [oli] mul võimalus osaleda sakramendikoosolekul 
oma kodukoguduses. ‥ Kui preestrid sakramenti ette valmistasid, 
laulsime meie:

„Isa, palvet kuula sa,
halastust meil läheta.
Sakramenti võttes me
armastuses puhkame.”

(Kiriku lauluraamat, lk 21.)

Preester põlvitas murtud leiva kohale ja palvetas: „Et nad sööksid 
sinu Poja keha mälestuseks ja tunnistaksid sinule, oo Jumal, Igavene 
Isa, et nad on nõus võtma enda peale sinu Poja nime ja teda alati 
meeles pidama ja kinni pidama tema käskudest, mis ta on andnud 
neile, et tema Vaim oleks alati nendega” (ÕL 20:77). Diakonid käisid 
mööda sakramendisaali ringi, et murtud leiba pakkuda. Üks neist tuli 
meie rea juurde ja hoidis hõbekandikut sellal, kui ma leiba võtsin. 
Seejärel hoidsin kandikut mina, et õde Hunter saaks sakramenti 
võtta, ning tema ulatas kandiku omakorda järgmisele. Nii liikus 
kandik rida mööda edasi, leiba pakuti igaühele ja igaüks sai seda 
edasi pakkuda.

Ma mõtlesin sündmustele, mis leidsid aset tol õhtul pea kaks 
tuhat aastat tagasi, mil Jeesus reedeti. ‥ Issanda õhtusöömaaja sak-
rament pidi asendama [looma]ohverdusi ja olema kõigile osavõtjatele 
meeldetuletuseks, et Ta tegi tõepoolest nende eest ohverduse. Peale 
selle pidi see neile meelde tuletama neid lepinguid, mis nad olid 
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sõlminud, et Teda järgida, Tema käske pidada ja ustavana lõpuni 
vastu pidada.

Sellele mõeldes tuli mulle meelde Pauluse manitsus kirjas Korin-
tose kirikule. Ta ütles: „Sellepärast: Kes iganes seda leiba sööb või 
Issanda karikat joob kõlvatumalt, sellel on Issanda ihust ja verest süüd.

Aga inimene katsugu ennast läbi ja nõnda söögu ta seda leiba ja 
joogu sellest karikast;

sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta 
enesele ei anna aru sellest ihust” (1Kr 11:27–29).

Ma muutusin murelikuks. Küsisin endalt: „Kas asetan Jumala 
kõigest muust ettepoole ja pean Tema käske?” Seejärel jõudsin aru-
saamisele ja tegin otsuse. Lepingu sõlmimine Issandaga, et peame 
alati Tema käske, on tõsine kohustus, ja selle lepingu uuendamine 
sakramendi kaudu on samavõrd tõsine. Väga oluline on sakramendi 
jagamise ajal pühalikult mõtiskleda. See hetk on mõeldud enesesse 
süüvimiseks ja enda läbikatsumiseks. See on aeg arusaamisele jõuda 
ja otsus teha.

Selleks ajaks oli põlvili laskunud ka teine preester, kes palvetas, et 
kõik, kes joovad „teeksid seda sinu Poja vere mälestuseks, mis valati 
nende eest; et nad tunnistaksid sinule, oo Jumal, Igavene Isa, et nad 
peavad teda alati meeles, et tema Vaim oleks nendega” (ÕL 20:79).

Järgnes vaikne mõtiskelu, mida katkestas vaid vääksuv imik, kel-
le ema kähku oma embusesse võttis. Kõik, mis selle püha talituse 
harrast vaikust segab, näib olevat kohatu, kuid lapsukeste hääl küll 
Issandat ei pahanda. Ka tema oli nii sureliku elu algul Petlemmas 
kui ka selle lõpul Kolgatal, kus ta risti löödi, armastava ema hella 
hoole all.

Noored mehed jõudsid sakramendi jagamisega lõpule. Sellele 
järgnesid julgustus-  ja õpetussõnad, lõpulaul ja - palve, ning hetk 
„mil [maised] mured peletan” oligi läbi saanud (vt Secret Prayer, 
Hymns, nr 144). Koduteel ‥ turgatas mulle pähe mõte: nii tore, kui 
kõik mõistaksid ristimise eesmärki ja neil oleks valmidus see omaks 
võtta; nii tore, kui nad sooviksid pidada kinni selle talituse kaudu 
sõlmitud lepingutest teenida Issandat ja elada Tema käskude järgi; 
ning peale selle sooviksid võtta hingamispäeval sakramenti, et uu-
endada lepingut Teda teenida ja lõpuni ustav olla. ‥
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Sakramendikoosolekul osalemine ja sakramendi võtmine muutsid 
mu päeva palju sisukamaks ning ma tundsin, et mõistan paremini, 
miks Issand ütles: „Ja et sa võiksid ennast paremini hoida maailmast 
reostamatuna, pead sa minema palvekotta ja ohverdama oma sak-
ramendid minu pühal päeval,

sest tõesti see päev on määratud sulle puhkamiseks sinu töödest 
ja pühendumiseks Kõigekõrgemale” (ÕL 59:9–10).7

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Vaadake üle president Hunteri õpetused muistses Iisraelis peetud 

paasapüha kohta (vt 1. osa). Mida võime paasapühast õppida? 
Mil moel on paasapüha seotud ülestõusmispühaga?

• Vaadake üle president Hunteri kirjeldus selle kohta, kuidas Päästja 
sakramendi sisse seadis (vt 2. osa). Miks on see sündmus teie jaoks 
tähendusrikas? Mil moel on sakrament meie jaoks kaitsev leping?

• Mis teile president Hunteri ülestähenduses sakramendi võtmise 
kohta kõige enam muljet avaldab (vt 3. osa)? Mida on meil sellest 
ülestähendusest õppida, et muuta sakrament veelgi tähendusrik-
kamaks? Mil moel on sakramendi võtmine teid õnnistanud?

Samateemalised pühakirjakohad:
1Kr 5:7–8; 11:23–29; 3Ne 18:3–14; 20:8–9; Mn 6:5–6; ÕL 20:75–79; 

27:1–2

Abiks õpetamisel:
„Evangeeliumi õpetades peaksime alandlikult tunnistama, et tõe-

line õpetaja on Püha Vaim. Meil on võimalus olla tööriist, kelle kau-
du võib Püha Vaim õpetada, tunnistada, lohutada ja inspireerida.” 
(Teaching, No Greater Call, 1999, lk 41.)

Viited
 1. Gerry Avant. Elder Hunter—Packed 

Away Musician’s Career for Marriage. – 
Church News, 19. mai 1985, lk 4.

 2. J M. Heslop. He Found Pleasure in Work. 
− Church News, 16. nov 1974, lk 4.

 3. David B. Haight. The Sacrament. – En-
sign, mai 1983, lk 13.

 4. Christ, Our Passover. – Ensign, mai 
1985, lk 17–18.

 5. Christ, Our Passover. – Ensign, mai 
1985, lk 18–19.

 6. His Final Hours. – Ensign, mai 1974, 
lk 18.

 7. Thoughts on the Sacrament. – Ensign, 
mai 1977, lk 24–25.
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„templis saavad meile osaks kõrgeimad võimalikud talitused 
– mees ja naine pitseeritakse kokku terveks igavikuks.”
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Abielu – igavene partnerlus

„Elu suurim partnerlus on abielu – suhe, 
mille tähtsus on kestev ja igavene.”

Howard W. Hunteri elust
Kui Howard W. Hunter oli 20- aastane, kohtus ta ühel Californias 
Los Angeleses toimunud Kiriku tantsuõhtul Claire Jeffsiga, kes oli 
seal parasjagu ühe tema sõbraga kohtamas. Pärast tantsupidu läksid 
mõned noored täiskasvanud ookeanilainetesse suplema. Howard 
kaotas seal oma lipsu ning Claire pakkus end appi seda rannalt 
otsima. Howard ütles hiljem: „Järgmine kord, kui välja läksime, oli 
Claire minuga ja [mu sõber] kutsus välja kellegi teise.” 1

Järgnenud aastal hakkasid nad juba tihedamalt kohtamas käima 
ning pea kolm aastat pärast tutvumist viis Howard Claire’i ühel 
kevadõhtul merevaadet nautima. „[Tahtsime] näha Vaikse ookeani 
laineid kaldale rullumas ja vastu kive pekslemas,” kirjutas ta. Tol 
õhtul tegi Howard Claire’ile abieluettepaneku ja neiu võttis selle 
vastu. „Me arutasime oma plaane,” ütles ta „[ning] langetasime tol 
õhtul mitu tähtsat otsust ja seadsime ühiseks eluks olulisi eesmärke.” 2

Howard ja Claire abiellusid Soolajärve templis 10. juunil 1931. 
Järgmise 52 aasta jooksul, mil nad kasvatasid üles oma pojad, teenisid 
Kirikus ja seisid vastakuti usu proovilepanekutega, nende armastus 
vaid süvenes.

Nende õnn abielupaarina oli silmanähtav kogu perele. Nende va-
nim pojapoeg Robert Hunter on öelnud: „Vanaisa Hunterile mõeldes 
kerkib kõige rohkem esile eeskuju temast kui armastavast abikaasast. 
‥ Nende kahe vahel oli tunda tõelist armastust.” 3

President Hunteri armastus Claire’i vastu tuli eriliselt ilmsiks siis, 
kui ta oma naise eest, keda olid tabanud tõsised terviseprobleemid, 
tolle viimasel elukümnendil hoolitses. Kui Claire 9. oktoobril 1983 
suri, oli see president Hunteri jaoks ränk hoop.4 Ta kirjutas, et kui 
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ta päeval, mil naine suri, koju jõudis, „näis maja olevat nii kõle ning 
seal ringi käies meenutas kõik mulle teda”.5

Kui president Hunter oli pea seitse aastat üksi olnud, abiellus ta 
1990. aasta aprillis Inis Stantoniga. Talituse viis Soolajärve templis läbi 
president Gordon B. Hinckley. Inis oli president Hunterile suureks 
toeks tolle teenimistöö ajal Kaheteistkümne Kvoorumi juhataja ja 
Kiriku presidendina. Inis saatis teda paljudel reisidel, mille eesmärk 
oli kohtuda kogu maailmas elavate pühadega.

Vanem James E. Faust Kaheteistkümne Kvoorumist kõneles, kui 
suureks õnnistuseks Inis president Hunterile oli: „Pärast [Claire’i] 
surma ja enne Inisega abiellumist oli ta mitu aastat üksildane. Neil 
on Inisega olnud koos palju toredaid mälestusi ja kogemusi.” Seejärel 
pöördus ta õde Hunteri poole ja ütles: „Me oleme sulle, Inis, sõnul-
seletamatult tänulikud sinu kaasluse ning armastava ja pühendunud 
hoolitsuse eest. Sa oled talle tema elu ja teenimistöö viimastel aastatel 
toonud taas sära silma ja rõõmu südamesse.” 6

Howard W. Hunteri õpetused
1

Mehe ja naise abielu on määranud Jumal 
ning see on mõeldud olema igavene.

Issand on määratlenud abielu järgmiselt: „Seepärast inimene jätab 
maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks on 
üks liha” (Mt 19:5).7

Elu suurim partnerlus on abielu – suhe, millel on kestev ja iga-
vene tähtsus.8

Preesterlust hoidev mees, kes on teadlik kõige aluseks olevast 
päästmisplaanist, näeb abielu kui püha au ja kohustust. Ei mehel ega 
naisel pole hea olla üksi. Mees pole ilma naiseta täielik ja kumbki 
saa teiseta täita otstarvet, milleks ta on loodud (vt 1Kr 11:11; Ms 
3:18). Mehe ja naise abielu on määranud Jumal (vt ÕL 49:15–17). 
Nad võivad igaveste õnnistuste täiust mõista vaid uue ja igavikulise 
abielulepingu kaudu (vt ÕL 131:1–4; 132:15–19).9

Abielu nimetatakse tihti partnerluseks Jumalaga. See pole vaid 
kõnekujund. Kui see partnerlus on tugev ja toimiv, siis mees ja naine 
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armastavad üksteist, nagu nad armastavad Jumalat, ning nende kodu 
täitub leebuse ja kiindumusega, mida saadab igavene edu.10

Esimese abielutseremoonia viis läbi Issand ise. See abielu oli 
igavene, kuna tseremoonia läbiviimise ajal puudus selline asi nagu 
aeg. Paar, kes abiellus, ei allunud sel hetkel surmale ning seega ei 
saanud see abielu nende tingimuste järgi kunagi lõppeda. Pärast 
langemist aeti meie esimesed vanemad Eedeni aiast välja. Nad muu-
tusid alluvaks surmale, kuid neile lubati, et nad tõusevad jälle üles. 
Keegi ei öelnud, et nende abielu ühel hetkel lõpeb.11

Templis saavad meile osaks kõrgeimad võimalikud talitused – 
mees ja naine pitseeritakse kokku terveks igavikuks. Me loodame, 
et meie noored ei lepi millegi vähemaga kui templiabielu.12

Just nagu ristimine on Issanda käsk, on seda ka templiabielu. Nii 
nagu ristimine on vajalik Kirikuga ühinemiseks, on templiabielu 
vajalik meie ülenduseks Jumala juures. See on osa meie saatusest. 
Me ei saa ilma selleta teha teoks oma ülimaid eesmärke. Ärge ra-
hulduge millegi vähemaga!

Te ei nõustuks maailma viisil ristimisega, ega ju? Jumalal on oma 
ristimisviis – üleni vette kastmine selleks volituse saanud isiku käe 
läbi. Kas nõustuksite siis maailma viisil abielluma? Jumal on seadnud 
ka oma abiellumisviisi ja selleks on templiabielu.13

Ma palvetan, et Issand õnnistaks meid, et võiksime mõista, miks 
me elame ja mida peame tegema, et leida tee ülenduse ja igavese 
eluni. Osa sellest igavesest plaanist on abielu, mida peame pühaks. 
Kui oleme kuulekad, siis jäävad need talitused igavesti kestma. 
Milline hiilgav õnnistus, et võime seda mõista ja et meile on need 
tõed ilmutatud.14

2
Kui otsustate, kellega abielluda, siis tehke seda usuga 

ning olge kannatlikud ja väärilised saama jumalikku abi.

Arvan, et abielu puudutav otsus on kõige tähtsam otsus, mis teil 
tuleb teha ‥ , ning see kujundab kogu teie igavikku. Olen kindel, et 
nõustute minuga, et see on palju olulisem kui kõik muu teie elus, sest 
teie töö, eriala ning kõik muu, mida kavatsete teha, pole kaugeltki 
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nii tähtis kui igavesed väärtused. ‥ [Abielu puudutav otsus] mõjutab 
teid nii siin maises elus kui ka kogu igaviku jooksul.15

Ärge ‥ alustage suhet läbimõtlematult, kiirustades ja ilma ins-
piratsiooni saamata. Otsige selleks puhuks palvemeelselt Issanda 
juhatust. Olge väärilised, et saada jumalikku abi.16

Paljud teist ‥ muretsevad kurameerimise, abiellumise ja pere 
loomise pärast. Tõenäoliselt ei leia te oma tulevase abikaasa nime 
Nefi nägemusest ega Ilmutuste raamatust. Tõenäoliselt ei ütle seda 
teile ei ingel ega ka teie piiskop. Mõned asjad tuleb teil ise otsustada. 
Kui teil on usku ja kui olete kuulekad, ei jää õnnistused tulemata. 
Püüdke olla kannatlik! Ärge laske sellel, mida saada soovite, jätta 
varju kõike seda, mis teil juba on. Kui te abielu pärast liiga palju 
muretsete, siis võite selle võimaluse juba eos lämmatada. Elage ise 
täisväärtuslikult ja ustavalt, muretsemata liialt selle pärast, kuidas 
teeksite seda kellegagi koos.17

Lubatud õnnistusi oodates ei peaks te pingsalt kella piidlema, sest 
võimetus edasi minna on mõnes mõttes taandareng. Olge õhinaga 
kinni heades aadetes ning üheks neist olgu teie enda areng.18

3
Väärilised liikmed, kes pole abielus, ei jää 

seetõttu ilma ühestki õnnistusest.

See on Jeesuse Kristuse Kirik, mitte abielupaaride, vallaliste ega 
mõne muu grupi või üksikisiku kirik. Evangeelium, mida jutlustame, 
on Jeesuse Kristuse evangeelium. See hõlmab kõiki päästvaid talitusi 
ja lepinguid, mis on vajalikud, et päästa ja ülendada neid, kes on 
nõus võtma vastu Kristuse ja pidama käske, mille meie Taevane Isa 
on andnud.19

Väärilised liikmed, kes pole abielus, ei jää seetõttu ilma ühestki 
õnnistusest – muuhulgas igavesest abielust ja igavesest perest. Kuigi 
mõni peab seda õnnistust ootama kauem – võimalik, et kauem, kui 
kestab surelik elu –, ei jää nad sellest siiski ilma. ‥

Lubage mul anda mõni sõna südamlikku nõu.

Vallalised mehed: ärge lükake abiellumist edasi, kuna teil pole 
veel täiuslikku karjääri ega rahalist positsiooni. ‥ Pidage meeles, et 
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preesterluse hoidjana lasub teil kohustus igavese kaaslase otsimisel 
ohjad enda kätte võtta.

Vallalised naised: Jumala prohvetid on alati lubanud, et Issand 
on teist teadlik. Kui olete ustav, siis on teie päralt kõik õnnistused. 
Selles elus abielu ja perekonnata elamine on vaid ajutine ning ees 
ootab pikk igavik. President Benson on meile meelde tuletanud, et 
„aeg on piiratud vaid inimeste jaoks. Jumal näeb igavest perspek-
tiivi” (Ensign, nov 1988, lk 97). Täitke oma elu väärt tähendusrikaste 
tegevustega.

Kõigile teile, kes olete lahutatud: ärge laske pettumusel või läbi-
kukkumistundel varjutada nägemust abielust või elust üldiselt. Ärge 
kaotage usku abiellu ega laske kibedusel oma hinge närida ja hä-
vitada teid ennast või neid, keda armastate või olete armastanud.20

„lubatud õnnistusi oodates ‥ olge õhinaga kinni heades 
aadetes ning üheks neist olgu teie enda areng.”
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4
Edukas abielu eeldab, et anname endast parima 

evangeeliumi põhimõtete järgi elamisel.

[Abielus olemine] ‥ on õpitud käitumine. Edu ei taga mitte ins-
tinktidele toetumine, vaid teadlik pingutamine. Selle ajendiks on 
headus, tõeline kiindumus ja teise õnne ja heaolu tähtsaks pidamine.

Enne abiellumist vaatasime elu enda vaatevinklist, kuid pärast sel-
le sammu astumist hakkame elu nägema ka teise silme läbi. Armas-
tuse kinnitamiseks ja näitamiseks on vaja ohverdada ja kohanduda.

Tihti on öeldud, et õnnelik ja edukas abielu ei sõltu üldjuhul 
mitte niivõrd õige inimesega abiellumisest, vaid ise õige inimene 
olemisest. Kõrge lahutuste protsent võib anda märku valesti valitud 
partnerist. Kui oldaks abiellutud kellegi teisega, siis seda konkreetset 
probleemi poleks olnud, kuid kindlasti oleks selle asemel kerkinud 
esile mõni muu probleem. Õige partneri valik on eduka abielu puhul 
väga oluline, kuid edu tagamisel on suurim tegur teadlik pingutus 
anda enda panus.21

On tõsi, et abielupaarid saavad küll ülenduse selestilises kuning-
riigis, kuid selle õnnistuse saamiseks peavad igaveses abielus mees 
ja naine mõlemad eraldi väärilised olema.

Igavene abielu koosneb väärilisest mehest ja väärilisest naisest, 
kes on mõlemad vee ja Vaimuga ristitud saanud; kes on läinud 
templisse, et saada seal oma isiklik templiand; kes on Jumalale ja 
abikaasale abielulepinguga truudust vandunud ja kes on oma isik-
likest lepingutest kinni pidanud ning teinud kõike seda, mida Jumal 
neilt on oodanud.22

Evangeeliumi põhimõtete järgi elamine muudab abielu õnneli-
kuks. ‥ Kui mõlemad abikaasad elavad evangeeliumi põhimõtete 
järgi, võib abielu olla kaunis ja õnnelik.23
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5
Abielumehed ja - naised peaksid tegema 

koostööd, et oma abielu tugevdada.

ligimesearmastus ja kannatlikkus mõnede puudustega

Enamikul partneritest on mõni puudus. ‥ Richard L. Evans on 
öelnud: „Igaüks meist saaks hästi läbi nendega, kes on täiuslikud, 
kuid meie ülesanne on saada hästi läbi ebatäiuslikega” (Richard 
Evans’ Quote Book, 1971, lk 165). Mõistame, et abielus ei tule meil 
teha tegemist täiuslikega. Me küll püüdleme täiuslikkuse poole ja 
käime rajal, mille kaudu loodame täiuslikkuse leida, kuid me peame 
ka olema mõistvad, andma endast parima ja muutma elu ilusaks. ‥

Piiblis on öeldud: „Armastus on pikameelne, armastus on täis 
heldust” (vt 1Kr 13:4). Seda sorti armastus, millesse ei suhtuta kerge-
käeliselt, mis ei lõpe pärast ajutisi naudinguid ning mida ei visata 
seejärel ära nagu ühekordset plastikvidinat, vaid mis peab vastu 
kõikidele väikestele eluraskustele ning liidab seeläbi hinged üheks 
– seda sorti armastus on inimõnne ülim väljendus.24

Südame ühtsus

Õnnelikemad abielud on kahtlemata need, kus sinu valu muutub 
minu valuks, minu võit sinu võiduks, minu mured sinu muredeks. 
Maailmas, kus pigem küsitakse: „Aga mida mina sellest saan?” näib 
südame, hinge ja liha ühtsus olevat suurem väljakutse kui eales 
varem. Liiga paljud abikaasad on muutunud pelgaks kaunistuseks 
käisel, mitte osakeseks südamest.25

truudus nii mõtetes, sõnades kui ka tegudes

Mees, kes hoiab preesterlust, näitab oma naisele üles täielikku 
truudust ega anna talle mingit põhjust oma ustavuses kahelda. Mees 
peab armastama oma naist kogu oma südamest ja hoidma tema ja 
mitte kellegi teise poole (vt ÕL 42:22–26). President Spencer W. 
Kimball selgitas:

„Sõnad mitte kellegi teise välistavad kõik muu. Nii muutub abi-
kaasa oma mehe või naise elus kõigest muust tähtsamaks ning ei 
sotsiaalne elu, tööelu, poliitika ega ükski muu huvi ega isik ei saa 
abikaasalt seda kohta ära võtta.” (The Miracle of Forgiveness, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1969, lk 250.)
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Issand keelab ja tema kirik mõistab hukka igasugused abieluvä-
lised intiimsuhted. Mehe truudusetus murrab naise südame ning 
reedab nii naise kui ka laste usalduse (vt Jb 2:35).

Olge oma abielulepingutele ustav nii mõtetes, sõnades kui ka 
tegudes. Pornograafia, flirtimine ja ebaterved fantaasiad mõjuvad 
laastavalt nii iseloomule kui ka õnneliku abielu alustele. Need hävi-
tavad abielu ühtsuse ja usalduse. See, kes ei kontrolli oma mõtteid, 
rikub südames abielu ega paranda sellest meelt, see ei saa Vaimu, 
salgab usku ja saab tundma hirmu (vt ÕL 42:23; 63:16).26

intiimsusega seotud õrnus

Hoiduge mehe ja naise vahelistes õrnades intiimsuhetes igasugu-
sest domineerivast või vääritust käitumisest. Kuna abielu on Jumala 
seatud, siis on abielumehe ja - naise vahelised intiimsuhted Jumala 
silmis head ja austusväärsed. Ta on käskinud, et nad oleksid üks 
liha ning paljuneksid ja täidaksid maa (vt Ms 2:28; 3:24). Teil tuleb 
armastada oma naist nii, nagu Kristus armastas oma Kirikut ja andis 
selle eest oma elu (vt Ef 5:25–31).

„Kui mees ja naine, kes armastavad jumalat, armastavad ka teineteist ‥ 
täitub [nende kodu] leebuse ja kiindumusega, mida saadab igavene edu.”
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Mehe ja naise vahelises intiimsuhtes peaksid valitsema õrnus ja 
austus ning mitte kunagi isekus. Mõlemad peavad teise vajadusi ja 
soove märkama ja nendega arvestama. Issand on mõistnud mehe 
ja naise vahelises intiimsuhtes hukka igasuguse domineeriva, eba-
sündsa või kontrollimatu käitumise.

Mees, kes oma naist kas füüsiliselt või vaimselt väärkohtleb või 
alandab, on süüdi rängas patus ning tal tuleb siiralt ja tõsiselt meelt 
parandada. Erimeelsused tuleks lahendada armastuse ja heasüdam-
likkusega ning ühises leppimise vaimus. Mees peaks kõnelema 
oma naisega armastavalt ja heatahtlikult ning kohtlema teda ülima 
austusega. Abielu on nagu õrn lill ‥, mida tuleb armastuse ja kiin-
dumusega pidevalt toita.27

aktiivne kuulamine

Paljud probleemid ja rasked olukorrad leiaksid kiire lahenduse, 
kui me vaid mõistaksime, et mõnikord tuleb meil lihtsalt kuulata. Me 
õppisime koolis vaid siis, kui kuulasime, ent kui me tähele ei pannud, 
jäi õpitu meile mõistmatuks. Kui me pole valmis kuulama, valitsevad 
abielus vaid lahkhelid. ‥ Loomulikult tuleb meil ka rääkida, kuid 
teise mõistmiseks ja otsuse tegemiseks peaksime enne ära kuulama 
ka teise osapoole seisukoha. Kuulamine võib tihti olukorda muuta.28

isetus

Sõprus ei saa jääda kestma, kui see on ehitatud isekuse liivasele 
alusele. Abielud ei jää kestma, kui need põhinevad vaid füüsilisel 
külgetõmbel ning neis puudub sügavam armastus ja truudus.29

Me loodame, et teie, kes olete abielus, peate alati meeles seda 
armastust, mis teid Issanda koja altari ette viis. Meid kurvastab tead-
mine paljudest neist, kelle armastus on jahenenud või kes on isekatel 
põhjustel või üleastumise tõttu unustanud oma templis sõlmitud 
abielulepingud või suhtuvad neisse hoolimatult. Me palume abielu-
mehi ja - naisi teineteist armastada ja austada. Me siiralt loodame, 
et igat pere õnnistataks ema ja isaga, kes näitavad teineteisele oma 
armastust, kes on teineteise suhtes aupaklikud ja kes teevad oma 
abielu tugevdamise nimel koostööd.30
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• President Hunter rõhutab 1. osas, ... et abielu on määranud Jumal 

ning see on mõeldud olema igavene. Kuidas võib see teadmine 
mõjutada teie suhteid oma abikaasaga? Mida tähendab teie jaoks 
see, et abielu on partnerlus Jumalaga? Kuidas saame aidata lastel 
ja noortel valmistuda abielluma templis?

• Millised mõtteid ja tunded teil tekivad, kui uurite president Hunteri 
nõuandeid, kuidas abikaasat valida? (vt 2. osa.)

• Kuidas aitavad president Hunteri lubadused ja nõuanded 3. osas 
neid, kes pole abielus? Kuidas võime rakendada president Hunteri 
sõnumit, et „see on Jeesuse Kristuse Kirik, mitte abielupaaride 
ega vallaliste ‥ kirik”?

• Mida võis president Hunter sellega mõelda, kui ütles, et abielu on 
„õpitud käitumine”? (vt 4. osa.) Mõelge, kuidas on evangeeliumi 
põhimõtete järgi elamine teie abielu õnnelikumaks muutnud. 
Kui olete abielus, siis mõelge, kuidas saate oma abikaasale veel 
rohkem armastust näidata.

• Mõtisklege president Hunteri nõuannete üle, mis on kirjas 5. osas. 
Kuidas võivad abikaasad teineteise nõrkuste suhtes kannatliku-
maks muutuda? Kuidas võivad abikaasad südamelt ühtsemaks 
muutuda? Kuidas võivad abikaasad üksteisele nii mõtetes, sõnades 
kui ka tegudes truudust üles näidata?

Samateemalised pühakirjakohad:
1Ms 2:18, 21–24; Jk 2:27, 31–33; 4Ne 1:11; ÕL 42:22; Ms 3:19–24; 

vt ka „Perekond: läkitus maailmale”. – Liahona, okt 2004, lk 49.

Abiks uurimisel
„Sinu evangeeliumi õpingud on kõige tõhusamad, kui sind õpe-

tatakse Püha Vaimu kaudu. Alusta oma evangeeliumi õpinguid alati 
palvega, et Püha Vaim aitaks sul õppida” ( Jutlusta minu evangee-
liumi, 2004, lk 18).
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Perekond on elus kõigest muust tähtsam.
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Pere hoidmine ja tugevdamine

„Mõnikord võib kodu näida igapäevaste toimetuste 
taustal millegi argisena, kuid ometi peaks 
kodune edu olema meie suurim püüdlus.”

Howard W. Hunteri elust
Howard W. Hunter kasvas üles armastavas ja töökas peres, kus ta 
õppis oma vanematelt, et tihti tuleb õnneliku kodu loomise nimel 
tuua ohvreid. Vahetult enne abiellumist tegi ta ohverduse, mida 
pidas oma tulevase pere heaolu nimel vajalikuks.

Howard oli juba noorena hakanud armastama muusikat. Esmalt 
õppis ta mängima klaverit ja viiulit ning seejärel omal käel veel palju-
sid teisi pille. Teismelisena lõi ta bändi nimega Hunter’s Croonaders, 
millega mängiti Idahos  Boises toimuvatel tantsuõhtutel ja muudel 
üritustel. Kui ta oli 19- aastane, palgati tema ja ta bänd mängima 
kaheks kuuks Aasia kruiisile.1

Aasta pärast kruiisi kolis ta Lõuna- Californiasse, kus jätkas män-
gimist eri bändides. Californias kohtus ta ka Claire Jeffsiga, keda 
palus 1931. aasta kevadel endale naiseks. Neli päeva enne pulmi 
oli Howardil ja tema bändil viimane esinemine. Seejärel pakkis 
Howard oma pillid sisse ega mänginud professionaalsel tasemel 
enam kunagi. Tantsuõhtutel ja pidudel esinemises „oli küll teatavat 
glamuuri”, ütles ta, „ja sellega teenis hästi,” kuid ta tundis, et teatud 
aspektid selle elustiili juures ei sobinud kokku eluga, mida ta soovis 
oma perele. „Armastatud tegevusest loobumine jättis mu hinge küll 
tühimiku, kuid ma pole seda otsust veel kunagi kahetsenud,” sõnas 
ta aastaid hiljem.2

Howardile ja Claire’ile sündis kolm poega: Howard William  
(Billy), John ja Richard. Nende suureks kurvastuseks Billy suri, kui 
oli alles beebi. Johni ja Richardi kasvades ehitasid Hunterid üles 
tugeva ja ühtse pere. Howard oli väga hõivatud õiguspraksise ja 
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Kiriku kutsetega, kuid nad Claire’iga seadsid perekonna esikohale. 
Ammu enne seda, kui Kirik määras esmaspäeva õhtu pereõhtu 
jaoks, oli Hunteritel juba tavaks sel õhtul evangeeliumi õpetada, 
lugusid jutustada, mängida ja ühiseid käike ette võtta. Poistele anti 
tihti võimalus õpetada.

Howardil ja ta poegadel tekkisid ühised huvid, näiteks meeldisid 
neile mudelrongid. Nad panid kokku rongikomplekte ja kinnitasid 
vineerplaatide külge rööpaid. Howard on meenutanud: „Üks meie 
lemmikuid ajaviiteid oli minna Vaikse ookeani lõunaosa raudtee 
Alhambra rongijaama, et ümberlülituste ja varustuse kohta mõtteid 
koguda.” 3

Lõpuks oli president ja õde Hunteril kokku 18 lapselast. Lisaks 
pikemaajalistele külaskäikudele laste ja lastelaste juurde külastas 
president Hunter neid tihti ka nii- öelda käigupealt ehk ooteajal enne 
ümberistumist, kui tal oli Californias vaja Kiriku asju ajada. Kuna 
Johnil oli komme viia nendel ooteaegadel oma lapsed lennujaama 
vanaisa vaatama, kutsusid nood teda mõnikord vanaisaks, kes elab 
lennujaamas.4

Howard W. Hunteri õpetused
1

Perekond on kõige tähtsam ühendus 
ühiskonnas, Kirikus ja kogu igavikus.

Perekond on kõige tähtsam ühendus ajas ja igavikus ning on 
seetõttu elus kõigest muust tähtsam.5

Kirikul on kohustus ja volitus hoida ja kaitsta perekonda kui ühis-
konna ja igaviku põhiüksust. Pereelu seaduspära, mis on pandud 
paika enne maailma rajamist, näeb ette, et lastel on ja nende eest 
hoolitsevad isa ja ema, kes on seaduslikult abielus. Vanemaks ole-
mine on püha kohustus ja au ning lapsed võetakse rõõmuga vastu 
kui pärand Issandalt (vt Ps 127:3).

Murelik ühiskond hakkab nüüd nägema, et perekondade lagune-
mine toob maailmale kaela hädad, mida prohvetid on ennustanud. 
Maailma nõupidamised ja arutelud selle üle võivad olla edukad ainult 
siis, kui määratlevad perekonna sellisena, nagu Issand on ilmutanud. 
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„Kui Jehoova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva 
ilmaaegu!” (Ps 127:1.)6

Püüdes tagada üksikisikute ja perekondade heaolu, on tähtis mee-
les pidada, et Kiriku põhiline üksus on perekond. Kuid perekonnale 
keskendudes ei tohi me unustada, et maailmas, kus me elame, ei 
koosne perekonnad vaid isast, emast ja lastest, nagu traditsiooniliselt. 
Kirikus koosnevad perekonnad ka [mehest ja naisest], kel pole lapsi, 
lastega üksikvanematest ja üksi elavatest vallalistest. ‥ Preesterlus 
peaks hoolitsema iga sellise perekonna eest. Tihtipeale vajavad kõige 
enam hoolt ja tähelepanu mitte- traditsioonilise koosseisuga pered. 
Iga kodu vajab hoolivaid ja pühendunud koduõpetajaid. Kedagi ei 
tohi kõrvale jätta.7

2
Vanemad on kodu juhtimisel partnerid ja neil lasub 

range kohustus oma lapsi armastada ja kaitsta.

Lapsevanema vastutus on kõigest kõige tähtsam. Meie pingutustel 
on igavesed tagajärjed nii meile kui ka poistele ja tüdrukutele, keda 
kasvatame. Kõigil, kes lapsevanemaks saavad, lasub range kohustus 
oma lapsi kaitsta ja armastada ning aidata neil naasta Taevase Isa 

President hunter koos poegade, lastelaste ja nende peredega 2. 
oktoobril 1994, päev pärast tema toetamist Kiriku presidendina
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juurde. Kõik vanemad peaksid mõistma, et neid kohustusi unarusse 
jättes tuuakse enda peale süüdimõistmine Issanda ees.8

Isadel ja emadel lasub nende hoolde usaldatud laste suhtes 
suur vastutus. ‥ Õpetussõnade raamatust loeme manitsussõnu 
vanematele:

„Õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka 
mitte vanas eas!” (Õp 22:6.)

Parim õpetus, mida laps võib saada, on vanemate eeskuju. Va-
nemad peavad seadma noortele eeskuju, mida järgida. Kodust, kus 
õpetatakse õigemeelseid põhimõtteid, kus üksteist armastatakse ja 
austatakse, kus pereelus on tähtsal kohal palve ning kus austatakse 
pühi Jumalat puudutavaid asju, lähtub suur jõud.9

Tõhus perejuhtimine ‥ nõuab nii kvantiteet-  kui ka kvaliteetaega. 
Pere õpetamise ja valitsemise ülesannet ei tohi jätta ‥ ühiskonnale, 
koolile ega ka Kirikule.10

Mehed, kes hoiavad preesterlust, teavad, et pere on seatud Juma-
la poolt. Teie kõige tähtsam ja püham vastutus on olla perepea. ‥

Mehed, kes hoiavad preesterlust, juhivad oma perekonna osale-
mist Kirikus, et perekond võiks tunda evangeeliumi ja olla tänu selle 
lepingutele ja talitustele kaitstud. Kui soovite tunda rõõmu Issanda 
õnnistustest, peate esmalt seadma korda omaenda kodu. Teie koos 
naisega otsustate, milline on teie kodu vaimne kliima. Teie esmane 
kohustus on seada regulaarse pühakirjade uurimise ja palvetamise 
kaudu korda omaenda vaimuelu. Kaitske ja austage oma preesterluse 
ja templilepinguid ning julgustage oma perekonda tegema sama.11

Mehed, kes hoiavad preesterlust, austavad emadust. Emadele on 
antud püha au „tuua ilmale inimhingi; sest selles seisneb ‥ Isa töö, 
et ta võiks saada austatud” (ÕL 132:63).

‥ Preesterlus ei saa teha seda, mis talle määratud, ega saa Jumala 
eesmärgid täituda ilma meie kaaslasteta. Emad teevad tööd, mida 
preesterlus teha ei saa. Selle elu anni eest peaks preesterlusel olema 
oma laste emade vastu piiritu armastus.

[Vennad], austage oma naise ainulaadset ja jumalikult määratud 
emarolli Iisraelis ja tema erilist võimet lapsi kanda ja nende eest 
hoolitseda. Meile on antud jumalik käsk paljuneda ja täita maa 
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ning kasvatada oma lapsed ja lapselapsed üles valguses ja tões  
(vt Ms 2:28; ÕL 93:40). Armastava partnerina lasub see lastekasva-
tamise hool ka teil. Aidake oma naist majapidamistöödes. Aidake 
õpetada, kasvatada ja distsiplineerida oma lapsi.

Te peaksite oma naisele ja lastele tihti väljendama, kui väga te 
oma naisest lugu peate. Parim asi, mida üks isa oma lastele teha 
saab, on armastada nende ema.12

Mehed, kes hoiavad preesterlust, tunnustavad oma naist kui part-
nerit, kellega koos juhtakse kodu ja perekonda, ning nad on täielikult 
teadlikud ja osalised kodu ja perekonnaga seotud otsustes. Kodus ja 
Kirikus on vaja ka eesistujat (vt ÕL 107:21). Jumalikult on määratud, 
et kodu eesistuja vastutus lasub preesterluse hoidjal (vt Ms 4:22). 
Issand on näinud ette, et naine oleks mehele kohane abiline – see 
tähendab, et nad peavad olema võrdsed kaaslased. Õigemeelne 
eesistujaroll eeldab jagatud vastutust mehe ja naise vahel. Koos 
olete teadlikud kõigest, mis perekonda puudutab, ja osalete selles. 
Kui mees tegutseb naisest sõltumatult ega arvesta pere juhatami-
sel tema tunnete ega nõuannetega, siis on tegu õigemeelsusetu 
võimutsemisega.13

Me julgustame teid vennad, pidama meeles, et preesterluse volitus 
põhineb õigemeelsusel. Teenige oma laste austus ja usaldus välja 
hoides nendega armastavaid suhteid. Õigemeelne isa kaitseb oma 
lapsi ja võtab aega, et nende sotsiaalsete, hariduslike ja vaimsete 
tegevuste juures kohal olla. Armastav õrnus laste vastu on samahästi 
nii ema kui ka isa kohustus. Öelge oma lastele, et te neid armastate.14

3
Meie kodu peaks olema armastuse, palvetamise 

ja evangeeliumi õpetamise koht.

Meie kodus lihtsalt peavad valitsema armastus, ausameelsus ja 
tugevad põhimõtted. Peame olema abielule, lastele ja kõlbelisusele 
pidevalt pühendunud. Meil tuleb saavutada edu vallas, mis läheb 
järgmise põlvkonna jaoks kõige enam korda.

Kahtlemata on tugevam ja kaunim see kodu, kus igaüks arvestab 
teiste tunnetega, kus püütakse üksteist teenida ning kus püütakse 
elada põhimõtete järgi, mida rakendame avalikumates kohtades. 
Meil tuleb pereringis evangeeliumi järgi elamise nimel rohkem vaeva 
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näha. Kodu väärib meie kõige suuremat pühendumist. Lapsel on 
õigus tunda, et kodu on paik, kus ta on kaitstud välismaailma ohtu-
de ja kurjuse eest. Selle vajaduse rahuldamiseks on vaja perekonna 
üksmeelt ja terviklikkust. Laps vajab vanemaid, kes on õnnelikus 
paarisuhtes, kes teevad tööd pereelu ideaali täitumise nimel, kes 
siiralt ja isetult oma lapsi armastavad ja kes on pühendunud pereelu 
õnnestumisele.15

Kui Kirik tutvustas esimest korda ametliku programmina pereõh-
tut, ütles Esimene Presidentkond: „Kui pühad järgivad seda nõu [pi-
dada pereõhtuid], siis lubame teile suuri õnnistusi. Kodus suureneb 
armastus ja kuulekus vanemate ees. Iisraeli noorte südames areneb 
usk ja nad saavad jõudu, et võidelda kurjade mõjude ja ahvatlustega, 
mis neid ründavad.” Me kinnitame, et pered, kes ustavalt pereõhtuid 
peavad, saavad need lubatud õnnistused.

Pereõhtute pidamiseks tuleks reserveerida esmaspäeva õhtu.  
Kohalikud juhid peaksid tagama, et kirikuhooned ja - asutused olek-
sid suletud, et esmaspäeva õhtutele ei planeeritaks ühtegi koguduse 
ega vaia üritust ning et miski ei takistaks pereõhtu pidamist.

Pereõhtu põhirõhk peaks olema koos perega evangeeliumi 
uurimisel. Me tuletame kõigile meelde, et Issand on manitsenud 
lapsevanemaid õpetama oma lastele evangeeliumi, palvetamist ja 
hingamispäeva pidamist. Kõige tähtsamaks allikaks evangeeliumi 
õppimisel on pühakirjad.16

Palvetage koos perega nii hommikul kui ka õhtul. Millised suu-
red õnnistused saavad osaks lastele, kes kuulevad oma vanemaid 
nende heaolu eest Issandat palumas. Selliste õigemeelsete vanemate 
mõju all kasvanud lapsed on kindlasti vastase mõjutuste eest palju 
paremini kaitstud.17

Selleks et vanemad ja lapsed üksteist paremini mõistaksid, on kirik 
kiitnud heaks perenõukogude pidamise. Selle nõukogu kutsuvad 
kokku ja seda veavad eest vanemad ning sellest võtavad osa kõik 
pere liikmed. See tugevdab peresidemeid, suurendab laste kuulu-
vustunnet ja kindlust, et vanemad nende muredest hoolivad. Pere-
koosolek õpetab üksteisest lugupidamist, kõrvaldab isekuse, rõhutab 
kodus kuldse reegli kehtimist (vt Mt 7:12) ja puhaste eluviiside täht-
sust. Seal õpetatakse jumalakummardamist, palvetamist ja ka teiste 
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vastu lahke ja aus olemist. Peret kimbutav probleem on tavaliselt nii 
lähedal, et selle tõelisi mõõtmeid ja mõju on raske hinnata. Ent kui 
pered on tugevad ja ühtsed püüetes teenida Jumalat ja pidada Tema 
käske, siis paljud tänapäevased probleemid haihtuvad.18

[Vennad], suhtuge tõsiselt oma kohustusse õpetada perele evan-
geeliumi regulaarsete pereõhtute, perepalvete ja ühiste pühakir-
jalugemiste ning muude õpetamishetkede kaudu. Pöörake erilist 
tähelepanu ettevalmistustele misjoniks ja templiabieluks. Kasutage 
pere patriarhina preesterlust, et viia oma peres läbi vajalikke talitusi 
ning et anda oma naisele ja lastele õnnistusi. Vennad! Teie enda 
päästmise kõrval pole miski olulisem kui see, et päästetud saaksid 
ka teie naine ja lapsed.19

4
Lapsevanem on olnud edukas, kui ta on oma last 

armastanud ja õpetanud, tema nimel ohverdanud, tema 
eest hoolitsenud ja tema vajaduste eest hoolt kandnud.

Üldjuhtidel on võimalus kohtuda ja tutvuda kõikjal maailmas 
Kiriku liikmetega, kes on järjepidevalt elanud head elu ja kasvata-
nud oma perekonda evangeeliumi järgi. Need pühad on tundnud 
lohutust ja suurt rõõmu õnnistustest, kui on vaadanud lapsevane-
ma, vanavanema või vanavanavanemana tagasi pikale ja edukale 
vanemaksolemise perioodile. See on kahtlemata miski, mida meist 
igaüks sooviks.

Kuid Kirikus ja maailmas on palju neid, kes elavad süütundega, 
kuna mõned nende poegadest ja tütardest on läinud eksiteele. ‥

Me mõistame, et kohusetundlikud vanemad teevad endast kõik 
oleneva, kuid ometi teeme me kõik vigu. Igaüks, kes on saanud 
lapse, mõistab peagi, et sel vanemaks olemise teel ootab ees palju 
eksimusi. Taevane Isa, kes oma vaimulapsed noorte ja kogenema-
tute vanemate hoolde usaldab, kindlasti teab, et me teeme vigu ja 
eksime oma otsustes. ‥

Igaüks meist on ainulaadne. Iga laps on ainulaadne. Igaühe elutee 
saab alguse erinevast kohast, igaühel on eri tugevused, nõrkused ja 
anded ja nii on ka iga last õnnistatud talle omase iseloomuga. Me 
ei tohiks eeldada, et Issand hindab ühe edukust täpselt samamoodi 
nagu teise oma. Vanematena eeldame, et kui meie laps ei saa igal 
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moel üliedukaks, siis oleme läbi kukkunud. Peaksime selliste hin-
nangutega ettevaatlikud olema. ‥

Vanem on olnud edukas, kui ta on oma last armastanud ja õpe-
tanud, tema nimel ohverdanud, tema eest hoolitsenud ja tema va-
jaduste eest hoolt kandnud. Kui olete kõike seda teinud ja teie laps 
on endiselt tõrges, probleemne või maailmalik, siis võib olla, et olete 
sellest hoolimata olnud edukas lapsevanem. Võib- olla paneksid 
mõned lapsed, kes maailma tulevad, olukorrast olenemata proovile 
ükskõik millise vanema. Samamoodi võib ju olla, et mõni laps oleks 
õnnistuseks ja rõõmuks pea igale isale ja emale.

Tunnen muret, et mõned vanemad mõistavad end karmilt hukka ja 
lasevad neil tunnetel oma elu hävitada, kuigi nad on andnud endast 
parima ja peaksid seda usuga edasi tegema.20

Isa ja ema, [kelle laps on läinud eksiteele], pole üksi. Meie esime-
sed vanemad teadsid, kui valus on näha mõnda oma last hülgamas 
igavese elu õpetused (Vt Ms 5:27). Sajandeid hiljem sai Jaakob teada, 
kui kadedad ja vaenulikud olid ta vanemad pojad talle armsa Joose-
pi suhtes (Vt 1Ms 37:1–8). Vägev prohvet Alma, kelle poja nimi oli 

„Peame olema palvemeelsed ja ‥ laskma lastel teada, 
et me neid armastame ja neist hoolime.”
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samuti Alma, oli oma mässumeelse poja pärast pikka aega Issandat 
palunud ja oli kahtlemata murest murtud lahkhelide ja pahelisuse 
pärast, mida ta poeg Kiriku- siseselt põhjustas (Vt Mo 27:14). Meie 
Taevane Isa on maailma tõttu samuti palju vaimulapsi kaotanud. Ta 
teab, mida te tunnete. ‥

Ärge kaotage lootust ühegi eksiteel poisi ega tüdruku suhtes. 
Paljud, kes on tundunud olevat jäädavalt kadunud, on tagasi tulnud. 
Peame olema palvemeelsed ja, kui võimalik, laskma lastel teada, et 
me neid armastame ja neist hoolime. ‥

Teadke, et Taevane Isa hindab kõrgelt teie armastust ja ohverdusi, 
muret ja hoolt, kuigi meie jõupingutused ei pruugi olla kandnud vilja. 
Vanemad tunnevad tihti südamevalu, kuid nad peavad mõistma, et 
kui nad on õpetanud õigeid põhimõtteid, lasub lõplik vastutus lapsel.

‥ Olgu teie kurbus, mure, valu ja ahastus kui suured tahes, otsige 
viise, kuidas neist kasu lõigata. Võib- olla saate aidata teistel samu 
probleeme vältida, võib- olla aitavad need tunded teil mõista neid, 
kellele on osaks langenud samad katsumused. Kindlasti tunnetame 
Taevase Isa armastust paremini, kui jõuame palve kaudu arusaamise-
le, et ta mõistab meid ning tahab, et suunaksime pilgu tulevikku. ‥

Me ei tohiks kunagi lasta Saatanal panna meid arvama, et kõik 
on läbi. Tundkem uhkust kõige hea ja õige üle, mida oleme teinud. 
Jätkem maha ja loobugem kõigest, mis on vale. Vaadake andestuse, 
jõu ja lohutuse saamiseks Issanda poole, ning minge seejärel edasi.21

5
Meie kodu peaks olema püha koht, kus 

saab elada evangeeliumi põhimõtete järgi 
ning kus saab viibida Issanda Vaim.

Me loodame, et te ei heida meelt püüetes kasvatada oma pere-
konda õigemeelsuses. Pidage meeles, et Issand on meid käskinud: 
„Kuid minu jüngrid seisavad pühades paikades ja ei saa kõigutatud” 
(ÕL 45:32).

Kuigi mõned arvavad, et selles salmis viidatakse templile, ja kaht-
lemata seda seal tehaksegi, võib selleks kohaks olla ka meie kodu, 
kus elame. Kui töötate usinalt selle nimel, et juhtida oma perekonda 
õigemeelsuses; kui innustate tagant iga päev perega palvetamist 
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ja võtate sellest ise osa; kui loete pühakirju; peate pereõhtut ning 
armastate ja toetate üksteist evangeeliumi õpetuste järgi elamisel, 
siis saavad teile õigemeelsete järeltulijate kasvatamise eest osaks 
Issanda lubatud õnnistused. 

Järjest pahelisemaks muutuvas maailmas on ülimalt oluline, et 
igaüks seisaks pühades paikades ning võtaks eesmärgi olla Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi õpetustele truu ja ustav.22

Selleks et pere oleks edukas, peavad vanemad üksteist armastama 
ja austama. Abielumehed ja preesterluse hoidjad peaksid pidama 
oma naisi kõigest – isegi lastest – kallimaks ning naised peaksid 
oma mehi toetama ja armastama. Siis armastavad lapsed oma vane-
maid ja ka üksteist. Meie kodust saab siis püha koht, kus saab elada 
evangeeliumi põhimõtete järgi ning kus saab viibida Issanda Vaim. 
Olla edukas isa või ema on palju olulisem kui edu juhiametis, äri-
vallas, valitsuses või maistes tegemistes. Mõnikord võib kodu näida 
igapäevaste toimetuste taustal millegi argisena, kuid ometi peaks 
kodune edu olema meie suurim püüdlus.23

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Vaadake üle president Hunteri õpetused 1. osast ja mõtisklege 

perekonna tähtsuse üle. Millised on Kiriku kohustused perekonna 
suhtes? Kuidas saame oma perekonda kaitsta ja tugevdada?

• Mõtisklege president Hunteri õpetuste üle selle kohta, kuidas 
vanemad on kodu juhtimisel võrdsed partnerid (vt 2. osa). Kuidas 
võivad need õpetused nii isasid kui ka emasid aidata? Kuidas saa-
vad vanemad laste kasvatamisel ühtsed olla? Mõtisklege, kuidas 
teie võiksite oma kodu vaimset kliimat parandada?

• President Hunter annab 3. osas nõu, ... kuidas rajada tugevat pere-
konda. Kuidas saame suurendada „perekonna üksmeelt ja tervik-
likkust”? Kuidas on pereõhtu teie perekonda õnnistanud? Kuidas 
on teie perekonda õnnistanud perepalve ja ühine pühakirjade 
uurimine?

• Kuidas aitavad president Hunteri õpetused 4. osas vanemaid, 
kelle laps on läinud eksiteele? Kuidas saavad südamevalus va-
nemad sellest kogemusest kasu lõigata? Kuidas võivad vanemad, 
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vanavanemad, noorte juhid ning teised aidata eksiteele läinud 
lapsi?

• Lugege läbi 5. osa ja mõtisklege president Hunteri õpetuste üle, 
kuidas muuta oma kodu pühaks paigaks. Millised väljakutsed meil 
seda tehes tekivad? Kuidas saame muuta kodu pühaks kohaks?

Samateemalised pühakirjakohad:
2Ms 20:12; 5Ms 6:4–7; Ps 127:3–5; Ef 6:1–4; En 1:1–3; Mo 4:14–15; 

Al 56:45–48; 3Ne 18:21; ÕL 68:25–28; 93:40; 121:41–46

Abiks õpetamisel:
Paluge klassiliikmetel jaguneda paaridesse ja planeerida, kuidas 

nemad mõnda selle peatüki osa pereõhtul õpetaksid. Kuidas saak-
sime õpetusi lastele ja noortele asjakohaseks muuta? Paluge mõnel 
paaril oma plaane klassiga jagada.
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Kümnes käsus seisab manitsus: „Sa ei tohi tunnistada oma 
ligimese vastu valetunnistajana!” (2ms 20:16.)



219

1 8 .  P E A T Ü K K

Me usume, et tuleb olla aus

„Kui soovime, et Õpetaja ja Püha Vaim oleksid meiega, 
peame olema iseenda, Jumala ja ligimese vastu ausad.”

Howard W. Hunteri elust
Kord enne ekskursiooni Hearsti lossi Californias läksid president 
ja õde Hunter koos ühe teise paariga väikesesse poodi. Poes ringi 
vaadates „läks vanem Hunter leti äärde, tõstis endale lagritsat ja 
maksis kassapidajale 10 penni”. Seejärel istusid paarid taas autosse 
ja asusid lossi poole teele. Teel olles „saatis vanem Hunter lagritsa 
korda- paar ringi käima ning ühtäkki mõistis ta, et on neid valesti 
lugenud, sest pakis oli kümne makstud lagritsa asemel üksteist.

Ta oleks võinud selle vea lihtsalt sinnapaika jätta. Tegu oli ju kõi-
gest ühe penniga ning neil oli vaja ekskursioonile kiirustada. Kes 
oleks vahet märganud või sellest üldse hoolinud? Ent ta ei kõhelnud 
kordagi. Ta pööras ringi ja sõitis tagasi poe juurde. ‥ Seal selgitas ta 
teisele teenindajale, milles asi, vabandas eksituse pärast ja maksis 
üllatunud kassapidajale puudujäänud penni.” 1

Howard W. Hunter pidas oluliseks olla aus nii suurtes kui ka 
väikestes asjades.

Ta õpetas oma poegadele ausust eeskuju kaudu. „Kõik see, mida 
tean aususe ja ausameelsuse kohta, on jõudnud minuni lugude kau-
du, mida olen kuulnud oma isast,” on Richard Hunter öelnud. Kord 
läks Richard koos isaga ühele ärikoosolekule, kus arutati keerukat 
projekti. Vahepausi ajal õues olles vestles Richard ühe mehega koos-
olekust. Richard avaldas arvamust, et enne projektiga alustamist tuleb 
tõenäoliselt kaua oodata, et ajada korda tohututes kogustes juriidilisi 
dokumente. Mees parandas Richardit öeldes, et projekt võib alata 
enne dokumentide vormistamist, kuna kõik teavad, et Howard W. 
Hunter teeb alati ära, mida ta on teha lubanud.2
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President Hunter kõneles 1962. aastal Kiriku noortele ja toonitas 
oma veendumust, kui oluline on olla aus:

„Neil, kes on ausad, seisab ees õnnelik elu. Tuleb olla aus oma 
isa ja emaga ja seda kõiges, nii kohtamisi, koolitöid, sõpru kui ka 
kirikuskäimist puudutavas. Tuleb olla aus oma piiskopiga – kuulata 
tema nõu, rääkida talle enda kohta tõtt, maksta täiskümnist ja elada 
puhast elu. Aus tuleb olla ka koolis – kunagi ei tohi spikerdada, olgu 
siis klassis või ühiselamus. Alati tuleb ausalt maksta oma piletite eest, 
olgu siis kas kinno, mängima või peole minnes. Tuleb olla aus oma 
poiss-  või tüdruksõbraga ega tohi teda kunagi ära kasutada, petta 
ega kiusatusse viia. Meil tuleb olla aus ka Issandaga.” 3

Howard W. Hunteri õpetused
1

Issand manitseb meid olema ausad.

Pühakirjad on pilgeni täis manitsusi ja käskudes rõhutatakse pi-
devalt vajadust olla aus. Kujutame ette, et need on kirjas suurte 
tähtedega: „SA EI TOHI” – sa ei tohi varastada; sa ei tohi anda vale-
tunnistust; sa ei tohi himustada (vt 2Ms 20:15–17). ‥

Mõned levinumad näited ebaaususest on järgmised:

1. Varastamine. Harva loen ajalehte, ilma et leiaksin sealt arvukalt 
uudiseid murd- , tasku-  ja autovargustest, röövimistest, näppamistest 
ja tuhandetest muudest süütegudest. Taskuvargusi tuleb ette isegi 
meie kogudusehoonetes.

2. Valetamine. Samuti on ajalehtedes lugusid petturlikest finants-  
ja äritehingutest, investeerimispettustest ja paljust muust, mis on 
avalikkuse ette toodud. Leidub neid, kes spikerdavad kogu koolitee, 
ja neid, kes teevad seda ka eksamitel.

3. Tarkuse Sõna rikkumine. Tegu on Kiriku käitumisnormiga ja 
seda rikkudes maailma seadusi ei rikuta. Kuid te olete selle kohta 
saanud teada Issanda sõna.

4. Liikluseeskirjade rikkumine. Ei saa olla muidu aus ja rikkuda 
ühiskonna ja valitsuse kehtestatud seadusi, mis on ette nähtud teiste 
heaoluks.4
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„Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!”  
(2Ms 20:16.) Selle käsuga viidatakse peamiselt valetunnistuse and-
misele kohtutoimingutes, kuid see laieneb ka kõigile muudele vale-
väidetele. Igasugune vale, mis kellegi vara või mainet kahjustab, on 
selle seaduse vaimu ja kirjatähega vastuolus. Seda käsku rikutakse 
ka tõde varjates, kui sellega kaasneb mainitud kahju.

„Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada 
oma ligimese naist, sulast ega ümmardajat, härga ega eeslit ega 
midagi, mis su ligimese päralt on!” (2Ms 20:17.) Himustamine on 
see, kui ihaldatakse või soovitakse endale midagi sellist, mis kuulub 
kellelegi teisele. Heade asjade soovimine pole kuritegu, kuid soov 
need kelleltki ebaseaduslikult ära võtta, on vale. Siinkohal tuleb meil 
mõista, et hea ja halb ei sünni siis, kui tegu toime pannakse, vaid 
siis, kui keegi oma südame millegi külge aheldab.5

Issand vihkab ülbeid silmi; valelikku keelt; südant, mis sepitseb 
nurjatuid kavatsusi; jalgu, mis kiiresti jooksevad kurja poole ning 
valetunnistajat, kes väidab valet ja tõstab riidu (vt Õp 6:16–19). Kas 
meie kui viimse aja pühad saame endale lubada midagi, mida Issand 
vihkab? Kui tihti on ta laitnud maha ebaaususe? 6

2
Me arendame ausust väikeste igapäevaste tegudega.

Kui peame oma suhet Päästjaga oluliseks, siis tuleb meil olla ausad 
nii väikestes kui ka suurtes asjades.7

Edukaks saada pürgides veedame palju aega, mõeldes ja uurides 
seda, mis on keerukas, ja võtame harva aega selleks, mis on lihtne. 
Ent just lihtsad asjad on need, millele me ehitame ja milleta ei saa 
meie vundament olla tugev. Võime imetleda taevani kõrguvat ehitist 
selle suuruse pärast, kuid ilma kividest, terasest ja betoonist vunda-
mendita see püsti ei püsiks.

Sama vundament peab olema ka iseloomul. Juhin teie tähele-
panu aususe põhimõttele. Miks on nii, et paljud usuvad kõrgeid ja 
üllaid aususe põhimõtteid, kuid jäägitult ausad on nõus olema vaid 
vähesed?
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Aastaid tagasi seisid meie kogudusehoonete seintel plakatid peal-
kirjaga „Ole iseenda vastu aus”. Enamikul nendest oli peetud silmas 
väikesi igapäevasi asju. Just nii ausust arendataksegi.

Mõned tunnistavad, et on vale olla ebaaus suurtes asjades, 
kuid usuvad, et väikeste ja vähemtähtsate teemade puhul on see 
vabandatav. ‥

Mulle meenub üks noormees vaiast, kus teenisin vaiajuhatajana. 
Ta käis ringi kambaga, kus peeti vahvaks teha asju, mis polnud 
õiged. Paaril korral tabati ta pisirikkumistelt. Ühel päeval helistati 
mulle politseijaoskonnast ja öeldi, et ta on liikluseeskirjade rikkumise 
pärast kinni peetud. Ta võeti vahele kiiruse ületamise eest ning enne 
seda oli ta teinud veel üht- teist. Teades, et kõik see, mida ta teeb, 
võib takistada teda misjonile minemast, võttis ta end lõpuks kokku 
ja sai 19- aastaselt misjonikutse.

Ma ei unusta kunagi seda vestlust, mille me pärast tema misjo-
nit maha pidasime. Ta rääkis, et misjonil olles oli ta tihti mõelnud 
nendele probleemidele, mida ta põhjustas, kuna arvas ekslikult, et 
väikesed rikkumised pole nii tähtsad. Kuid ta elus oli aset leidnud 
suur muutus. Ta oli hakanud mõistma, et seadusi rikkudes ei saa 
olla õnnelik, olgu siis tegu Jumala seaduse või nende seadustega, 
mille on kehtestanud ühiskond.8

3
Kui oleme oma isiklikes ja äriasjades ausad 

ja õiglased, siis teenime Jumalat.

Religioon võib olla osa meie igapäevatööst – olgu siis ärivallas, 
ostmises ja müümises, ehitamises, transportimises, tootmises, kaup-
lemises või tehes kõike seda, mida me ametialaselt teeme. Ausalt ja 
õiglaselt äri ajades teenime Jumalat samamoodi nagu pühapäeval 
kirikus. Tõelisi kristlikke põhimõtteid ei saa hoida äri-  ja igapäevas-
test tegevustest lahus.9

Kui religioon meile üldse korda läheb, siis peaks see mõjutama 
meie elu. Ma ei arva, et usundi saaks taandada vaid pühapäeval 
kirikus tund aega kestvaks jutluseks, kui tahame, et see omaks meie 
elus tähendust. Kui see ei kandu üle meie isiklikku, pere-  ja tööellu 
ning kõigesse, mida me teeme, siis pole sel usundil meie jaoks mingit 
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väärtust ja sellest saab ebajumal, mille me kuhugi kõrgele asetame 
ja mida aeg- ajalt kummardame.10

Milline suur muutus küll maailmas toimuks, kui kõik võiksid 
ausust puudutavates küsimustes üksteise peale loota. Inimesed saak-
sid siis üksteist isiklikes ja äriasjades täielikult usaldada. Usaldamatus 
töötajate ja juhtkonna vahel kaoks. Valitsuses ja avalikus sektoris 
pääseks mõjule ausameelsus ja rahvused elaksid koos rahus, mitte 
ärevuses, nagu praegune maailm. ‥

Mõned on nõus äritehingutes ebaausaid võimalusi ära kasutama, 
kui need neil tekivad. Nad õigustavad end, öeldes, et ärimaailmas 
tulebki kõik pakutud võimalused vastu võtta. Selliste tehingute pealt 
võib teenida suuri summasid, kuid põhimõtteliselt ei erine see kas-
sapidajalt saadud üleliigse sendi mittetagastamisest. See on üks viis, 
kuidas petta.11

Lubage mul pakkuda välja auväärse töö definitsioon. Auväärne 
töö on aus töö. Selle eest saadakse õiglast palka ning pole mingit 
petmist, valetamist ega vassimist. Selle töö tulemus on kvaliteetne 
ning tööandja, klient või patsient saab selle eest rohkem, kui oli 
oodanud. Auväärne töö on eetiline. Selles pole midagi sellist, mis 
avalikke huve või eetikat riivaks. Näiteks ei hõlma see alkoholi, 
illegaalseid narkootikume ega hasartmänge. Auväärne töö on ka-
sulik. Selle kaudu pakutakse tooteid või teenuseid, mis muudavad 
maailma paremaks.

4
Ausameelsus kaitseb meid kurja eest, aitab 

olla edukad ja päästab meie hinge.

Kuradi kiusatused ümbritsevad meid igast küljest. Ilma ausameel-
suse kaitseta jääksime kõiksugu pattude ja valskuste meelevalda.

Iiobil polnud sellega mingit probleemi. Tema enda ausameelsus 
kaitses teda. Ta kirjeldab oma tundeid järgmiselt:

„Niikaua kui minus on veel hingeõhku ja mu ninas Jumala hõngu,

ei räägi mu huuled valet ega kõnele mu keel kavalasti! ‥

Ma hoian kinni oma õigusest ega jäta seda, mu süda ei laida mind 
ühegi mu elupäeva pärast!” (Ii 27:3–4, 6).
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Kui innustav! Tänu tema jõule polnud tal lihtlabaste kiusatuste 
pärast, mis teisi komistama panevad, mingit muret. Iiob oli kindlus-
tanud oma elu jõu ja rahuloluga, mida isegi Saatan isiklikult põr-
mustada ei suutnud. Huvitav on näha, kuidas Jumal oma heameelt 
väljendas: „Tema sarnast maa peal ei ole: ta on vaga ja õiglane 
mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Veelgi peab ta kinni oma 
vagadusest” (Ii 2:3).

Seda sorti ausameelsus on täielikult kättesaadav ka meile. Kui 
seda tõhusalt kasutada, lahendaks see kõik probleemid nii valitsus-
tasandil, usumaailmas, tööstuses kui ka isiklikus elus. See pühiks 
minema sellised nuhtlused nagu kuritegevus, lahutused, vaesus ja 
viletsus. See pärjaks meid eduga siinilmas ja päästaks meie hinge 
teispoolsuses. 

Üks meie elu suurimaid saavutusi on juurutada endas siirast ausa-
meelsust. See tähendab muutumist vaimselt arukaks, intel lektuaalselt 
siiraks, eetiliselt ausaks ja alati isiklikult vastutavaks Jumala ees. 
Ausameelsus on kuldvõtmeke, mis avab ukse edule ükskõik millises 
vallas.

iiob kuulutas: „Kuni ma pole hinge heitnud, ei 
loobu ma oma vagadusest.” (ii 27:5.)
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5
Aus olemine iseenda, teiste ja Jumala 

vastu valmistab tõelist rõõmu.

Tihti kõneleme kirjakohast: „Inimesed on, et nad võiksid tunda 
rõõmu” (2Ne 2:25). Aus olemine valmistab rõõmu. Las ma selgitan, 
kuidas. See tähendab, et teiega võib viibida Õpetaja ja Püha Vaim. 
Ebaausus jätab teid nendest õnnistustest ilma. Kas suudate ette ku-
jutada Õpetajat või Püha Vaimu viibimas selle juures, kes valetab 
või petab? ‥

Peaksime alati meeles pidama, et me pole üksi. Ükski tegu ei jää 
nägemata, ükski sõna ei jää kuulmata, ükski peas haudutud mõte 
ei jää Jumalale märkamata. Ükski pimedus ei suuda meie tegusid 
varjata. Meil tuleb enne mõelda ja siis teha.

Või arvate, et olete tüssates üksi? Kas arvate, et eksamil spiker-
damine jääb märkamata, kui kedagi teist peale teie klassis ei ole? 
Peame olema ausad ka enda vastu. Kui soovime, et Õpetaja ja Püha 
Vaim oleksid meiega, peame olema iseenda, Jumala ja ligimese vastu 
ausad. Sellega kaasneb suur rõõm.14

Issand teab meie kõige salajasemaid mõtteid (vt ÕL 6:16). Ta teab 
iga meie tegu. Ühel päeval me kohtume temaga ja vaatame talle 
silma. Kas oleme siis oma elu ülestähenduse üle uhked?

Me koostame seda iga päev. Seal on kirjas iga meie tegu ja mõte. 
Kas oleme selle üle uhked? Me võime olla uhked, kui oleme andnud 
endast parima – kui oleme olnud ausad iseenda, oma lähedaste, 
sõprade ja kogu inimkonna vastu. ‥

Õnnistatud on need, kes on ausad. ‥

Õnnistatud on need, kes on olnud Issandale kuulekad.

Nad on vabad ja õnnistatud ning võivad käia püstipäi. Nad pea-
vad endast lugu. Neist peavad lugu need, kes neid kõige paremini 
tunnevad.

Mis kõige tähtsam, neid austab ja õnnistab Taevane Isa. Jeesus 
kutsub meid end järgima. Tema teed on sirged ja puhtad, õiglased ja 
ausad. Järgigem teda õnnelikku ja külluslikku ellu. See on ainus tee.15
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Vaadake 1. osast üle president Hunteri näited ebaaususest. Milli-

sed on mõned nende ebaausate tegude tagajärjed? Mida võivad 
need tagajärjed meile õpetada selle kohta, miks Issand ausust nii 
tähtsaks peab?

• Mõtisklege president Hunteri õpetuste üle, kuidas olla aus väi-
kestes asjades ja aus iseenda vastu (vt 2. osa). Miks peame olema 
ausad väikestes asjades? Mida tähendab olla aus iseenda vastu? 
Kuidas saame üle kiusatusest vabandada välja näiliselt väikesi 
ebaausaid tegusid?

• President Hunter rõhutab vajadust muuta religioon osaks iga-
päevaelust (vt 3. osa). Kuidas saaksime selles osas välja toodud 
õpetusi paremini ellu rakendada? Kuidas õpetada tõhusamalt 
aususe põhimõtet kodus?

• 4. osas mainib president Hunter õnnistusi, mis ausameelse eluga 
kaasnevad. Kuidas saada ausameelsemaks? Kuidas on teid õnnis-
tatud, kui olete Issanda käitumisnormidele truuks jäänud?

• Mil moel valmistab aus olemine meile rõõmu? (vt 5. osa.) Miks on 
vaja Püha Vaimu kaasluse saamiseks aus olla? Kuidas aus olemine 
meid vabaks teeb?

Samateemalised pühakirjakohad:
Ii 27:5; 31:5–6; Ps 15; Õp 20:7; Al 53:20–21; ÕL 10:25–28; 42:20–

21, 27; 51:9; 124:15; 136:20, 25–26; 13. UA

Abiks uurimisel
Lugedes „tõmba joon alla ja märgista sõnad või sõnarühmad, et 

võiksid eristada ühes salmis olevaid ideid. ‥ Kirjuta lehekülgede 
äärele viiteid, mis selgitavad uuritavat lõiku.” ( Jutlusta minu evan-
geeliumi, 2004, lk 23.)
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Viited
 1. Doug Brinley. President Hunter Taught 

Value of a Penny’s Worth of Integrity. – 
Church News, 3. dets 1994, lk 11; vt ka 
Loved by All Who Knew Him: Stories 
from Members. – Ensign, apr 1995, lk 
19–20.

 2. Don L. Searle. President Howard W. 
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orum of the Twelve Apostles. – Ensign, 
apr 1986, lk 24.

 3. We Believe in Being Honest. Kõne 
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apr 1962, lk 8–9, Kiriku Ajalooraama-
tukogu, Salt Lake City; kirjavahemärgid 
kohandatud.

 4. Basic Concepts of Honesty. – New Era, 
veebr 1978, lk 4–5.

 5. Conference Report, apr 1965, lk 57–58; 
vt ka And God Spake All These Words. 
– Improvement Era, juuni 1965, lk 
511–512.

 6. We Believe in Being Honest. Kõne 
noorte küünlavalgusõhtute sarjast, 10. 
apr 1962, lk 8.

 7. Basic Concepts of Honesty. – New Era, 
veebr 1978, lk 5.

 8. Basic Concepts of Honesty. – New Era, 
veebr 1978, lk 4–5.

 9. Conference Report, okt 1961, lk 108.
 10. The Teachings of Howard W. Hun-

ter. Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 
261–262.

 11. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 90–91.

 12. Prepare for Honorable Employment. – 
Ensign, nov 1975, lk 122–123.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 92.

 14. Basic Concepts of Honesty. – New Era, 
veebr 1978, lk 5.

 15. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 88.
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üks viis oma täielikku pühendumust näidata, 
on teenida puudusekannatajaid.
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Pühendumine Jumalale

„Edukas ‥ elu ‥ nõuab pühendumist – kogu hingest ja 
igavesti kalliks peetud pühendumist Jumala käskudest 

lähtuvatele põhimõtetele, mida teame olevat õiged.”

Howard W. Hunteri elust
Kui Howard W. Hunter kutsuti Kaheteistkümne Kvoorumi liik-
meks, teatas ta: „Ma võtan selle kutse, [mis mulle on antud], jäägitult 
vastu, ja olen nõus pühendama oma elu ja kõik, mis mul on, et 
selles teenida.” 1

Vanem Hunter pidas oma sõna. Pärast apostliks pühitsemist naasis 
ta Californiasse, et seal joonde ajada Kiriku ja ärikohustused jning 
valmistuda kolima Salt Lake Citysse. Vanem ja õde Hunter lahkusid 
Californiasse maha jäänud perest ja sõpradest, vanem Hunter ka 
õiguspraksisest, raske südamega. Juristikarjääri lõppedes kirjutas ta:

„Täna tegin enamikule kontoritööst lõpu. Pea kõik pooleliole-
vad ülesanded on täidetud. Olin täna kontoris üksi ja mõistsin, et 
mu õiguspraksisega on nüüd lõpp. Tegin mõnede kaustade kohta 
märkmeid ja jätsin need töölauale. ‥ Lahkusin kontorist rusutud 
meeleolus. Olen õiguspraksises töötamist nautinud ja see on olnud 
palju aastaid mu elu osa, kuid sellest hoolimata on mul hea meel 
see suur Kirikult tulnud kutse vastu võtta.” 2

Vanem Hunter teadis omast käest, et „Isa tahtele allumine pole 
alati kerge”.3 Ent ta teadis, kui tähtis on end täielikult Jumalale pü-
hendada. Ta kirjutas seda sorti pühendumise kohta järgmist: „Enamik 
ei mõista, miks inimesed meie Kirikus võtavad vastu kutse teenida 
või nõustuvad endast kõik andma. Mulle on õiguspraksises tööta-
mine väga meeldinud, kuid see kutse, mis mulle on esitatud, jätab 
kahtlemata varju igasuguse erialase karjääri või rahalise kasu.” 4
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Howard W. Hunteri õpetused
1

Taevane Isa ei nõua ainuüksi meie panust, 
vaid ka täielikku pühendumist.

Mõeldes õnnistustele, mida Jumal meile andnud on, ja Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi kaunidusele, olen teadlik, et meilt palutakse 
vastutasuks anda oma panus, näiteks aja, raha või muude vahendite 
näol. See kõik on vajalik ja seda hinnatakse, kuid see pole veel Juma-
lale kõige ohvrikstoomine. Taevane Isa ootab meilt lõppkokkuvõttes 
midagi enamat kui annetust või panust. Ta ootab meilt täielikku 
pühendumust, seda kõike, kes me oleme ja kelleks võime saada.

Palun mõistke, et ma ei räägi ainuüksi pühendumisest Kirikule ja 
selle tegevustele, kuigi ka see vajab alati tugevdamist. Ei, ma räägin 
pühendumisest, mis avaldub meie käitumises, isiklikus ausameelsu-
ses ja ustavuses kodule, perekonnale, ühiskonnale ja ka Kirikule. ‥

Lubage mul meenutada lühidalt üht võrratut pühakirjalugu, kus 
kolm võrdlemisi noort meest seisid oma põhimõtete eest ja jäid ausa-
meelseks, kuigi näis olevat ilmne, et see läheb neile maksma elu.

Umbes 586 aastat enne Kristust läks Babüloonia kuningas Nebu-
kadnetsar sõtta Jeruusalemma vastu ja vallutas selle. Talle avaldas 
sügavat muljet Iisraeli laste haridustase ning ta lasi mõned lapsed 
Babülooniasse kuningakotta tuua.

Iisraellased aga aeti kimbatusse, kui Nebukadnetsar lasi kord 
valmistada kuldse ebajumala ja käskis kõigil Babüloonia elanikel 
seda kummardada. See oli käsk, millele kolm iisraellast – Sadrak, 
Meesak ja Abednego – sisimas vastu seisid. Kuningas läks marru ja 
käskis need kolm enda ette tuua (Tn 3:13). Ta teatas neile, et kui 
nad kuldset kuju ettenähtud hetkel ei kummarda, „heidetakse [nad] 
silmapilkselt tulisesse ahju”, ning lisas enesega rahulolevalt: „Ja kes 
oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest!” (Tn 3:15.)

Kolm noormeest vastasid vapralt ja kõhklemata:

„Kui see peab olema,” ütlesid nad, „[et sa ähvardad meid surmaga], 
võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: Ta päästab meid 
tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!
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Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su 
jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada!” 
(Tn 3:17–18.)

Loomulikult sai Nebukadnetsar veelgi vihasemaks ja käskis ahju 
tavapärasest seitse korda kuumemaks kütta. Seejärel käskis ta need 
kolm noormeest, riided seljas, tulle visata. Kuningas oli nii otsuse-
kindel ja leegid nii kuumad, et sõdurid, kes Sadrakit, Meesakit ja  
Abednegot kandsid, said vange ahju visates selle kuumuse tõttu 
surma.

Siis leidis aset üks nendest suurtest imedest, mida vastavalt Jumala 
tahtele ustavatele lubatakse. Need kolm meest seisid ahjus, käisid 
seal rahulikult ringi ega põlenud ära. Kui hämmastunud kuningas 
nad hiljem ahjust välja kutsus, polnud isegi nende riided tahmunud, 
nahk põletada ega juuksed peas kärsata saanud. Nende julgete ja 
pühendunud noormeeste küljest ei tõusnud suitsulõhnagi.

Kuningas ütles: „Kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego 
Jumal, kes ‥ päästis oma sulased, kes lootsid Tema peale ‥ , kes 
andsid pigemini oma ihud kui et teenida ja kummardada mõnd 
muud jumalat peale nende oma Jumala!

‥ Siis kuningas andis hea põlve Sadrakile, Meesakile ja Abedne-
gole Paabeli linnas.” (Tn 3:28, 30.)

Võime seista oma põhimõtete eest ja elada ausameelselt ja usu-
ga oma uskumuste järgi ongi see, mis tõeliselt loeb, see ongi vahe 
panuse andmise ja pühendumise vahel. Pühendumus õigetele põ-
himõtetele nii omaenda elus, kodus, perekonnas kui kõikjal, kus 
teiste inimestega lävime ja neid mõjutame – see on see pühendumus, 
mida Jumal meilt lõppude lõpuks ootab. ‥

Edukas, hea ja õigemeelne kristlik elu eeldab midagi enamat kui 
panuse andmist, kuigi ka iga panus on väärtuslik. See nõuab pühen-
dumist – kogu hingest ja igavesti kalliks peetud pühendumist Jumala 
käskudest lähtuvatele põhimõtetele, mida teame olevat õiged. ‥

Kui jääme oma põhimõtetele truuks ja ustavaks ja pühendume 
elama ausameelselt, siis ei või meist ükski kuningas, võistlus ega 
tuline ahi võitu saada. Selleks, et Jumala kuningriiki maa peal saa-
daks edu, seiskem tema tunnistajatena „igal ajal ja kõiges ja kõikjal, 
kus [m]e ka ei ole, kuni surmani välja”. (Mo 18:9.)5
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2
Kuuletuge pühendunult Issandale hoolimata 

sellest, mida otsustavad teha teised.

Kui Joosual kästi hävitada [Iisraeli suguharude] ees seisev Jeeriko 
linn, muutsid takistavad kõrged linnamüürid selle ülesande võima-
tuks – või vähemalt näis see nii. Joosua, kes ei teadnud, mida teha, 
kuid oli võidus kindel, täitis juhtnöörid, mille Issanda sõnumitooja 
talle oli andnud. Ta oli pühendunud olema täielikult kuulekas. Tema 
ülesanne oli juhiseid täpselt järgida, et Issanda lubadused võiksid täi-
tuda. Juhised näisid olevat kummalisevõitu, kuid tema usk tulemusse 
kannustas tegudele. Tulemuseks oli järjekordne ime pikas imede 
reas, mis olid Iisraellastele osaks saanud, kui neid juhtis mitmeid 
aastaid Mooses, seejärel Joosua ning pärast neid veel paljud teised 
prohvetid, kes olid pühendunud järgima Issanda käske ja juhatust.

Kui Joosua koos oma rahvaga Jeeriko lähedale jõudis, tegid nad 
üksikasjalikult seda, mida Issand oli käskinud, ning pühakirjades 
seisab, et „müür varises oma jala pealt ja rahvas läks üles linna, igaüks 
otse omalt kohalt, ja nad vallutasid linna” ( Jos 6:20).

Ülestähendustes on kirjas, et kui Iisrael oli vaenlastega sõdimisest 
puhanud, kutsus nüüdseks väga eakas Joosua Iisraeli kokku. Ta 
tuletas neile oma hüvastijätukõnes meelde, et nad olid saavutanud 
võidu, kuna nende eest oli sõdinud Jumal, ent kui nad peaksid 
edaspidi lakkama Issandat teenimast ja tema käske pidamast, siis 
nad hävitatakse. ‥

See vapper väe-  ja usujuht näitas üles enda ja oma perekonna 
pühendumust ning innustas seda tegema ka teisi, öeldes: „Valige 
endile täna, keda te tahate teenida. ‥ Aga mina ja mu pere, meie 
teenime Jehoovat” ( Jos 24:15).

See avaldus pakatab Joosua pühendumusest Jumalale ja prohveti 
soovist teenida Jumalat, kes oli teda varemalt mitmeid kordi tema 
kuulekuse eest õnnistanud. Ta teatas Iisraellastele, et hoolimata sel-
lest, mida nemad otsustavad, teeb tema seda, mis on õige. Ta tahtis 
sellega öelda, et tema otsus teenida Issandat ei sõltu sellest, mida 
otsustavad teised; et nende valikud ei mõjuta tema omi, et tema 
pühendumust teha Issanda tahet ei saa ei nende ega kellegi teise 
tegemised kõigutada. Joosual oli oma tegude üle kindel kontroll 
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ja tema pilt oli suunatud Issanda käskudele. Ta oli pühendunud 
olema kuulekas.5

3
Otsustage kohe valida jäägitu kuulekuse tee.

Kui oleme pühakirjade ning prohvetite sõnade lugemise ja uuri-
mise kaudu hakanud mõistma evangeeliumi seadust ja Issanda 
tahet, siis mõistame, miks nimetatakse kuulekust tihtipeale taeva 
esimeseks seaduseks ning miks on vaja olla kuulekas, et saada 
päästetud. See on ülim proovikivi. Kas oleme nõus olema Jumala 
seadustele täielikult kuulekad? Kord tuleb meie elus kätte hetk, mil 
peame langetama otsuse.7

Küllap armastab Issand rohkem kui midagi muud vankumatut 
otsust tema nõuandele kuuletuda. Küllap on Vana Testamendi vä-
gevate prohvetite kogemused pandud kirja selleks, et aidata meil 
mõista, kui tähtis on valida täieliku kuulekuse tee. Issand pidi olema 
väga rahul, kui Aabraham, kellele anti käsk ohverdada oma ainus 
poeg Iisak, tegi nagu kästi, ilma et oleks seejuures kahelnud ega 
kõhelnud. Ülestähenduses on kirjas, mida Jumal Aabrahamile ütles:

„Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine  
Morija maale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mäge-
dest, mis ma sulle nimetan!” (1Ms 22:2.)

Järgmises salmis on lühidalt kirjas: 

„Ja Aabraham tõusis hommikul vara, ‥ võttis enesega ühes ‥ 
oma poja Iisaki, ‥ ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud” 
(1Ms 22:3.)

Kui aastaid hiljem küsiti Rebekalt, kas ta on nõus Aabrahami 
teenijaga kaasa minema ja Iisaki naiseks hakkama, siis vastas neiu, 
kes teadis, et teenija oli täitmas ülesannet Issandal: „Ma lähen!” 
(1Ms 24:58,)

Põlvkond hiljem kästi Jaakobil minna tagasi Kaananimaale, mis 
tähendas jätta maha kõik, mille nimel ta oli palju aastaid tööd teinud. 
Jaakob kutsus Raaheli ja Lea põllult karja juurest ja selgitas neile, 
mida Issand oli öelnud. Raaheli [ja Lea] vastus oli lihtne ja otsekohene 
ning väljendas nende pühendumust: „Tee kõik, mis Jumal sulle on 
öelnud” (1Ms 31:16).
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Seega on meil pühakirjades näiteid selle kohta, kui tähtsaks tuleb 
pidada Jumala käske. Kui otsustame reageerida nii nagu Joosua, 
Aabraham, Rebeka, Raahel [ja Lea], siis peaks meie vastus olema 
lihtne: teha seda, mida Issand on käskinud.

Meil on igati põhjust võtta kindlalt nõuks teenida Issandat ning 
teha see otsus ära praegu. Sel pühapäevahommikusel [üldkonve-
rentsil], mil elumured ja - kiusatused on mõnevõrra kõrvale jäetud ja 
meil on aega ja soovi näha igavikulist perspektiivi, oskame paremini 
hinnata, mis võiks tuua meile igavikulist õnne. Peaksime otsustama 
kohe, hommikuvalguses, kuidas tegutseme siis, kui saabuvad öö-
pimedus, tormid ja kiusatused.

Ma palvetan, et meil oleks jõudu otsustada praegu teha seda, 
mida me tegema peaksime. Ma palvetan, et me otsustaksime kohe 
ära, et teenime Issandat.8

„issand pidi olema väga rahul, kui aabraham ‥ tegi nagu 
kästi, ilma et oleks seejuures kahelnud ega kõhelnud.”
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4
Usust üksi ei piisa, peame ka tegema Taevase Isa tahet.

Õpetaja ütles rahvahulgale kõneledes: „Mitte igaüks, kes minule 
ütleb: Issand, Issand, ei saa Taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, 
kes on taevas” (Mt 7:21).

Neid sõnu kuulates tundub mulle, et Issand ütleb: „See, et keegi 
tunnustab minu volitust, usub minu jumalikkusesse või väljendab 
usku minu õpetustesse või lepitusohvrisse, mille ma tõin, ei tähenda 
veel, et ta saab taevariiki või ülenduse kõrgeimale astmele.” Sisuli-
selt ütleb ta, et uskumisest üksi ei piisa. Seejärel lisab ta rõhutades:  
„ ‥ vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas,” ehk see, kes teeb 
tööd viinamäel, et too võiks kanda head vilja. ‥

Kogu loodus, mille Jumal on valmistanud, näib õpetavat sama. 
Mesilane, kes tööd ei tee, aetakse peagi tarust minema. Kui vaatan 
teedel ja sipelgapesa ümber askeldavaid sipelgaid, avaldab mulle 
muljet, et nad pole mitte üksnes uskujad, vaid tegijad. Kaagutamine 
kanale tera ei too, ta peab ka siblima. Seisev vetikaid täis kõntsane 
vesi on haiguste kasvulava, kuid selge mägioja, mis tuhinal mööda 
kive kanjoni poole vuliseb, lausa kutsub jooma.

Õpetaja sõnadest korraliku aluseta maja kohta saame teada, et 
keegi ei saa olla nii pinnapealne ja hoolimatu ning pidada end 
nii iseseisvaks, et oma elu ükskõik millisele kergele ja meeldivale 
pinnasele rajada (vt Mt 7:26–27). Seni kuni ilm on selge, ei paista 
tema rumalus silma. Kuid ühel päeval tulevad üleujutus, äkilise 
kire mudavaling ja ennenägematu kiusatuse murdlaine. Kui tema 
iseloomul pole muud alust kui tühjad pealiskaudsed sõnad, siis võib 
kogu tema kõlbelisus kokku variseda.9

Jakoobus on öelnud: „Puhas ja laitmatu jumalateenistus Jumala ja 
Isa ees on see: vaeslaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses 
ja hoida ennast maailmast reostamatuna” ( Jk 1:27).

Teiste sõnadega on religioon midagi enamat kui teadmine Ju-
malast ja usu tunnistamine, see on midagi enamat kui teoloogia. 
Religioon on see, kui tehakse Jumala tahet. Muuhulgas tähendab 
see, et oleme oma venna hoidjad. ‥
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Võime olla usklikud hingamispäeval kirikus käies ja võime olla 
usklikud oma tegemistes ülejäänud kuuel nädalapäeval. ‥ Väga 
oluline on, et meie mõtted, sõnad, teod, käitumine, läbikäimine 
ligimestega, äritehingud ja kõik igapäevased toimetused oleksid 
meie usuliste vaadetega kooskõlas. Paulus on öelnud: „[Kui] te ‥ 
midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks!” (1Kr 10:31.) Kas saame 
siis religiooni oma igapäevaelust välja jätta ja pühenduda sellele 
ainult hingamispäevadel? Pauluse sõnade kohaselt kindlasti mitte.10

5
„Elavad liikmed” püüavad olla täielikult pühendunud.

Issand ilmutas Õpetuse ja Lepingute eessõnas, et see on „ainus 
tõeline ja elav kirik kogu maa palge peal”. Seejärel lisas ta, „millega 
mina, Issand, olen rahul, rääkides kirikust tervikuna ja mitte kui 
üksikisikutest” (ÕL 1:30). See peaks tekitama meie peas igavese 
tähtsusega küsimuse: Me teame, et Kirik kui institutsioon on tõeline 
ja elav, kuid kas mina kui liige olen tõeline ja elav?‥ 

Küsides: „Kas mina kui liige olen tõeline ja elav?” küsin ma õi-
gupoolest, kas ma olen täielikult pühendunud pidama kinni lepin-
gutest, mille ma Issandaga sõlminud olen? Kas ma olen täielikult 
pühendunud elama evangeeliumi järgi ja olema sõna tegija ja mitte 
üksnes kuulja? Kas ma elan oma usundi järgi? Kas jään sellele usta-
vaks? Kas panen kindlana vastu Saatana kiusatustele? ‥

Jaatav vastus küsimusele „Kas ma olen elav liige?” kinnitab meie 
pühendumust. See tähendab, et me armastame nüüd ja alati Jumalat, 
ligimesi ja iseennast. See tähendab, et meie teod peegeldavad meie 
tõelist loomust ja uskumusi. See tähendab, et oleme kristlased iga 
päev ja elame nii, nagu Kristus tahab, et elaksime.

Elavad liikmed püüavad olla täielikult pühendunud. ‥

Elavad liikmed mõistavad kohustust pürgida edasi. Nende tõelise 
elu tee algab ristimisega. See on märk Jumalale, inglitele ja kogu 
taevale, et nad järgivad Jumala tahet. ‥

Elavad liikmed kuuletuvad Vaimule, mis muudab nad sisemiselt 
elavaks. Nad otsivad pidevalt juhatust. Nad palvetavad, et saada 
jõudu katsumuste ületamiseks. Nende süda pole kinni maailma, 
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vaid igavikuliste asjade küljes. Füüsilise rahulolu saamiseks ei tooda 
ohvriks vaimset värskust.

Elavad liikmed seavad Kristuse oma elus esikohale, teades, milli-
sest allikast nende elu ja areng lähtub. Inimestel on kombeks ennast 
maailma nabaks pidada ja oodata, et teised nende soove ja vajadusi 
täidaks. Ent loodus sellist ekslikku eeldust õigeks ei pea. Elus kuulub 
keskne koht Jumalale. Selle asemel et paluda tal meie soove täita, 
peaksime ennast tema tahtega kooskõlla viima, ning seega jätkama 
arenguteed elava liikmena. ‥

Elavad liikmed, kord pöördunud, peavad kinni käsust tugevdada 
oma vendi ja õdesid (vt Lk 22:32). Nad on õhinal, et saavad jagada 
oma rõõmu teistega ja see soov ei kao kunagi. ‥

Elavad liikmed mõistavad vajadust oma uskumused ellu rakenda-
da. Need pühad püüavad entusiastlikult ja oma vabast tahtest teha 
palju head ja üllast (vt ÕL 58:27). ‥

Elavad liikmed armastavad üksteist. Nad külastavad viletsuses 
vaeslapsi ja lesknaisi. Nad hoiavad end maailma poolt reostamatuna 
(vt Jk 1:27). ‥

Me usume kindlalt, et see on tõelise ja elava Jumala tõeline ja 
elav kirik. Küsimus, millele meil vastata tuleb, on, kas mina olen 
pühendunud, tõeline ja elav liige?

Seiskem kindlana kui tõelised ja elavad Kiriku liikmed, et võiksi-
me saada lubatud tasu koos nendega, kellest kõneldakse Õpetuses 
ja Lepingutes: „Nemad on need, kes on tulnud Siioni mäe ja elava 
Jumala linna ligi, taevasesse paika, kõigist pühamasse” (ÕL 76:66).11

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Vaadake üle president Hunteri õpetused selle kohta, mis vahe on 

panuse andmisel ja täielikul pühendumisel (vt 1. osa). Mil moel 
võib täielik Jumalale pühendumine meie elu muuta? Mil moel 
võib lugu Sadrakist, Meesakist ja Abednegost meie elus rakendust 
leida?

• Vaadake 2. osast üle president Hunteri ülestähendus Joosua koh-
ta. Mida võite sellest ülestähendusest õppida täieliku Jumalale 
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pühendumuse kohta? Kuidas suurendada pühendumust kuuletuda 
Jumalale hoolimata sellest, mida teevad teised? Kuidas saame 
aidata lastel ja noortel seda sorti pühendumust arendada?

• Milliseid muljeid 3. osas välja toodud pühakirjalood teis tekitavad? 
Millised pühakirjades toodud näited kuulekuse kohta on teid veel 
mõjutanud? Miks „armastab Issand ‥ vankumatut otsust tema 
nõuandele kuuletuda”?

• Mõtisklege president Hunteri õpetuste üle, mis on välja toodud 
4. osas. Miks „uskumisest üksi ei piisa”? Kuidas aitab Taevase Isa 
tahte täitmine meil valmistuda rasketeks aegadeks? Kuidas võime 
rakendada president Hunteri õpetusi oma uskumuste järgi elamise 
kohta?

• Vaadake 5. osast üle president Hunteri kirjeldus „elavast liikmest”. 
Kuidas „elavaks liikmeks” saada? Mõtisklege, kuidas saaksite olla 
tõelisem ja elavam Kiriku liige.

Samateemalised pühakirjakohad:
1Sm 15:22–23; Ps 1:1–3; Jk 2:14–26; 2Ne 32:9; Om 1:26; Mo 2:41; 

Al 37:35–37; 3Ne 18:15, 18–20; ÕL 58:26–29; 97:8; Aabr 3:24–26

Abiks õpetamisel:
Lugege etteantud peatükist üheskoos mõni avaldus. Paluge tun-

nis osalejatel tuua pühakirjadest ja oma kogemustest näiteid, mis 
illustreerivad avalduses välja toodud õpetusi.

Viited
 1. Conference Report, okt 1959, lk 121.
 2. Vt Eleanor Knowles. Howard W. Hun-

ter, 1994, lk 153.
 3. The Opening and Closing of Doors. – 

Ensing, nov 1987, lk 54.
 4. Eleanor Knowles. Howard W. Hunter, 

1994, lk 151.
 5. Standing As Witnesses of God. − En-

sign, mai 1990, lk 60–62.
 6. Commitment to God. − Ensign, nov 

1982, lk 57–58.

 7. Obedience. Kõne Hawaii piirkonna 
konverentsil, 18. juuni 1978, lk 5, Kiriku 
Ajalooraamatukogu, Salt Lake City.

 8. Commitment to God. − Ensign, nov 
1982, lk 58.

 9. Conference Report, okt 1967, lk 11, 
12−13.

 10. The Teachings of Howard W. Hun-
ter. Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 
111–112.

 11. Am I a ‘Living’ Member? – Ensign, mai 
1987, lk 16–18.
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Kõndides Päästja jälgedes 
ligimesearmastuse teed

„Kaastunne on kui jüngriks olemise proovikivi, see 
näitab meie armastust Jumala ja üksteise vastu.”

Howard W. Hunteri elust
President Howard W. Hunter õpetas, et Päästja „armastas meid, 
teenis meid ja andis meie eest oma elu. ‥ Peaksime püüdma anda 
endast nii, nagu andis tema”.  1 President Hunter julgustas Kiriku 
liikmeid järgima Päästja eeskuju ligimesearmastusest iseäranis 
igapäevaelus.

Ligimesearmastusest ajendatud teod olid kaalukas osa ka Howard 
W. Hunteri juristikarjäärist. Üks kaasjurist selgitas:

„Ta veetis suure osa ajast aidates kedagi, [ilma et oleks raha kü-
sinud], ‥ lihtsalt seetõttu, et tal polnud südant neile arvet saata. 
‥ Temas nähti sõpra, teejuhti, nõuandjat ja asjatundjat, kes hoolis 
märksa rohkem sellest, et inimesed saaksid vajalikku abi, kui sellest, 
mida tema selle eest vastu sai.” 2

Ligimesearmastus iseloomustas ka president Hunteri teenimist 
Kirikus. Üks naine teatas, et president Hunter oli tema kõige mõju-
kam õpetaja, ning selgitas, miks:

„Olen alati täheldanud, et see mees armastas teisi ja pidas neid 
tähtsaks. Ta kuulas, et mõista, ning jagas enda kogemusi – seda 
meeldis talle väga teha. Ta on õpetanud mind mõistma, kui tähtsad 
need omadused on, ja tundma rõõmu nende rakendamisest.” 3

Üks teine naine president Hunteri juhitavast vaiast Californias 
sõnas järelhüüdes:

„President Howard W. Hunter oli aastate eest, mil elasime Pa-
sadena vaias, meie vaiajuhataja. Mu isa oli just surnud ning mina 
ja mu vanem õde jäime ainult ema kasvatada. Kuigi me ei olnud 
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jeesus Kristus „õpetas, kuidas armastada, ja näitas korduvalt, 
kuidas teisi isetult teenida. tema armastusest said osa kõik.”
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selles geograafiliselt tohutu suures vaias millegi poolest silmatorkav 
perekond, tundis president Hunter meid ometi isiklikult.

Kõige erilisemalt on mul meeles, kuidas ta aitas mul tõsta ene-
sehinnangut. Pärast igat vaiakonverentsi ootasime järjekorras, et 
temaga kätt suruda. Ta ulatas alati emale käe ja küsis: „Kuidas läheb, 
õde Sessions, ja kuidas teil läheb, Betty ja Carolyn?” Nii tore oli teda 
kuulda meid nimepidi tervitamas. Teadsin, et ta tunneb meid ja et 
meie heaolu läheb talle korda. See kogemus soojendab mu südant 
endiselt.” 4

President Hunter on öelnud: „Ma tunnen, et meie missioon on 
teenida ja päästa, ehitada ja ülendada.” 5 Kaheteistkümne Kvooru-
mi vendade mälestused näitavad, kui hästi ta sellega hakkama sai. 
„Temaga olles tunnevad inimesed end hästi,” ütles üks, „ta kunagi ei 
domineeri kellegi üle. Ta on hea kuulaja.” Teine ütles: „Temaga koos 
reisides jälgib ta alati, et kõigi eest hoolitsetaks, et kellelgi poleks 
ebamugav ning et kedagi ei jäetaks kõrvale.” Kolmas teatas: „Ta on 
teiste vastu hooliv. Ta armastab ligimesi ja tal on andestav süda. Ta 
armastab õppida tundma evangeeliumi, inimkonda ja inimloomust.” 6

Howard W. Hunteri õpetused
1

Kaks suurt käsku on Issanda jaoks meie 
jüngriks olemise proovikivi.

Muistsel ajal hinnati kulla puhtust sileda musta ränikiviga, mida 
kutsuti proovikiviks. Kui kulda selle vastu hõõruti, jättis see proo-
vikivi pinnale jälje. Kullassepp võrdles tekkinud jälje värvi värvi-
kaardiga. Mida rohkem sisaldas kuld vaske või muid sulameid, seda 
punasemaks, mida rohkem kulda, seda kollasemaks see muutus. See 
protsess määras üsna täpselt ära, kui puhta kullaga tegu oli.

Proovikiviga kulla puhtuse testimine oli kiire ja kõlbas enamiku 
praktiliste eesmärkide puhuks. Ent kui sepp kulla puhtuses endiselt 
kahtles, viis ta läbi veelgi täpsema katse, milleks tuli kasutada tuld.

Arvan, et Issand on loonud ka meile proovikivi ehk välise mõõdi-
ku, mis peegeldab jüngrit meie sees, määrab, kui ustavad me oleme, 
ja aitab meil saada läbi eesootavast tuleproovist.
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Kord, kui Jeesus rahvast õpetas, tuli tema juurde üks käsutundja 
ja küsis: „Õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu?”

Meisterõpetaja Jeesus vastas mehele, kes ilmselt tundis hästi sea-
dusi, hoopis küsimusega: „„Mis on käsuõpetuses kirjutatud? Kuidas 
sa loed?”

Tema vastas ning ütles: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest 
oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest 
oma meelest, ja oma ligimest nagu iseennast.””

Kristus vastas heakskiitvalt: „Tee seda, ja sa pead elama!”  
(Lk 10:25–28.)

Igavene elu, Jumala elu ja see elu, mida me otsime, põhinevad 
neil kahel käsul. Pühakirjades on öeldud, et „neis kahes käsus on 
kogu käsuõpetus ja prohvetid koos!” (Mt 22:40.) Armasta Jumalat 
ja kõiki inimesi! Need kaks peavad olema lahutamatud. Kõrgemas 
mõttes võib neid pidada sünonüümideks. Need on käsud, mille järgi 
saab elada meist igaüks.

Vastust, mille Jeesus käsutundjale andis, võib pidada Issanda 
proovikiviks. Kord ütles ta: „Mida te iganes olete teinud ühele 
nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud!”  
(Mt 25:40.) Ta mõõdab meie pühendumust temale selle kaudu, 
kuidas armastame ja teenime oma kaasinimesi. Millise jälje jätame 
endast Issanda proovikivile meie? Kas oleme tõelised ligimesed? 
Kas katse näitab, et meie puhul on tegu 24- karaadise kullaga, või 
leitakse meist ka kassikulla jälgi? 7

2
Päästja õpetas meid armastama kõiki, ka 

neid, keda armastada võib olla raske.

Käsutundja, kes püüdis end nii lihtsa küsimuse esitamise eest 
välja vabandada, uuris edasi: „Kes siis on mu ligimene?” (Lk 10:29.)

Me kõik peaksime olema selle küsimuse eest igavesti tänulikud, 
sest Päästja vastas sellele ühe kõige kõnekama ja hinnatuma tähen-
damissõnaga, mida meist igaüks on mitu korda lugenud ja kuulnud:

„Üks inimene läks Jeruusalemast alla Jeerikosse ja sattus röövlite 
kätte. Kui need ta riided olid riisunud ja temale hoope andnud, 
läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha.
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Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed mööda alla ja nägi 
teda ning läks mööda.

Nõndasamuti ka leviit. Kui ta tuli sinna paika ja nägi teda, läks 
ta mööda.

Aga üks samaarlane käis seda teed ja tuli tema juurde; ja kui ta 
teda nägi, läks ta meel haledaks.

Ja ta astus ligi, sidus ta haavad ning valas peale õli ja viina, tõstis 
ta oma looma selga ning viis ta öömajale ja kandis hoolt tema eest.

Ja teisel hommikul ära minnes võttis ta välja kaks teenarit, andis 
need peremehele ja ütles: Kanna hoolt tema eest, ja mida sa veel 
peaksid kulutama, seda ma maksan sulle tagasi tulles.” (Lk 10:30–35.)

Seejärel küsis Jeesus käsutundja käest: „Kes neist kolmest oli 
sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud röövlite kätte?”  
(Lk 10:36.) Päästja käes on kristluse proovikivi. Ta palub, et meid 
selle järgi hinnataks.

Tähendamissõnas mainitud leviit ja preester oleksid pidanud 
teadma, mida nõuab seadus: „Ära vaata pealt, kui su venna eesel või 
härg lamab teel, ja ära hoidu sellest kõrvale, vaid tõsta see kohe üles 
ühes oma vennaga!” (5Ms 22:4.) Ja kui see käib härja kohta, siis kui 
palju enam peaks olema abivalmis hädas venna vastu. Vanem James 
E. Talmage on kirjutanud: „[Millegi tegematajätmiseks] on lihtne 
leida vabandusi. Need kerkivad üles sama kärmelt nagu umbrohi 
teepervele.” ( Jesus the Christ, 3. kd, Salt Lake City: The Church of 
Jesus Christ of Latter- day Saints, 1916, lk 431.)

Samaarlane andis eeskuju, milline on puhas kristlik armastus. Ta 
tundis röövlite ohvriks langenud mehele kaasa ning läks ja sidus 
kinni tema haavad. Ta viis mehe öömajale, hoolitses tema eest, kat-
tis kõik kulud ja lubas vajadusel veel lisakski maksta. See on lugu 
ligimese armastusest ligimese vastu.

On üks kõnekäänd, et inimesel, kes jagab hoolitsust vaid ise-
endale, pole palju jagada. Armastusel on komme anda meile pal-
ju rohkem, mida jagada. Oluline on oma ligimesi armastada, ka 
neid, keda armastada võib olla raske. Meil tuleb meeles pidada, et 
kuigi sõprussuhteid loome ise, on ligimesed loonud meile kõik-
jale Jumal. Armastus ei tohiks tunda piire. Meie ustavus ei tohiks 
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piirduda vähestega. Kristus on öelnud: „Sest kui te armastate neid, 
kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama?”  
(Mt 5:46.)8

3
Peaksime teisi nende viletsuses armastama ja teenima.

Joseph Smith kirjutas pühadele kirja, mille teemaks oli vajadus 
armastada üksteist, et leida õigustust Jumala silmis. Artikkel ilmus 
väljaandes Messenger and Advocate. Ta kirjutas:

„Kallid vennad! Iga püha kohus peaks olema oma vendade eest 
heal meelel hoolitseda, neid alati armastada ja hädast välja aidata. 
Selleks, et leida õigustust Jumala silmis, peame üksteist armastama: 
peame saama jagu kurjast, külastama vaeslapsi ja lesknaisi nen-
de viletsuses ja hoidma end maailmast reostamatuna, sest sellised 
voorused lähtuvad puhtast jumalateenistusest. Kui tugevdame oma 
usku iga hea omadusega, mis õndsa Jeesuse lapsi kaunistab, võime 
palvetamise ajal palvetada, armastada oma ligimesi nagu iseennast, 
jääda katsumustes ustavaks ja teada, et selliste tasu on suurem tae-
variigis. Milline lohutus! Milline rõõm! Laske mul elada õiglase elu ja 
mu tasu olgu selle vääriline!” (History of the Church, 2. kd, lk 229.)

Selleks et olla head ligimesed ja leida elus rahu, nõutakse meilt 
neid kahte voorust: armastust ja teenimisvalmidust. Küllap olid need 
ka vanem Willard Richardsi südames. Josephi ja Hyrami märtrisurma 
eel Carthage’i vanglas soovitas vangivalvur nad turvalisuse mõttes 
kongi viia. Joseph pöördus vanem Richardsi poole ja küsis: „Kui 
meie läheme, kas tuled siis kaasa?”

Vanem Richards vastas armastavalt: „Vend Joseph, sa ei palunud 
mul sinuga jõge ületada, sa ei palunud mul järgneda Carthage’i, sa 
ei palunud mul sinuga koos vangi sattuda, arvad sa tõesti, et jätak-
sin su nüüd maha? Tead, mis ma teen: kui sind reetmise eest üles 
puua tahetakse, siis lasen ma sinu asemel üles puua ennast ning 
sina pääsed vabaks.”

Joseph pidi olema sellest väga liigutatud, kui ta vastas: „Aga sa 
ei saa seda teha.”

Kuid vanem Richards jäi endale kindlaks: „Ma teen seda siiski!” (vt 
B. H. Roberts. Comprehensive History of the Church, 2 kd, lk 283.)
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Vanem Richardsi katse oli vahest raskem kui enamikul meist – 
proovikivi asemel oli tegu pigem tuleprooviga. Ent kui meilt seda 
palutaks, kas jätaksime elu oma pere, sõprade või naabrite eest?

Kaastunne on kui jüngriks olemise proovikivi, see näitab meie 
armastust Jumala ja üksteise vastu. Kas meie jälg annaks märku 
puhtast kullast või läheksime me preestri ja leviidi sarnaselt teisele 
poole teed? 9

4
Peame kõndima kindlamalt ligimesearmastuse 

teel, mille Jeesus on meile kätte juhatanud.

Aasta enne prohvet Joseph Smithi traagilist ja ootamatut märtri-
surma edastas prohvet Nauvoo pühadele tähtsa sõnumi:

„Selleks et kindlustada teiste armastust meie vastu ja seda suuren-
dada, peame armastama teisi, nii sõpru kui ka vaenlasi. ‥ Kristlased 
peaksid lõpetama üksteisega jagelemise ja võistlemise ning püüdma 
isekeskis sobitada ühtsust ja sõprust” (History of the Church, 5. kd, 
lk 498–499).

issand „mõõdab meie pühendumust temale selle kaudu, 
kuidas armastame ja teenime oma kaasinimesi”.
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Nii nagu oli [toona], on see nõuanne suurepärane ka tänapäeval. 
Maailm, kus me elame, olgu siis kodus või võõrsil, vajab Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi. See on ainus viis, kuidas maailm võib tunda 
rahu. Peame olema üksteisega lahkemad, peenetundelisemad ja 
andestavamad. Peame olema abivalmimad ja aeglasemad vihastu-
ma. Peame ulatama sõbrakäe ning hoiduma kättemaksust. Lühidalt 
öelduna peame armastama üksteist puhta Kristuse armastuse ehk 
ligimesearmastuse ja kaastundega ning, kui vaja, jagama üksteise 
koormaid, sest sel moel armastab Jumal meid.

Jumalateenistustel laulame tihti laulu, mille sõnad on kirjutanud 
Susan Evans McCloud. Lubage mul meenutada sellest paari rida.

„Päästja, näita, kuidas võiksin
käia Sinu jälgedes!
Aita näha teiste vaeva,
olla toeks neil’ muredes. ‥

Miks ma peaksin kohut mõistma,
kui käin ise eksiteil?
Igaühe südames on
salamure peidus neil. ‥

Oleks oma venna hoidja,
lohutaksin nõrkevaid.
Haavatuile, väsinuile
mõistvat südant näitaks vaid.
Oleks oma venna hoidja,
Sind aina järgiksin.

(Hymns, 1985, nr 220.)

Peame kõndima kindlamalt ligimesearmastuse teel, mille Jeesus 
on meile kätte juhatanud. Peame võtma hoo maha, et „näha teiste 
vaeva”. Meie jõuvarusid kindlasti suurendatakse, et saaksime seda 
teha. Kui püüaksime õppida paremini tundma Päästja tervendavat 
väge, siis oleks meil külluses võimalusi seda kasutada, et tuua lohu-
tust „haavatuile ja väsinuile” ja „näidata mõistvat südant”. Jah, Issand, 
me tahame sind järgida! 10
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5
Ligimesearmastus on Kristuse puhas 

armastus, mis ei hävi ilmaski.

„Uue käsusõna ma annan teile,” ütles Jeesus, „et te üksteist peate 
armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud; et teiegi üks-
teist armastaksite!” ( Jh 13:34–35.) Seda armastust, mis meil kogu 
inimkonna vendade ja õdede vastu olema peaks ja mida Kristus 
meist igaühe vastu tunneb, nimetatakse ligimesearmastuseks ehk 
„Kristuse puh[taks] armastus[eks]” (Mn 7:47). See armastus ajendas 
Kristust tegema lepitusohvri. See on kõrgeim tipp, milleni inimhing 
võib küündida, ja südame sügavaim väljendus.

‥ Ligimesearmastus hõlmab kõiki teisi jumalikke voorusi. See 
märgib nii päästmisplaani algust kui ka lõppu. Kui ka kõik muu 
kaob, siis Kristuse armastus ei hävi ilmaski. See on jumalikest oma-
dustest suurim.

Jeesuse südames oli ruumi nii vaestele, rõhutuile, leskedele, väi-
kelastele, talunikele ja kalameestele, kitse-  ja lambakarjustele, võõ-
rastele ja välismaalastele, nii rikastele ja poliitiliselt mõjukatele kui 
ka tõredatele variseridele ja kirjatundjatele. Ta teenis vaeseid, nälja-
seid, puudusekannatajaid ja haigeid. Ta õnnistas jalutuid, pimedaid, 
kurte ja teisi, kel oli puue. Ta ajas välja kurje vaime, mis põhjustasid 
vaimuhaigusi ja emotsionaalseid kõrvalekaldeid. Ta puhastas neid, 
kes ägasid patukoorma all. Ta õpetas, kuidas armastada, ja näitas 
korduvalt, kuidas teisi isetult teenida. Tema armastusest said osa 
kõik. Kõikidel oli „eesõigus, ühel samuti kui teisel, ja kellelgi ei 
ol[nud] keelatud”. (2Ne 26:28.) See kõik andis tunnistust tema piiri-
tust ligimesearmastusest.

Maailmale, kus me elame, tuleks kasuks, kui kõik mehed ja nai-
sed kõikjal rakendaksid Kristuse puhast armastust, mis on lahke, 
tasane ja alandlik. See on kadetse ega ole uhkust täis. See on isetu, 
kuna ei oota vastutasu. See ei tunne rõõmu kurjast ega rõõmutse 
süütegudest, selles pole kohta kitsarinnalisusele, vihkamisele ega 
vägivallale. See ei kiida heaks pilkamist, labasusi, väärkohtlemist ega 
tõrjumist. See innustab elama koos kristlikus armastuses, hoolimata 
omavahelistest erinevustest: usulistest tõekspidamistest, rassist, rah-
vusest, finantsseisust, haridusest ja kultuuritaustast.
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Päästja on meil käskinud armastada üksteist nii, nagu armastas 
tema meid, ja panema endale ülle ligimesearmastuse sideme (vt 
ÕL 88:125), nagu pani tema endale. Meid on kutsutud puhastama 
oma tunded, muutma oma südant ja viima oma välised tegevused ja 
välimuse kooskõlla sellega, mida me väidame end uskuvat ja mida 
tunneme sisemiselt. Peaksime olema Kristuse tõelised jüngrid.11

6
Teiste armastamine on „tee, mis on üle kõige”.

Vend Vern Crowley õppis noore mehena enda sõnul mõistma seda 
olulist õppetundi, mille Joseph Smith varajastele Nauvoo pühadele 
õpetas, kui ütles neile, et nad peaksid „armastama teisi, nii sõpru 
kui ka vaenlasi”. See on hea õppetund meile kõigile.

Kui Vern Crowley isa haigeks jäi, tuli noormehel enda õlule võtta 
pere autoromula juhtimine, kuigi ta oli siis alles viieteistaastane. 
Mõned kliendid kasutasid noormehe oskamatust ära ja üleöö läksid 
platsilt kaduma mõned varuosad. Vern oli vihane, tõotas varga kätte 
saada ja talle koha kätte näidata. Temas kohus kättemaksuhimu.

Just siis, kui isa hakkas haigusest paranema, tegi Vern ühel ööl 
enne sulgemist romulale tiiru peale. Väljas oli juba peaaegu pime. 
Äkki märkas ta romula kaugemas nurgas kedagi suurt varuosa tara 
poole vedamas. Ta sööstis välgukiirusel noore varga poole. Tema 
esimene mõte oli oma viha rusikatega välja valada, seejärel poiss 
kabinetti vedada ja politseisse helistada. Verni südames pulbitses viha 
ja kättemaks. Ta oli varga tabanud ja tahtis nüüd õigluse jalule seada.

Kuid siis ilmus ei tea kust Verni isa, pani oma nõdra käe poja 
õlale ja ütles: „Vern, ma näen, et sa oled pisut endast väljas. Kas ma 
võin sellega ise tegeleda?” Seejärel läks ta noore varga juurde, pani 
talle käe õlale, vaatas talle hetkeks silma ja küsis: „Poeg, ütle mul-
le, miks sa seda teed? Miks sa püüdsid seda käigukasti varastada?” 
Seejärel kõndis härra Crowley koos poisiga kontori poole, esitades 
talle küsimusi noormehe auto kohta. Selleks ajaks, kui nad olid 
kontorisse jõudnud, ütles isa: „Tead, ma arvan, et su sidur on rikkis 
ja see tekitabki probleeme.”

Samal ajal kees Vern vihast. „Keda huvitab, mis ta siduril viga on?” 
mõtles ta. „Helistame parem politseisse ja saame selle asjaga ühele 
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poole.” Kuid isa jätkas vestlust. „Vern, too talle sidur. Too talle ka 
ülekanne. Ja too veel rõhkplaat ka. See peaks asja joonde ajama.” Isa 
ulatas kõik need osad noormehele, kes oli üritanud neilt varastada, 
ning ütles: „Võta need. Ja siin on ka käigukast. Sa ei pea varastama, 
noormees. Lihtsalt küsi. Igast probleemist leidub väljapääs. Inimesed 
on nõus aitama.”

Vend Vern Crowley ütles, et sai sel päeval õppetunni armastu-
sest. Noormees tuli romulasse tihti tagasi. Ta maksis Vic Crowleylt 
saadud varuosad, teiste hulgas käigukasti, ajapikku kinni. Nende 
külastuste jooksul uuris ta Vernilt, miks ta isa oli selline, nagu ta 
oli, ja miks ta tegi seda, mida ta tegi. Vern rääkis talle nende viimse 
aja pühade uskumustest ja kuidas ta isa Issandat ja kõiki inimesi 
armastas. Aja möödudes sai endine varas ristitud. Vern ütles hiljem: 
„Raske on kirjeldada tundeid, mis mind valdasid ja mida ma selle 
kogemuse kaudu läbi elasin. Minagi olin noor. Olin oma patuoina 
kinni püüdnud. Mul oli plaan tema peal oma viha välja valada. Kuid 
mu isa näitas mulle kätte teise tee.”

Erineva tee? Parema tee? Üllama tee? Tee, mis on üle kõige? Oo, 
kuidas maailm võiks sellest võrratust näitest õppust võtta. Moroni 
kuulutas:

„Mispärast, kes usub Jumalasse, võib kindlalt loota paremale 
maailmale. ‥

Aga oma Poja annis on Jumal valmistanud oivalisema tee” (Et 
12:4, 11).12

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Mida president Hunter kahte suurt käsku Issanda proovikiviks 

nimetades silmas pidas? (vt 1. osa.) Mõtisklege, kuidas vastaksite 
president Hunteri küsimustele, mida ta 1. osa lõpus esitab.

• Vaadake üle president Hunteri kokkuvõte hea samaarlase tä-
hendamissõnast (vt 2. osa). Mida saame sellest õppida ligimeste 
armastamise kohta? Kuidas armastada rohkem neid, „keda armas-
tada võib olla raske”?
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• President Hunter õpetab 3. osas, ... et peaksime armastama ja 
teenima neid, kellel on raske. Kuidas on õnnistatud teid, kui keegi 
on teid raskel ajal armastavalt teeninud?

• Mõtisklege president Hunteri õpetustest selle üle, kuidas järgi-
da ligimesi armastava Päästja eeskuju (vt 4. osa)? Kuidas saame 
suurendada oma armastust teiste vastu? Nimetage viise, kuidas 
saame paremini oma armastust näidata.

• President Hunter loetleb 5. osas viise, ... kuidas Päästja on meile 
oma armastust näidanud. Millal olete tundnud oma elus Päästja 
armastust? Milliseid õnnistusi olete saanud, kui olete kellelegi 
Kristuse puhast armastust näidanud?

• Mida saame õppida president Hunteri jutustatud loost Vern Crow-
ley kohta? (vt 6. osa.) Kuidas saame asendada viha ja kättemaksu-
himu ligimesearmastusega? Millised kogemused on aidanud teil 
mõista, et ligimesearmastus on „tee, mis on üle kõige”?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 25:31–46; 1Kr 13; Ef 4:29–32; 1Jh 4:20; Mo 4:13–27; Al 34:28–

29; Et 12:33–34; Mn 7:45–48; ÕL 121:45–46

Abiks uurimisel
Õpitu alusel tegutsemine suurendab mõistmist ja tugevdab tõeks-

pidamisi (vt Jh7:17) ( Jutlusta minu evangeeliumi, 2004, lk 19). Võik-
site endalt küsida, kuidas neid õpetusi kodus, tööl ja Kiriku kutseid 
täites rakendada.
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Usk ja tunnistus

„Elu suurim saavutus on leida Jumal 
ja saada teada, et Ta elab.”

Howard W. Hunteri elust
Howard W. Hunteri tunnistus hakkas kujunema juba varases 
lapsepõlves, mil ta elas Idahos Boise linnas. Kuigi tema isa ei olnud 
Kiriku liige, kasvatas ema teda evangeeliumi õpetuste järgi. „Me 
õppisime palvetama ema põlve peal,” meenutas ta. „Ma sain poisina 
tunnistuse, istudes ema põlvel.” 1

Aastatega Howardi tunnistus kasvas. Kui ta kahekümnendates 
eluaastates Los Angeleses elas, hakkas ta mõistma, kui tähtis on 
evangeeliumi süvitsi uurida. Ta kirjutas: „Kuigi olin osalenud kiri-
kutundides enamiku oma elust, avanesid [mu silmad] evangeeliumi 
suhtes esimest korda ühes Adamsi koguduse pühapäevakooli tunnis, 
mida andis vend Peter A. Clayton. Tal oli suur teadmistepagas ja 
võime noori tiivustada. Uurisin õppetükke, lugesin läbi kodutööd, 
mis ta meile andis, ja kõnelesin meile määratud teemadel. ‥ Pean 
seda perioodi oma elus ajaks, mil evangeeliumi tõed hakkasid mu 
ees lahti rulluma. Mul oli alati olnud evangeeliumi kohta tunnistus, 
kuid äkitselt hakkasin ma seda ka mõistma.” 2

Palju aastaid hiljem selgitas president Hunter: „Tuleb aeg, mil 
mõistame neid põhimõtteid, mille alusel meid loodi, ning seda, 
kes me oleme. Äkki muutuvad need asjad meile arusaadavaks ning 
meie süda hakkab helisema. See on see hetk, mil meie hinge tungib 
tunnistus ja me teame ilma igasuguse kahtlusevarjuta, et Jumal on 
meie isa, et ta elab ja on tõeline ning et meie oleme sõna otseses 
mõttes tema lapsed.” 3

President Gordon B. Hinckley on president Hunteri usu ja tun-
nistuse kohta öelnud:
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„elu suurim eesmärk on leida jumal, teha kindlaks tema olemasolu ja 
omadused ning õppida tundma tema Poja jeesuse Kristuse evangeeliumi.”
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„President Hunteris ‥ oli võimas usuvägi. Tal oli vankumatu tead-
mine jumalikest ja igavestest asjadest. ‥ [Tal] oli kindel tunnistus, 
et Jumal, meie Igavene Isa, elab. Ta tunnistas veendunult Issand 
Jeesuse Kristuse – inimkonna Päästja – jumalikkusest.” 4

Howard W. Hunteri õpetused
1

Tänu usule võime leida Jumala ja 
saada teadmise, et Ta elab.

Elu suurim saavutus on leida Jumal ja saada teada, et Ta elab. 
Nagu ka kõigi muude väärt ettevõtmiste puhul, jõuavad ka sellel 
teel sihile need, kes usuvad sellesse, mida esmapilgul näha pole.5

Kui inimese mõtted pöörduvad Jumala ja kõige Jumalasse puutuva 
poole, siis toimub selle inimesega vaimne teisenemine. See tõstab ta 
kõigest argisest kõrgemale ning muudab ta iseloomu üllaks ja juma-
likuks. Kui meil on Jumalasse usku, siis kasutame üht elu suurimat 
seadust. Inimloomuse suurim vägi on usu vägi.6

Elu suurim eesmärk on leida Jumal, teha kindlaks tema olemas-
olu, tema omadused ja õppida tundma tema Poja Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi. Jumalat täielikult mõista pole lihtne. Otsimine nõuab 
järjepidevaid pingutusi ning mõned pole eales nõus selle teadmise 
nimel vaeva nägema. ‥

Nii Jumala leidmiseks kui ka teaduslike tõdede avastamiseks läheb 
vaja usku. Sellest saab otsirännaku alguspunkt. Usku on määrat-
letud mitmeti, kuid kõige klassikalisema definitsiooni leiab kirjast 
heebrealastele, kus kirja autor sõnastab selle väga tähendusrikkal 
moel: „Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja 
veendumus selles, mida ei nähta” (Hb 11:1). Teisisõnu annab usk 
meile kindlust selle suhtes, mida loodame, ja veenab meid selles, 
mida me ei näe. ‥ Need, kes siiralt Jumalat otsivad, ei näe teda, 
kuid teavad tänu usule, et ta on olemas. See on midagi enamat kui 
lootus. Usk muudab selle veendumuseks – tõenduseks asjadest, 
mida pole nähtud.

Heebrealaste kirja autor [apostel Paulus] jätkab: „Usu kaudu me 
tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte 
sellest, mida võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse” (Hb 11:3). 
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Siinkohal kirjeldatakse usku kui veendumust, et Jumal lõi maailma. 
Selle tõestamiseks ei leidu tunnistajaid, kuid usk annab teadmise, 
et selle meid ümbritseva imelise maailma ja looduse lõi Jumal. ‥

Ma olen täiesti veendunud, et Jumal on olemas, et ta elab. Ta on 
meie Taevane Isa ja meie tema vaimulapsed. Ta lõi taeva ja maa 
ning kõik sellel oleva. Ta on loonud igavesed seadused, mis uni-
versumi valitsevad. Kui inimene jätkab otsingut, siis avastab ta need 
seadused vähehaaval, kuid need on alati olnud ja jäävad igavesti 
muutumatuks.7

2
Selleks et teada, kas Jumal on olemas, peame 

rakendama usku, järgima Tema tahet ja 
paluma, et meie mõistmine avarduks.

Selleks et Jumala olemasolu mõista, peame järgima teed, mille 
ta on selleks rännakuks määranud. See tee viib kõrgustesse, sellel 
käimine nõuab usku ja teotahet ega ole sugugi kerge. Sel põhjusel 
ei ole paljud nõus vaeva nägema, et enda jaoks kindlaks teha, kas 
Jumal on olemas. Vastupidi, mõned lähevad kergema vastupanu 
teed ja eitavad tema olemasolu või kulgevad mööda kahtluste ja 
ebakindluse rada. ‥

Mõnikord tähendab usk usaldamist, et miski on tõde, kuigi kind-
laks teadmiseks piisavalt tõendeid pole. Peame jätkama proovimist 
ja järgima manitsust: „Paluge, siis antakse teile; otsige, siis te leiate; 
koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab ja kes 
otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse.” (Mt 7:7–8.) ‥

On üldteada reegel, et väärt tulemuseni ei jõuta kerge vaevaga. 
Teadlane ei saa targaks ja edukaks ilma töö ja vaevata. Kui ta pole 
nõus tööd tegema, kas saab ta siis väita, et sellist asja nagu õpetatus 
pole olemas? ‥ Sama rumal oleks öelda, et Jumalat pole olemas, 
kuna pole tahtmist teda otsida .‥

 Selleks et saada vankumatu teadmine Jumala olemasolust, peab 
elama käskude ja õpetuste järgi, mille Päästja oma isikliku teenimis-
töö ajal välja kuulutas. ‥ Need, kes on nõus otsima, õpetusi ellu 
rakendama ja tegema Jumala tahtmist, saavad teadmise, et Jumal 
on olemas.
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Kui keegi leiab Jumala ja mõistab tema teid, siis saab ta teada, et 
miski kogu universumis ei ole sündinud juhuse tahtel, vaid juma-
likult ette korraldatud plaani tulemusena. Kogu elu omandab sel 
moel uue tähenduse! Nii jõutakse mõistmisele, mis jätab varju kõik 
maised tarkused. Olles tunnistajaks, kuidas Jumala päevad tulevad 
ja lähevad, ning aastaajad oma õiges järjekorras vahelduvad, muutub 
kõik kaunis veelgi kaunimaks, universumi kord tähendusrikkamaks 
ning Jumala looming mõistetavamaks.8

Kristus selgitas oma teenimistöö ajal, kuidas saada teada tõde 
Jumala kohta. Ta ütles: „Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see 
tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas mina räägin iseenesest” 
( Jh 7:17). Veel selgitas Õpetaja Isa tahtmist ja suurt käsku nõnda: 
„Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest 
oma hingest ja kõigest oma meelest” (Mt 22:37). Need, kes püüavad 
järgida Jumala tahet ja pidada tema käske, saavad isiklikku ilmutust, 
et Issanda töö tunnistada Isast on jumalik.

Jakoobus selgitab, kuidas soovitud arusaamisele jõuda: „Aga kui 
kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile 
annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis antakse temale” ( Jk 1:5). 
Jakoobus ei näi mingilgi moel viitavat teaduslikule faktiteadmisele, 
vaid ilmutusele kõrgest, mis antakse neile, kes otsivad küsimusele 
vastust palve kaudu. ‥

Seega on meile antud valem, kuidas Jumalat otsida, ning selle 
otsingu läbimiseks vajalikud tööriistad – usk, armastus ja palve. Tea-
dus on inimeste jaoks korda saatnud palju, kuid see ei tee inimeste 
eest ära seda, mida tuleb teha neil endil. Suurim ülesanne on saada 
teada, kas Jumal on olemas. See ülesanne ja töö pole kergete killast, 
kuid nagu ütles Õpetaja: „Suur saab olema nende tasu ja igavene 
nende hiilgus!” (ÕL 76:6.)9

3
Selleks et näha, peame esmalt uskuma.

toomas tahtis enne näha ja siis uskuda.

Ülestõusmispäeva õhtul ilmus Jeesus oma jüngritele, kes olid 
kogunenud kinniste ustega ruumi. Ta näitas neile oma käsi, millesse 
olid olnud löödud naelad, ja külge, mida oli läbistanud oda. Toomas, 
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üks kaheteistkümnest, polnud tol hetkel kohal, kuid teised rääkisid 
talle, et olid näinud Issandat ja et too oli nendega kõnelenud. ‥ 
Toomas oli skeptiline ning teatas jüngritele:

„Kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte 
asemeisse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu!” ( Jh 20:25.)

‥ Mõnes mõttes esindab Toomas meie ajastu vaimu. Ta ei rahul-
dunud millegagi, mida ta ei saanud näha, kuigi oli olnud Õpetajaga 
koos ja teadis, mida too usu ja kahtlemise kohta oli õpetanud. ‥ Kui 
uskumiseks on vaja näha, siis ei saa usk kahtlusi võita.

Toomas ei olnud nõus püsima usus. Ta tahtis faktidele kindlat 
tõestust. Ta tahtis teadmist, mitte usku. Teadmine on seotud mine-
vikuga, kuna teadmine saadakse minevikukogemuste tulemusena, 
kuid usk on seotud tulevikuga – see on tundmatu maa, kus me pole 
veel käinud.

Me peame Toomast kellekski, kes reisis ja kõndis koos Õpetajaga 
ja kelle too oli välja valinud. Sügaval sisimas soovime, et Toomas 
oleks pööranud pilgu tulevikku, olles kindel asjades, mida pole 
näha, selle asemel et öelda: „Selleks et uskuda, tuleb esmalt näha.” ‥

usk annab meile kindlustunde selle suhtes, mida näha pole.

Nädal hiljem olid apostlid taas Jeruusalemmas samas majas koos. 
Seekord oli ka Toomas nendega. Uks oli suletud, kuid Jeesus tuli ja 
seisis nende keskel ning ütles: „Rahu olgu teile!

Selle järele ta ütleb Toomale: „Pane oma sõrm siia ja vaata minu 
käsi, ja siruta oma käsi siia ja pista see minu küljesse, ja ära ole 
uskmatu, vaid usklik!”” ( Jh 20:26–27.) ‥

„Jeesus ütleb temale: „Et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad 
on need, kes ei näe ja siiski usuvad!”” ( Jh 20:29.)

See juhtum on üks kõigi aegade suurim õppetund. Toomas oli 
öelnud: „Selleks et uskuda, tuleb esmalt näha,” kuid Kristus vastas: 
„Selleks et näha, tuleb esmalt uskuda.” ‥

Apostel Paulus toob kirjas heebrealastele usu kohta klassikalise 
määratluse: „Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, 
ja veendumus selles, mida ei nähta” (Hb 11:1).
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Selle määratluse kohaselt pole vaja täiuslikku teadmist. Usku 
kirjeldatakse kui kindlat usaldust asjade suhtes, mis ootavad ees 
tulevikus. Need asjad võivad juba olemas olla, kuid neid nähakse 
ainult usu kaudu. Usk annab meile kindlustunde selle suhtes, mida 
pole näha või mida ei saa tõestada.

Näib, et Toomas oli kindlustunde tuleviku suhtes kaotanud. Tema 
vaatas tagasi ja tahtis tõendust selle kohta, mida polnud veel näha. 
Need, kelle usk on nõrk või kes on selle kaotanud, elavad minevikus 
– nad on tuleviku suhtes lootuse minetanud. Milline suur muutus 
tuleb selle ellu, kes leiab usu, mis talle pidevalt kindlustunnet annab.

Pimedana sündinud mees ei kahelnud, ta uskus Päästjasse.

Johannese üheksandast peatükist loeme Jeruusalemmas aset 
leidnud juhtumist, kus pimedana sündinud mees sai nägijaks. Oli 
hingamispäev ning Jeesus viibis ilmselt templi lähedal, kui märkas 
pimedat meest. Jüngrid küsisid temalt:

„Rabi, kes on pattu teinud, kas tema või ta vanemad, et ta on 
sündinud pimedana?

Jeesus vastas: „Ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad, vaid et 
Jumala teod saaksid temas avalikuks.

Meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud, niikaua 
kui päeva on; öö tuleb, mil ükski ei või midagi teha!

Niikaua kui ma olen maailmas, olen ma maailma valgus!””  
( Jh 9:2–5.)

Seejärel sülitas Jeesus maha ning tegi süljest ja mullast muda. Ta 
võidis sellega pimeda silmi ning käskis tal minna ja pesta end Siiloa 
tiigis. Kui selle mehe asemel oleks olnud Toomas, kas ta oleks siis 
läinud, nagu kästi, või oleks ta küsinud: „Mis kasu sellest on, kui end 
seisvas mustas vees pesta?” või „Mis ravitoime võiks küll olla süljega 
segatud mullal?” Need küsimused võivad näida põhjendatud, ent kui 
pime mees oleks sedasi kahelnud, olekski ta pimedaks jäänud. Kuid 
tal oli usku ja ta tegi nagu kästud. Ta läks ja pesi end tiigis ning sai 
nägijaks. Selleks et näha, peame esmalt uskuma. ‥
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„õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad!”

Pime mees uskus ja sai nägijaks. Toomas ei tahtnud uskuda enne, 
kui oli näinud. Maailm on täis Toomaseid, kuid leidub ka pimeda 
Jeruusalemma mehe sarnaseid. Misjonärid, kes viivad maailmale 
sõnumit Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumist, kohtuvad sel-
listega iga päev. ‥ Mõned usuvad ja saavad ristitud. Mõned ei võta 
seda vastu, kuna ei näe ega tunne.

Jumala olemasolu kohta pole ümberlükkamatut, konkreetset ja 
käegakatsutavat tõendit, ent miljonid teavad, et ta elab, tänu usule, 
mis annab teadmisi asjadest, mida ei nähta. Misjonäridele öeldakse 
sageli: „Ma oleksin nõus saama ristitud, kui usuksin, et Joseph Smi-
thile ilmusid Isa ja Poeg.” Selle kohta pole ühtegi ümberlükkamatut, 
konkreetset ja käegakatsutavat tõendit, ent nende jaoks, keda puu-
dutab Vaim, annab nähtamatutest asjadest tunnistust usk. Pidage 
meeles ristilöödud Õpetaja sõnu Toomasele:

„Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad!” ( Jh 20:29.)

need, kes usuvad, saavad ka näha.

Tunnistan ühes tuhandete misjonäridega, et Jumal tõepoolest 
elab, et Jeesus on maailma Päästja ning et need, kes usuvad, saavad 
ka näha.10

4
Usuga tegutsedes saame isikliku tunnistuse.

Lastena uskusime seda, mida meie vanemad või õpetajad meile 
rääkisid, kuna me usaldasime neid. Väike poiss võib hirmu tundmata 
kõrgelt alla hüpata, kui isa ta kinni püüda lubab. Sel väiksekesel 
on usku, et isa ei lase tal kukkuda. Kui lapsed suuremaks saavad, 
hakkavad nad oma peaga mõtlema, küsimusi esitama ja kahtlema 
asjades, mida silmanähtavalt tõestada ei saa. Mulle meeldib, kui 
noortel meestel ja naistel tekib siiraid kahtlusi ja nad püüavad tek-
kinud vastuolusid lahendada. Need vastuolud on lahendatavad, 
kui neil on siiras soov teada tõde ja selle nimel kõlbeliselt, vaimselt 
ja hingeliselt vaeva näha. Selle vastuolu tõttu nähtud vaevast võib 
sündida kindlam, tugevam ja suurem usk. Nende lihtne usaldav 
usk on läbinud kahtluste ja vastuolude tuleproovi ning muutunud 
kandvaks usuks, mille vili on tunnistus.11
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Õpilased veedavad pikki tunde laborites, tehes katseid, et saada 
teada tõde. Kui nad teevad sama usu, palvete, andestuse, alandlik-
kuse ja armastusega, siis saavad nad tunnistuse Jeesusest Kristusest, 
nende põhimõtete andjast.12

Jeesuse Kristuse evangeelium ei ole pelk millessegi uskumise 
evangeelium, see on tegevusplaan. ‥ Jeesus ei öelnud: „Jälgige 
minu evangeeliumi,” vaid „Elage selle järgi!”. Ta ei öelnud: „Vaadake 
selle kaunist ülesehitust,” vaid „Minge, tegutsege, vaadake, tundke, 
andke ja uskuge!” ‥

Tegutsemine on isikliku tunnistuse üks peamisi aluseid. Kõige 
kindlama tunnistuse saab, kui seda ise vahetult kogeda. Kui juudid 
kahtlesid õpetuses, mida Jeesus templis õpetas, vastas too: „Minu 

„Pime mees uskus ja sai nägijaks.”
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õpetus ei ole minu oma, vaid selle, kes mind on läkitanud.” Seejärel 
tõi ta välja isikliku tunnistuse saamise otsustavat teguri: „Kui keegi 
tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast 
või kas mina räägin iseenesest” ( Jh 7:16–17).

Kas märkame Päästja avalduses käskivat kõneviisi? „Kui keegi 
tahab teha‥ , see tunneb.” Johannes mõistis selle käsu olulisust ja 
rõhutas seda oma [kirjas]. Ta ütles: „Kes ütleb enese tema sisse jäävat, 
see on ka kohustatud elama niisugust elu nagu tema elas” (1Jh 2:6).

Pelgast ütlemisest, nõusolekust või usaldamisest üksi ei piisa. 
See, mida me ütleme, millega nõustume või mida usaldame, peab 
kanduma üle ka igapäevaellu. Siis saab sellest isikliku tunnistuse 
parim allikas. Me teame seda, mida oleme kogenud. Ei saa ju öelda: 
„Ma usun, kuna vend Jaan ütles, et see on õige.” Küll aga võib öelda: 
„Ma olen seda põhimõtet järginud kogu oma elu ja ma tean isikliku 
kogemuse kaudu, et see toimib. Olen tundnud selle mõju, proovi-
nud selle praktikas järele ja tean, et see on hea. Ma võin tunnistada 
isiklikult saadud teadmiste põhjal, et see põhimõte on õige.”

Paljud kannavad seda sorti tunnistust endaga kaasas, ilma et 
mõistaksid selle väärtust. Hiljuti ütles üks noor naine: „Mul ei ole 
evangeeliumi kohta tunnistust, kuid soovin, et mul oleks. Ma nõustun 
kõigi selle õpetustega ja tean, et need on minu elus toiminud. Olen 
näinud, et need toimivad ka teiste puhul. Kui Issand vaid vastaks 
mu palvetele ja annaks mulle tunnistuse, siis oleksin maailma kõi-
ge õnnelikum inimene!” See, mida too tütarlaps ootas, oli jumalik 
sekkumine, kuigi ta oli juba näinud evangeeliumi imet oma elu 
õnnistamas ja ülendamas. Issand oli ta palvetele juba vastanud. Tal 
oli juba tunnistus, kuid ta ei tundnud seda ära.13

Pühitsetud apostli ja Kristuse erilise tunnistajana jätan ma teile oma 
pühaliku tunnistuse, et Jeesus Kristus on tõepoolest Jumala Poeg. 
‥ Ma tunnistan seda Püha Vaimu väe kaudu. Ma tean, et Kristus on 
olemas, justkui oleksin teda oma silmaga näinud ja oma kõrvaga 
kuulnud. Tean sedagi, et Püha Vaim kinnitab minu tunnistuse õigsust 
kõigi nende südames, kes kuulavad usukõrvaga.14
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• President Hunter õpetas, et „elu suurim saavutus on leida Jumal ja 

saada teada, et Ta elab” (1. osa). Millist rolli mängib sellel otsingul 
usk? Millised kogemused on aidanud teil leida Jumalat ja saada 
teada, et Ta elab?

• President Hunter ütles Jumala olemasolust tunnistuse saamise 
kohta, et „see ülesanne ja töö pole kergete killast”. Miks on teie 
arvates vaja selle teadmise nimel pühendunult pingutada? Miks 
on Jumala tundmaõppimiseks vaja pidada käske?

• President Hunter kõrvutab 3. osas Toomast pimeda mehega, ... 
õpetades, et kui me usume, siis saame ka näha. Kuidas võib presi-
dent Hunteri nägemus nendest lugudest teie elus rakendust leida? 
Kuidas on usu rakendamine võimaldanud teil näha?

• Vaadake üle president Hunteri õpetused, milles ta rõhutab, et 
tunnistuse saamisel on võtmetähtsusega usu ajel tegutsemine 
(vt 4. osa). Mil moel saate usu ajel tegutseda? Kuidas võib usk 
kahtlustest võitu saada? Kuidas on aidanud usu ajel tegutsemine 
tugevdada teie tunnistust?

Samateemalised pühakirjakohad:
Jh 17:3; Hb 11:1–6; Al 5:45–48; 30:40–41; 32:26–43; Et 12:4, 6–22; 

Mn 10:4–5; ÕL 42:61

Abiks õpetamisel:
„Esitage küsimusi, mis panevad klassi liikmeid pühakirjadest ja 

viimse aja prohvetite õpetustest vastuseid otsima” (Teaching, No 
Greater Call, 1999, lk 62).
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Evangeeliumi õpetamine

„Õpetamise eesmärk ‥ [on] olla tööriist 
Issanda käes, et muuta inimeste südant.”

Howard W. Hunteri elust
Üldkonverentsil 1972. aasta aprillis oli ühe ... istungi viimaseks 
kõnelejaks vanem Howard W. Hunter, toona Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumi liige. Tal oli kõne ette valmistatud, kuid talle ei jäänud 
piisavalt aega, et see ette kanda. „Vaadates kella,” ütles vanem Hun-
ter, „voldin ma ettevalmistatud märkmed kokku ja pistan pintsaku-
taskusse. Kuid lubage mul võtta hetk, et jutustada ühest juhtumist, 
mis mulle väikese poisina muljet avaldas. Mulle turgatas see pähe, 
kui mainiti, et tänasel pärastlõunal on koos meiega suur grupp pü-
hendunud liikmeid, kes õpetavad noori.

Oli varajane suvehommik. Seisin akna ääres, kardinad varjasid 
mind kahe väikese olevuse eest muru peal. Need olid kaks lindu, 
üks suur ja teine väike, ilmselt alles pesast välja lennanud. Nägin, 
kuidas suur lind murul ringi hüppas, jalgadega siblis ja seejärel mi-
dagi noka vahele võttis. Ta oli saanud kätte piraka ussi ja tuli sellega 
hüpates väikse linnu juurde. Väike avas suu pärani, kuid suur lind 
neelas ussikese alla.

Seejärel nägin, kuidas suur lind puu otsa lendas. Ta toksis natuke 
aega puukoort ja tuli siis tagasi, noka vahel suur põrnikas. Väike lind 
ajas jälle suu pärani, kuid suur lind neelas põrnika alla. Oli kuulda, 
kuidas väike lind seepeale protesteerivalt säutsus.

Suur lind lendas minema ja ma ei näinud teda enam, kuid vaata-
sin, mida teeb edasi väike lind. Mõne aja pärast hüppas ta murule, 
siblis jalgadega, haaras midagi noka vahele ja tõmbas maa seest 
välja suure ussi.

Jumal õnnistagu neid häid inimesi, kes meie lapsi ja noori 
õpetavad!”
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Kirikus laste õpetamine toetab vanemate koduseid õpetusi.
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Vanem Hunteri lühike sõnum avaldati hiljem pealkirja all 
„Õpetaja”.1

Howard W. Hunter rõhutas tihti, kui oluline on Kirikus tõhus 
õpetamine. Ta esitles põhimõtteid – näiteks eeskujuga õpetamise 
tähtsust, nagu loos lindudest –, mis aitaksid õpetajatel olla tõhusa-
mad, et õnnistada nende elu, keda nad õpetavad. Tihti pöördus ta 
laste ja noorte õpetajate poole, aidates neil mõista nende püha ko-
hustust pealekasvava põlvkonna ees. Ühes sellises olukorras ütles ta:

„Ma näen vaimusilmas mõnda neist maailma valitud vaimudest ... 
[Õpetajad,] püüan teist igaüht silme ette manada ja kujutada teid ette 
täitmas teile antud ülesannet. Mõtlen endamisi, millist vilja teie töö 
kannab. Kas osa viljadest rikneb, kuna te pole teile usaldatud pinnast 
piisavalt harinud? Või kas kogu maa saab haritud, nii et see kannab 
maksimaalselt head vilja? 

Teie koguduses ja vaias ‥ elab palju meie Isa lapsi. Nagu teiegi, 
on ka nemad tema silmis väga erilised. Kuid erinevalt teist on paljud 
neist kogenematud ja paljude jaoks on evangeelium midagi uut. 
Teie vastutus nende eest on väga suur. Nende elu on vormitav, ker-
gesti suunatav, voolitav ja juhitav, kui vaid võidate nende usalduse 
ja südame. Teie olete nende karjased. Te peate nad viima haljale 
karjamaale. ‥

Milline väljakutse, milline võrratu ülesanne, milline püha ko-
hustus on teile antud! ‥ Kui kaalutlev ja arvestav, kui lahke ja õrn, 
kui puhas südamelt ja Issanda viisil isetult armastav, kui alandlik ja 
palvemeelne te peate seda tööd tehes olema, et toita lambaid nii, 
nagu Issand teid õpetab!” 2

Howard W. Hunteri õpetused
1

Aidake teistel end pühakirjade suhtes kindlalt tunda. 

Ma tungivalt soovitan teil kasutada õpetamisel pühakirju ja teha 
kõik endast olenev, et aidata õpilastel neid kasutada ja hästi tundma 
õppida. Mulle meeldiks, kui meie noored tunneksid end pühakirjade 
suhtes kindlana. Pean selle fraasiga silmas kahte aspekti.
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Esiteks soovime, et õpilased oleksid veendunud pühakirjade 
väes ja neis peituvates tõdedes, selles, et Taevane Isa tõesti kõneleb 
nendega pühakirjade kaudu, ja kindlad, et nad võivad otsida püha-
kirjadest lahendusi oma probleemidele ja vastuseid palvetele. See on 
see kindlustunne, mida ma loodan, et te õpilastele annate. Te saate 
seda teha, kui näitate neile, kuidas te iga päev ja tund ise sel moel 
pühakirjadele toetute. Näidake, et olete veendunud, et pühakirjadest 
võib leida vastuse paljudele elumuredele, koguni enamikule neist. 
Nii et kui õpetate, siis õpetage pühakirjade järgi.

[Teine] viis, kuidas aidata õpilastel end pühakirjade suhtes kind-
lana tunda, on õpetada neile põhjalikult selgeks põhiteosed, et nad 
võiksid neid enesekindlalt käsitseda ja neis sisalduvad olulisimad 
kirjakohad, kõned ja tekstid selgeks õppida. Loodame, et ükski 
teie õpilane ei lahku klassist, olles hirmul või tundes piinlikkust, 
et ta ei leia vajalikku abi, kuna ei tunne pühakirju piisavalt hästi, 
et vastavaid kohti üles leida. Õpetage noor piisavalt tundma Piiblit, 
Mormoni Raamatut, Õpetust ja Lepinguid ning Kallihinnalist Pärli, 
et nad oleksid enesekindlad mõlemas mainitud aspektis.

Olen tihti mõelnud, et kui meie Kiriku noored põhiteoseid val-
dama ei õpi, võivad nad muutuda väga sarnaseks noortega Kirikust 
väljaspool. Teil kõigil on meeles salmid, mille pani prohvet Joseph 
kirja Liberty vanglas. Muuhulgas kirjutas ta: „Sest on veel paljusid, 
kes on maa peal kõikide ususektide, - ühenduste ja - rühmituste 
seas, kes on pimestatud inimeste peenest salakavalusest, millega 
nad varitsevad, et petta, ja keda hoiab tõest eemal vaid see, et nad 
ei tea, kust seda leida” (ÕL 123:12; rõhutus lisatud).

Meil, Kiriku [õpetajatel], lasub suur vastutus tagada, et sellesse 
täbarasse kategooriasse ei langeks meie enda liikmed, meie enda 
noored. Peame tagama, et meie head, toredad ja väärilised noored 
mehed ning noored naised ei oleks pimestatud ning et neid ei hoi-
aks pühakirjades peituvast tõest eemal teadmatus, kust neid tõdesid 
leida, ning ebakindlus põhiteoste kasutamisel.3

2
Õpeta Vaimuga

Valmistuge ja elage nii, et Issanda Vaim võiks olla õpetades alati 
teiega. Maailmas on palju sellist, mis takistab tundmast Vaimu ja mis 
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ei lase Vaimul olla meiega. Peame andma nende noorte nimel, keda 
ahistab neid ümbritsev maailmalikkus, kõik endast oleneva. Peame 
tegema endast kõik võimaliku, et nad võiksid tunda Issanda Vaimu 
sulnist ja rahustavat kohalolu. ‥

Selle ajajärgu ühes põhiilmutuses on Issand öelnud: „Ja Vaim 
antakse teile usu palve kaudu; ja kui te ei saa Vaimu, ei või te õpe-
tada” (ÕL 42:14).

Mõistan seda salmi selliselt, et ilma Vaimuta me mitte ainult ei 
tohiks õpetada, vaid me tegelikult ei saagi õpetada. Vaimseid asju 
lihtsalt ei saa ilma Issanda Vaimu juhatuse ja kinnituseta õppida. 
Näib, et sama meelt on olnud ka Joseph Smith: „Kõik jutlustagu 
evangeeliumi Püha Vaimu väe ja mõjutusega; ükski inimene ei saa 
jutlustada evangeeliumi ilma Püha Vaimuta” (Teachings of Presidents 
of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 332).

Mulle teeb muret, kui ilmneb, et Vaimu kohalolekuga samastatakse 
tugevaid tundeid või lõputuid pisaraid. Kindlasti võib Issanda Vaim 
kutsuda esile tugevaid emotsioone, kaasa arvatud pisaraid, kuid seda 
välist avaldumist ei tohi ajada segamini Vaimu enda kohalolekuga.

Aastate jooksul olen näinud kõrvalt paljusid vendi ja olen nende-
ga jaganud mõnd hinnalist ja sõnulseletamatult vaimset kogemust. 
Kõik need kogemused on olnud erinevad, igaüks omal moel, ja noil 
pühadel hetkedel võib pisar silma tulla, aga ei pruugi. Tihtipeale 
on see nii, kuid mõnikord kaasneb täielik vaikus. Teinekord jälle 
rõõm. Kuid alati käib nendega kaasas tõe ilmsikstegemine ja südame 
kaudu saadud ilmutus.

Nii saavadki õpilased vaimseid kogemusi – kui õpetate neile 
evangeeliumi Vaimu väega. Toimugu see loomulikul moel, võib- olla 
kaasnevad sellega pisarad, aga võib- olla mitte. Kui see, mida te ütlete, 
on tõde, ja te selle puhtal kujul ja veendumusega edasi annate, siis 
tunnevad õpilased, et neid on õpetanud tõe vaim, ja mõistavad, et 
on saanud inspiratsiooni ja ilmutust. Nii ehitataksegi üles usku. Nii 
me tugevdamegi tunnistusi – puhtal kujul ja veendumusega õpetatud 
Jumala sõna väega.

Kuulake tõde, kuuletuge õpetustele ja laske Vaimul end kõigis 
selle eri vormides ilmsiks teha. Püsige kindlate õpetuste juures ja 
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õpetage puhtast südamest. Siis läbistab teie meelt ja südant ning 
kõigi teie õpilaste meeli ja südant Püha Vaim.4

3
Kutsuge õpilasi üles Jumal Isa ja Jeesust 

Kristust vahetult ise otsima.

Olen kindel, et märkate võimalikku ohtu selles, ‥ et teie õpilased 
hakkavad toetuma evangeeliumi asemel isiklikult teile. ‥ Seetõttu 
peate paluma õpilastel ise pühakirju uurida ning mitte leppima vaid 
oma tõlgenduse ja esitlusega nendest. Sel põhjusel peate kutsuma 
neid üles tundma Issanda Vaimu ise, mitte ei pea seda ainult see neile 
peegeldama. Lõppude lõpuks peate ju kutsuma oma õpilasi tulema 
Kristuse juurde, mitte selle juurde, kes tema õpetusi õpetab, tehku 
ta seda kui osavalt tahes. Õpilased ei saa ainult teile lootma jääda. ‥

Meie vastutusrikas ülesanne on aidata õpilastel rajada alus, mis 
saab neid toetada kogu nende elu, ja suunata nad tema poole, 
kes armastab ja juhib neid ka seal, kuhu keegi meist minna ei saa. 
Palun veenduge, et nende õpilaste ustavus kuulub pühakirjadele, 
Issandale ja taastatud Kiriku õpetustele. Suunake neid Jumal Isa ja 
tema Ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse juurde ning tõelise Kiri-
ku juhtide juurde. ‥ Andke neile kõik vajalik, mis aitaks neid ka 
siis, kui nad peavad olema üksi. Seda tehes õnnistate kogu Kiriku 
tulevasi põlvkondi.5

4
Püüdke läheneda individuaalselt.

Mulle on alati avaldanud muljet, et Issand tegeleb meiega indi-
viduaalselt. Me teeme Kirikus paljusid asju grupikaupa ja meil ongi 
vaja teatava suurusega organisatsioone, et Kirikut hästi juhtida, kuid 
paljud asjad – enamik olulisi asju – tehakse ära individuaalselt. 
Me õnnistame igat beebit eraldi, isegi kui tegu on kaksikute või 
kolmikutega. Me ristime ja kinnitame lapsi ükshaaval. Me võtame 
sakramenti, pühitseme preesterluse ametitesse ja saame templitalitusi 
individuaalselt – igaühel kujuneb suhe Taevaisaga isiklikult. Neid 
kogemusi saades võivad teie ümber viibida teisedki, nagu on teisi 
inimesi ka klassiruumides, kuid taevane rõhuasetus on igaühel eraldi.

Kui Kristus nefilastele ilmus, ütles ta:
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„Tõuske ja tulge minu juurde, et te võiksite pista oma käed minu 
külje sisse, ja samuti, et te võiksite katsuda naelte jälgi minu kätel 
ja minu jalgadel. ‥

Ja sündis, et rahvahulk läks ja nad pistsid oma käed tema külje 
sisse, ja katsusid naelte jälgi tema kätel ja tema jalgadel; ja seda nad 
tegid, astudes ükshaaval ette, kuni nad kõik olid käinud ja oma 
silmaga näinud ja oma kätega katsunud ning teadsid kindlalt ja 
andsid tunnistust” (3Ne 11:14–15; rõhutus lisatud).

See sündmus võttis aega, kuid oli vaja, et igaüks individuaalselt 
selle kogemuse saaks, et iga silma-  ja kätepaar võiks saada kinnitava 
isikliku tunnistuse. Hiljem kohtles Kristus samamoodi nefilaste lapsi. 
„Ta võttis ükshaaval nende väikesed lapsed ja õnnistas neid ja palus 
Isa nende eest” (3Ne 17:21; rõhutus lisatud).

Teil on raske igale õpilasele eraldi vajalikku tähelepanu pöörata, 
kuid andke endast parim, et arvestada igaühe eripäradega, et nad 
tunneksid teie kui õpetaja erilist isiklikku hoolt. Palvetage, et teada, 
kes millist abi vajab, ja olge valvel Vaimu juhatuse suhtes, kui see 

„andke endast parim, et iga [õpilase] eripäradega arvestada, 
et nad tunneksid teie kui õpetaja erilist isiklikku hoolt.”
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teile antakse. ‥ Pidage meeles, et parimad õpetamisvõimalused 
toimuvad üks- ühele ning tekivad tihtipeale väljaspool klassiruumi. ‥

Püüdes igaühte individuaalselt õpetada, avastate kindlasti, et mõ-
nedel ei lähe nii hästi kui teistel ja et mõned ei tule üldse tundi. 
Tundke selliste õpilaste vastu isiklikult huvi. Käige maha teinegi 
miil, et aidata kadunud lammastel tagasi tarasse tulla. „Pidage mee-
les, et hingede väärtus on Jumala silmis suur” (ÕL 18:10). Päästja 
on maksnud igaühe eest määratut hinda ning meie kohus on teha 
endast kõik, et teda selles töös aidata. Meil lasub kohustus tagada, 
et lepituse and jõuaks iga noore mehe või naiseni, kelle eest me 
vastutame. Teie puhul tähendab see, et aitate neil oma tunnis aktiiv-
selt osaleda.

Pöörake erilist tähelepanu neile, kel on raskusi, ja vajadusel min-
ge ja otsige kadunud lammas üles. Postkaardil, telefonikõnel ja kui 
võimalik, siis isiklikul külastusel, on tihtipeale imelised tagajärjed. 
Isiklik tähelepanu noorele, kes just hakkas teelt kõrvale kalduma, 
võib säästa tundide – koguni aastate – kaupa hilisemaid heitlusi selle 
nimel, et see inimene taas aktiivseks saaks. Andke endast parim, et 
selles vanuses tugevaid tugevdada ja ekslevaid kinnitada.6

5
Õpetage eeskuju kaudu.

Meil [õpetajatena] on nii tähtis anda head eeskuju, olla oma elus 
usin ja valvas, pidada hingamispäeva pühana ning austada kogudu-
se, vaia ja kogu Kiriku juhtkonda. Meie huulilt ei tohi tulla midagi 
ebaviisakat, mis annaks ühelegi lapsele ettekäände teha midagi, mis 
on vale. Kui ütleme või teeme midagi halba, siis on lastel kahtlemata 
vaba voli seda järgida.

Eeskuju on palju mõjusam kui sõnad. See, kes veenab õigesti 
valima teisi, peaks seda tegema ka ise. See, kes rakendab õigeid 
põhimõtteid, kuna need on head, ega lase teiste ebasobival käi-
tumisel end mõjutada, saab kahtlemata suurema tasu kui see, kes 
vaid ütleb, aga ei tee. ‥ Lastel on kombeks jäljendada neid, keda 
nad usaldavad. Mida suurem usaldus, seda suurem mõju, olgu see 
siis hea või halb. Iga püha peab lugu siirast headusest, ükskõik, kus 
seda ka ei leidu, ning püüab kõigest heast eeskuju võtta.7
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Heaks õpetajaks olemise valem ei hõlma ainult Issanda käskude 
järgi elamist ja nende eest kõnelemist. Hea õpetajaga peab olema 
õpetamise vaim, mis saadakse palve kaudu. Kui see vaim on meiega, 
kui järgime Issanda käske ning kuuletume Temale, siis nende elu, 
kellega me kokku puutume, hakkab muutuma ja neil tekib soov 
elada õigemeelselt.8

Igal õpetajal peaks olema isiklik tunnistus Jumala olemasolu ja 
Jeesuse Kristuse jumaliku missiooni kohta ning selle kohta, et Joseph 
Smithile tõesti ilmusid Isa ja Poeg. Kuid teadmistest ja tunnistusest 
üksi ei piisa. Tal peaks olema ka suur soov oma uskumusi üheselt 
edasi anda.9

6
Olge tööriistaks Issanda käes, et aidata 

õpilastel kogeda imelist südame muutust.

Kui õpetaja teeb seda, mida Issand soovib, siis sünnib ime.  
Kirikus aset leidvad imed ei seisne niivõrd rohketes tervendamistes, 
kus jalutud hakkavad kõndima, pimedad nägema, kurdid kuulma 
ja haiged tõusevad haigevoodist. Meie päevil ja ajal seisneb Kiriku 
ja Jumala kuningriigi ime inimhinge muutumises. Kiriku vaiades ja 
misjonitel ringi reisides näeme, kuidas inimhinged on muutunud, 
kuna keegi on õpetanud neile õigeid põhimõtteid.

Alma, kes enda päevil inimesi õpetas, kuulutas: „Ja nüüd, vaata, 
ma küsin teilt, mu kiriku vennad, kas te olete vaimselt Jumalast sün-
dinud? Kas te olete saanud tema peegelpildi oma näoilmesse? Kas 
te olete kogenud seda vägevat muutust oma südames?” (Al 5:14.) 
See ongi õpetamise eesmärk. See on põhjus, miks me nii palju vae-
va näeme, Vaimu juhatust otsime, enda meeli Issanda käsul heade 
asjadega ette valmistame – et võiksime olla tööriist Issanda käes, et 
muuta inimeste südant. Meie eesmärk on istutada laste südamesse 
soov olla hea, soov olla õigemeelne, soov pidada Issanda käske ja 
olla alandlik. Kui suudame olla tööriistaks Issanda käes, et aidata 
laste südametel muutuda, siis oleme saanud hakkama õpetajaks 
olemise suure imega. See on tõepoolest ime. Me ei mõista, kuidas 
Issand inimeste südameid muudab, kuid Ta teeb seda. ‥
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Ma tunnistan Vaimu uuendavast väest Kiriku liikmete elus. Ma 
anun teid ‥ , et töötaksite lakkamatult, õigemeelselt ja pühana Is-
sanda ees, et täita seda ülesannet, mis teile on määratud.10

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
NB! Te võite mõnda järgmistest küsimustest arutada ka oma lapsi 

õpetavate lastevanemate seisukohalt.

• President Hunter julgustab õpetajaid aitama õpilastel tunda end 
pühakirjade suhtes kodus (vt 1. osa). Millal on pühakirjad teid 
elus aidanud? Millal olete leidnud pühakirjadest vastuseid oma 
küsimustele? Kuidas saame aidata teistel, sealhulgas oma pereliik-
metel, õppida pühakirju armastama ja nende väest kasu saama?

• Mida võime 2. osast õppida Vaimuga õpetamise kohta? Milliseid 
kogemusi on teil seoses Vaimu abil õpetamise ja õppimisega 
olnud? Mida saaksite teha, et Vaim oleks õpetades teiega?

• Kuidas saab õpetaja aidata õpilastel suurendada ustavust pü-
hakirjade ja evangeeliumi, mitte tema kui õpetaja vastu? (vt 3. 
osa.) Kuidas saab õpetaja suunata õpilasi Taevase Isa ja Jeesuse 

tõhus evangeeliumi õpetamine toob kaasa „inimhinge muutumise”.
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Kristuse juurde? Kuidas saab õpetaja aidata õpilastel rajada alust 
evangeeliumile, et nad jääksid tugevaks ka siis, kui on üksi?

• Mõtisklege president Hunteri õpetuste üle iga inimese tähtsusest 
(vt 4. osa). Kuidas saate aidata neil, keda õpetate, saada tunnistu-
se, et Jumal neid isiklikult tunneb ja armastab? Mõtisklege, mida 
saate teie kui õpetaja teha, et õpetades igaühega arvestada.

• President Hunteri rõhutab, kui oluline on õpetada eeskuju kaudu 
(vt 5. osa). Miks on meie eeskuju sõnadest mõjusam? Kuidas on 
mõne õpetaja hea eeskuju teid õnnistanud? Kuidas vanemate 
eeskuju lapsi õpetab? 

• Millal olete kas õpetaja või õpilasena kogenud seda suurt imet, 
mida president Hunter 6. osas kirjeldab? Meenutage õpetajaid, 
kes on avaldanud teie elule head mõju. Mis muutis nad tõhu-
saks? Kuidas õpetada evangeeliumi kas kodus, klassis või muus 
olukorras suurema Vaimu väega?

Samateemalised pühakirjakohad:
Jh 21:15–17; 1Kr 12:28; 2Tm 3:14–17; 2Ne 33:1; Al 17:2–3; 31:5; 

ÕL 11:21–22; 50:17–22; 88:77–80

Abiks õpetamisel:
Kirjutage eri paberilehtedele peatüki lõpus olevaid või muid pea-

tükiga seotud küsimusi. Paluge klassi liikmetel valida mõni küsimus 
ja kasutada peatükki, et leida sellele vastus. Paluge neil leitut jagada.

Viited
 1. A Teacher. – Ensign, juuli 1972, lk 85.
 2. The Teachings of Howard W. Hun-

ter. Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 
210–211.

 3. Eternal Investments. Kõne KHS’i usu-
õpetajatele, 10. veebr 1989, lk 2; si. lds. 
org.

 4. Eternal Investments. Kõne KHS’i usu-
õpetajatele, 10. veebr 1989, lk 3–4.

 5. Eternal Investments. Kõne KHS’i usu-
õpetajatele, 10. veebr 1989, lk 2- 3.

 6. Eternal Investments. Kõne KHS’i usu-
õpetajatele, 10. veebr 1989, lk 4- 5.

 7. Formula for a Great Teacher. Kõne Alg-
ühingu konverentsil, apr 1965, lk 3–4, 
Kiriku ajalooraamatukogu, Salt Lake 
City.

 8. Formula for a Great Teacher. Kõne 
Algühingu konverentsil, apr 1965, lk 
1, Kiriku ajalooraamatukogu, Salt Lake 
City.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter. 
Toim Clyde J. Williams, 1997, lk 188.

 10. Formula for a Great Teacher. Kõne Alg-
ühingu konverentsil, apr 1965, lk 4–6, 
Kiriku ajalooraamatukogu, Salt Lake 
City.
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Paljud, „keda rambivalguses ei näe ja kes maailma tähelepanu 
ei pälvi”, teenivad viisil, mis muudab elusid. 
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„Mitte sugugi vähem kasulikud”

„Enamik meist on vaiksed, suhteliselt tundmatud 
inimesed, kes ‥ teevad oma tööd, ilma et taustal 

kaiguks fanfaarihüüd. Teile, kes peate seda ‥ 
pelutavaks, ütlen ma, et te pole „sugugi vähem 

kasulikud” kui teie tähelepanuväärseimad kaaslased.”

Howard W. Hunteri elust
President Howard W. Hunterit ei tuntud ainult pühendunud juhi 
ja armastatud prohvetina, vaid ka tema vaikse teenimisviisi poolest. 
Ta teadis, et tähtis oli teenimine ja mitte selle eest saadav tunnustus. 
Vanem Neal A. Maxwell Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on 
tema kohta öelnud: „President Howard W. Hunter oli tasane mees. 
‥ Kord Egiptuses lähetusel olles avastasin selle tagasihoidliku mehe 
pärast väsitavat ja tolmust päeva järgmisel hommikul mu kingi vik-
simas. Ta oli lootnud selle ülesandega valmis saada, ilma et mina 
seda märkaksin.” 1

President Thomas S. Monson täheldas president Hunteri aland-
likku teenimisviisi esimest korda California osariigi Los Angelese 
templi pühitsemisel 1956. aastal, palju aastaid enne, kui kumbki 
neist apostliks kutsuti. Ta meenutas:

„Tutvusin president Hunteriga, kui too teenis Pasadena  
California vaia juhatajana ning talle oli antud ülesandeks koordi-
neerida Los Angelese templi pühitsemise korraldamist. Mul oli au 
printida välja piletid. Tema ülesanne oli tohutu. Mina nägin ainult 
seda osa, mis puutus piletitesse, mis olid värvide järgi kodeeritud, 
detailselt märgistatud ja nummerdatud kõige korrapärasemal viisil, 
mida olin eales näinud. Ta muudkui kiitis teisi ja veendus, et tema 
nimi jääks tagaplaanile, kuigi just tema oli olnud nende üüratute 
ettevõtmiste käimapanev jõud.” 2
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Vanem James E. Faust Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on 
tähele pannud: „Tal polnud mingit vajadust iseennast upitada. Kuigi 
tal oli suur teadmistepagas, võis ta istuda vendade seas ja rääkida 
väga vähe. Ta oli iseendaga täielikult rahujalal.” 3

President Hunter mõistis, et Jumala silmis on iga teenimistöö 
tähtis, olgu see kui tahes tagasihoidlik ja silmatorkamatu. Paar nä-
dalat enne president Hunteri surma küsis temalt üks sõber: „Armas 
president, milline ülesanne või kutse on kõige üllam, kas hea ja 
usaldusväärse sõbra või Jumala prohveti oma?” Pärast küsimuse 
ärakuulamist „mõtiskles president selle üle tükk aega, võttis seejärel 
sõbra käe, vaatas talle otse silma ning, pisar mööda põske alla vee-
remas, vastas: „Mõlemad on pühad usaldust nõudvad ülesanded”.” 4

Howard W. Hunteri õpetused
1

Need kes teenivad vaikselt ja silmatorkamatult 
ei ole „sugugi vähem kasulikud” kui need, kes 

on teeninud välja maailma tunnustuse.

Noore vapra kapten Moroni kohta on öelnud: „Kui kõik inimesed 
oleksid olnud ja oleksid ja alati saaksid olema nagu Moroni, vaata, 
põrgu väed ise oleksid igavesti kõigutatud; jah, kuradil ei oleks mitte 
kunagi võimu inimlaste südamete üle” (Al 48:17).

Milline kompliment sellele kuulsale ja vägevale mehele! Paremaid 
kiidusõnu ühelt mehelt teisele on raske ette kujutada. Kaks salmi 
hiljem on toodud välja avaldus Heelamani ja tema vendade kohta, 
kelle roll oli vähem silmatorkav kui Moroni oma: „Nüüd, vaata, 
Heelaman ja tema vennad ei olnud rahvale mitte sugugi vähem 
kasulikud kui Moroni” (Al 48:19).

Teisisõnu, kuigi Heelaman polnud nii silmatorkav või väljapaistev 
kui Moroni, oli ta kasulik. See tähendab, et temast oli sama suur abi 
või kasu kui Moronist.

Loomulikult on meil kapten Moroni elust palju õppida. Ta on 
meile usu, teenimise, pühendumise ja muude jumalike omaduste 
poolest suurepäraseks eeskujuks. Selle asemel et keskenduda sel-
lele võrratule mehele, olen otsustanud pöörata pilgu hoopis neile, 
keda rambivalguses ei näe ja kes maailma tähelepanu ei pälvi, ent 
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kes pole sellest hoolimata pühakirjafraasi kasutades „sugugi vähem 
kasulikud”.

Igaüks meist ei saa selliseks nagu Moroni ega pälvi iga päev ja 
tund töökaaslaste kiidusõnu. Enamik meist on vaiksed, suhteliselt 
tundmatud inimesed, kes tulevad ja lähevad ning teevad oma tööd, 
ilma et taustal kaiguks fanfaarihüüd. Teile, kes peate seda mõtet 
üksildaseks, hirmuäratavaks või pelutavaks, ütlen ma, et te pole 
„sugugi vähem kasulikud” kui teie tähelepanuväärseimad kaaslased. 
Ka teie kuulute Jumala väkke.

Mõelge kasvõi sellele, kui põhjalikult üks ema või isa vaikselt 
ja märkamatult väärilises viimse aja pühade kodus teenib. Mõelge 
evangeeliumiõpetuse õpetajatele, Algühingu laulujuhatajatele ja 
skaudijuhtidele ning Abiühingu külastusõpetajatele, kes teenivad ja 
õnnistavad miljoneid, kuid kelle nimed jäävad avaliku tunnustuseta 
ja rahvusmeedias kajastamata.

Kümned tuhanded märkamatuks jäävad inimesed loovad meile 
iga päev võimalusi ja aitavad meil olla õnnelikud. Nagu pühakirjades 
öeldakse, pole nad „sugugi vähem kasulikud” kui need, kelle elu 
on ajalehtede esiküljel.

Ajaloo rambivalgus ja nüüdisaja tähelepanu koondub nii sageli 
pigem ühele kui paljudele. Sageli valitakse keegi teiste seast välja ja 
nimetatakse kangelaseks. Mõistan, et seda laadi tähelepanu on üks 
viis esile tõsta seda, mida inimesed imetlevad või väärtustavad. Kuid 
mõnikord pole see tunnustus välja teenitud ja mõnikord kiidetakse 
takka hoopis valesid väärtusi.

Peame oma kangelasi ja eeskujusid hoolikalt valima, tänades 
ühtlasi neid paljusid sõpru ja kodanikke, kes ei ole küll kuulsad, 
ent pole seetõttu ka „sugugi vähem kasulikud”.5

2
Pühakirjades andsid paljud teiste varjus 

treenides samuti olulise panuse.

Mõelge näiteks nende pühakirjategelaste peale, kes pole olnud 
tähelepanu keskmes, kuid kes on osutunud ajapikku tõelisteks 
kangelasteks.
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Paljud, kes on lugenud vägevast prohvet Nefist, on jätnud ühe 
teise Lehhi poja, Sami, peaaegu täielikult kahe silma vahele. Nefi 
on kogu Mormoni Raamatu üks kuulsamaid tegelasi. Aga Sam? Sami 
nime mainitakse seal kõigest kümme korda. Kui Lehhi oma järglas-
tele õpetussõnu jagas ja neid õnnistas, ütles ta Samile:

„Õnnistatud olete sina ja sinu seeme, sest sina pärid maa nagu 
sinu vend Nefi. Ja sinu seeme arvatakse tema seemne hulka; ja sina 
saad olema otsekui sinu vend ja sinu seeme otsekui tema seeme; ja 
sina oled õnnistatud kõik oma päevad” (2Ne 4:11).

Sami põhiroll oli toetada ja aidata oma palju mainekamat noore-
mat venda, kuid lõppkokkuvõttes said talle osaks samad õnnistu-
sed, mida lubati Nefile ja tema järglastele. Ustav Sam ei jäänud ilma 
ühestki õnnistusest, mida lubati Nefile, kuid ometi teame Sami tee-
nimisest ja tegemistest väga vähe. Ta oli eluajal peaaegu tundmatu, 
kuid kahtlemata on ta võidukas juht ja igavese elu pärija.

Paljud annavad oma panuse märkamatul moel. Ismael rändas 
koos Nefi perega, tehes seda suurte ohverduste hinnaga, kogedes 
omal nahal „palju kannatusi, nälga, janu ja kurnatust” (1Ne 16:35). 
Pärast kõiki neid kannatusi tuli tal surra kõnnumaal. Väga vähesed 
suudavad ette kujutada ohverdusi, mida see mees neil ammustel 
aegadel neis primitiivsetes oludes tooma pidi. Kui oleksime tähele-
panelikumad ja mõistvamad, nutaksime ka meie, nagu tegid seda 
kõnnumaal tema tütred, sest see mees andis endast nii palju – koguni 
oma elu –, et meil oleks tänapäeval Mormoni Raamat.

Neid mehi ja naisi, kes polnud „sugugi vähem kasulikud”, on 
Mormoni Raamatus nimetatud ja meenutatud palju. Näiteks ema 
Saaria ja laamanlaste kuninganna teenija Abis, kes mõlemad andsid 
oma panuse, mida inimsilmad küll ei märganud, kuid mis ei jäänud 
märkamata Jumalale.

Kuningas Moosia kohta, kes oli kogu Sarahemla kuningas ja kuul-
sa kuningas Benjamini isa, on kirjas kõigest kaksteist salmi. Ometi 
olid tema teened rahvale asendamatud. Ta juhtis rahvast „paljude 
jutluste ja prohvetlike kuulutustega” ja „manitse[s] [neid] pidevalt Ju-
mala sõnaga” (Om 1:13). Samuti Limhi, Amulek ja Pahoran –, kellest 
viimasel jagus suuremeelsust hoiduda hukkamõistust, kui teda oli 
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ebaõiglaselt süüdistatud –, on vaid vähesed näited inimestest, kes 
teenisid isetult, kuigi jäid seda tehes teiste varju.

Sõdalane Teankum, kes ohverdas oma elu; või peakohtunik  
Lakooneus, kes kutsus rahvast meeleparandusele, kui Gadiantoni 
röövlid neid ähvardasid; või peaaegu kahe silma vahele jäänud misjo-
närid Omner ja Himni, kes polnud „sugugi vähem kasulikud” kui nen-
de kaaslased, ent ometi pälvisid pühakirjades väga vähe tähelepanu.

Me ei tea kuigi palju Alma ustava poja Sibloni kohta, kelle lugu 
on pikitud tulevase juhi Heelamani ja üleastujast Koriantoni vahe-
le, kuid tuleb silmas pidada, et teda kirjeldati kui „õigla[st] mees[t,] 
[kes] kõndis laitmatult Jumala ees” (Al 63:2). Heelamani raamatus 
mainitakse vägevat prohvetit Nefit, kellel oli vend nimega Lehhi. 

Kui abis (vasakul) puudutas laamanlaste kuninganna 
kätt, tõusis kuninganna üles (vt al 19:15–29).
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Näib, et viimast mainitakse ainult möödaminnes, kuid märgitakse 
siiski ära, et ta „ei jäänud mitte põrmugi [Nefist] maha, mis puutub 
õigemeelsusesse” (Hl 11:19; vt ka salm 18).6

3
Me ei pruugi küll olla tuntud, kuid meie panus 

kuningriigis teenimisse võib olla suur.

Loomulikult võib tuua näiteid teenekatest inimestest ka meie aja-
järgust. Üks selliseid vaikseid toetavaid viimse aja pühi, keda Issand 
Õpetuse ja Lepingute 117. osas mainis, oli Oliver Granger. Oliveri 
nimi võib olla paljudele tundmatu, seega võtan vabaduse teid selle 
varajase sitke mehega tuttavaks teha.

Oliver Granger oli Joseph Smithist üksteist aastat vanem ning, 
nagu prohvetki, pärit New Yorgi põhjapoolsest osast. 35- aastasena 
saadud tõsise külmetuse tagajärjel oli Oliver kaotanud suurema osa 
silmanägemisest. Vaegnägemisest hoolimata teenis ta kolmel põhi-
misjonil. Ta töötas ka Kirtlandi templis ja teenis Kirtlandi kõrgemas 
nõukogus.

Kui enamik pühasid Kirtlandist välja aeti, jäid Kirikul mõned võ-
lad maksmata. Oliver pidi naasma Kirtlandi, esindama seal Joseph 
Smithi ja Esimest Presidentkonda ning ajama korda Kiriku äriasjad. 
Selle ülesande kohta on Õpetuses ja Lepingutes kirjutatud järgmist: 
„Seepärast, ta võidelgu tõsiselt minu Kiriku Esimese Presidentkonna 
lunastamise eest, ütleb Issand” (ÕL 117:13).

Ta täitis oma ülesande võlausaldajate silmis nii hästi, et üks neist 
kirjutas: „Oliver Grangeri asjaajamine Far Westi kolinud inimeste 
lõpetamata äriasjade korraldamisel, nende võlgade lunastamisel ja 
ausameelsuse alal hoidmisel on olnud tõeliselt kiiduväärne. Ta on 
pälvinud minu kõrgeima lugupidamise ja ma pean teda meeles hea 
sõnaga” (Horace Kingsbury. Tsiteeritud teoses „Joseph Smith, History 
of the Church, 3. kd, lk 174).

Oliveri Kirtlandis viibimise ajal püüdsid mõned, muuhulgas 
rahul olematud Kiriku liikmed, Esimest Presidentkonda maha teha 
ja nende ausameelsust kahtluse alla seada, levitades nende kohta 
valesüüdistusi. Kuid tänu Oliver Grangeri ustavale teenimisele Esi-
mene Presidentkond lunastati. ‥ Issand on Oliver Grangeri kohta 
öelnud: „Tema nime [hakatakse] põlvest põlve igavesest ajast igavesti 
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meeles pida[m]a austusega” (ÕL 117:12). „Ma ülendan oma teenijat 
Oliveri ja teen tema nime suureks maa peal ja minu rahva seas, kuna 
tema hing on ausameelne” (History of the Church, 3. kd, lk 350).

1841. aastal, mil ta suri, olid Kirtlandi jäänud vaid vähesed pühad 
ja veel vähem pühade sõpru, kuid ometi tuli naaberküladest Oliver 
Grangeri matustele tohutu rahvamass.

Kuigi Oliver Granger pole tänapäeval nii tuntud nagu teised  
Kiriku varajased juhid, oli ta sellest hoolimata tõeline suurkuju tänu 
teenetele, mida ta kuningriigile osutas. Ja kui ka keegi teine peale 
Issanda tema nime ei mäletaks, oleks see juba iseenesest suur õn-
nistus nii tema kui ka meie kõigi jaoks.7

4
Nefi on meile heaks eeskujuks, kuna pidas meeles, 

et tema jõu ja õnnistuste allikas on Jumal.

Peaksime minu arvates mõistma, et alati tähelepanu keskpunktis 
olemise ületähtsustamises võib peituda vaimne oht. Need, kes seda 
teevad, võivad hakata himustama tuntust ja seega unustada ära käsil 
oleva teenimise.

Me ei tohi lasta endal keskenduda populaarsuse kaduvale hiilgu-
sele ega vahetada kuulsusesära vastu välja tõelist, kuigi märkamatuks 
jäävat, tööd, mis on tähtis Jumala silmis, isegi kui seda ei kajastata 
õhtustes uudistes. Menu ja tähelepanu võivad saada Achilleuse kan-
naks ka meie seast kõige andekamate puhul.

Kui te peaks mingil eluetapil sattuma avalikkuse huviorbiiti, siis 
oleks hea, kui järgiksite nende pühakirjategelaste eeskuju, kes on 
samuti kuulsad olnud. Üheks heaks näiteks on Nefi. Pärast seda, 
kui ta oli koos perega rännaku kõnnumaal edukalt lõpetanud, oli 
ta endiselt keskendunud sellele, mis oli kõige tähtsam. Ta ütles:

„Ja kui ma ihkan rõõmustada, oigab mu süda mu pattude pärast; 
ometi ma tean, kelle peale ma olen lootnud.

Mu Jumal on olnud mu tugi; ta on juhtinud mind läbi minu kanna-
tustest kõnnumaal; ja ta on hoidnud mind suure sügavuse vete peal.

Ta on täitnud mind oma armastusega, koguni minu liha hävimi-
seni välja.
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Ta on segadusse ajanud minu vaenlased, pannes nad minu ees 
värisema.” (2Ne 4:19–22.)

Nefi on meile heaks eeskujuks, kuna pidas meeles, et tema jõu 
ja õnnistuste allikas on Jumal.8

5
Kui mõistame, miks me teenime, siis ei 
muretse me selle pärast, kus teenime.

Tähelepanu keskmes olles oleks hea vastata küsimusele, miks me 
teenime. Kui mõistame, miks me teenime, siis ei muretse me selle 
pärast, kus teenime.

President J. Reuben Clark noorem õpetas seda olulist põhimõtet, 
toetudes näitele oma elust. 1951. aasta kevadisel üldkonverentsil 
toetati president George Albert Smithi surma järel Kiriku presi-
dendina David O. McKayd. Selle ajani oli president Clark teeninud 
president Heber J. Granti ja seejärel president George Albert Smithi 
esimese nõuandjana. Mõlema mehe teiseks nõuandjaks oli olnud 
president McKay.

Konverentsi viimasel istungil, mil tegeleti Kiriku toimingutega, 
kutsuti Esimese Presidentkonna esimeseks nõuandjaks vend Step-
hen L. Richards. Seejärel toetati president J. Reuben Clark nooremat 
teise nõuandjana. Pärast Kiriku ametnike toetamist selgitas president  
McKay, miks ta oli valinud oma nõuandjad sellises järjekorras. Ta ütles:

„Ma tundsin, et selle valiku peamine põhimõte oli järgida [Kahe-
teistkümne] Nõukogu vanuselist järjestust. Need kaks meest istusid 
selles Kiriku eesistuvas organisatsioonis oma kohal ja ma tundsin, 
et oleks hea jätkata sedasama vanuselist järjestust ka Esimeses Pre-
sidentkonnas (Conference Report, 9. apr 1951, lk 151).

Pärast president McKayd oli palutud kõneleda president Clarkil. 
Tema sõnavõtt oli küll lühike, ent väga õpetlik: „Issanda teenistuses 
pole oluline, kus sa teenid, vaid kuidas. Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kirikus võetakse pakutud kutse vastu. Seda ei paluta en-
dale ja sellest ei keelduta. Ma luban president McKayle ja president 
Richardsile olla mulle antud teenimistöös ja ülesannetes täielikult 
pühendunud ja teha seda tööd kogu oma jõu ja võimetega, olgu 
neid kui vähe tahes.” (Conference Report, 9. apr 1951, lk 154.)
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Õppetund, mille president Clark õpetas, sisaldub teisel kujul ka 
ühes Meade McGuire’i luuletuses, mida on korduvalt tsiteeritud:

„„Isa, kus lä’en töötama?”
Mul süda rinnus puperdas.
Ta näitas paiga väikese
„Eks selle eest sa hoolitse.”
Vastasin: „Oh, mitte see!
Ei panda mind seal tähele!
Olgu töö kui tahes hea,
ei seal se’st mitte keegi tea.”
Ta vastas hella tooniga
ja ilma etteheiteta:
„Sa mõtle hoolsalt järele,
kas töötad neil’ või minule?
On minule ka väike hea –
nii Naatsaret kui Galilea.”

(Vt Best- Loved Poems of the LDS People. Koostanud Jack M. Lyon 
jt, 1996, lk 152.)

Kuningas Benjamin kuulutas: „Vaata, ma ütlen teile, et kuigi ma 
ütlesin, et olen veetnud oma päevad teie teenistuses, ma ei taha 
hoobelda, sest ma olen ainult olnud Jumala teenistuses. Ja vaata, 
ma räägin teile neid asju, et te võiksite õppida tarkust; et te võiksite 
õppida, et kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult 
oma Jumala teenistuses” (Mo 2:16–17).9

6
Peaksime teenima ustavalt ja tähelepanu otsimata 

ning olema teiste kiituse suhtes ettevaatlikud.

Elus on kõige õnnelikum ja edukam see, kelle huvides on teenida 
teisi ja aidata neil leida õige tee.

Liiklusmärk enne raudteeülesõitukohta, mis käsib peatuda, vaa-
data ja kuulata, võiks olla suunanäit ka meile. Peatuge korraks kesk 
tormakat eluteed. Märgake kõiki sõbralikke, tähelepanelikke, julgeid 
ja inimlikke heategusid, mida saate teha. Kuulake teisi, õppige tund-
ma nende lootusi ja probleeme, et võiksite nende edule ja õnnele 
väiksel viisil kaasa aidata.10
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President Ezra Taft Benson on öelnud: „Kristlik teenimine ülen-
dab. ‥ Issand on lubanud, et need, kes teiste teenimise nimel 
oma elu jätavad, leiavad end. Prohvet Joseph Smith on öelnud, et 
meil tuleb „kulutada ja veeta oma elu”, et viia ellu Tema eesmärke  
(ÕL 123:13)” (Ensign, nov 1989, lk 5–6).

Kui tunnete, et suur osa sellest, mida teete, ei too teile kuulsust, siis 
olge julged. Enamik parimaid inimesi, kes on kunagi elanud, polnud 
samuti kuigi kuulsad. Teenige ja arenege, ustavalt ja tagasihoidlikult. 
Olge teiste kiituse suhtes ettevaatlikud. Jeesus ütles Mäejutluses:

„Hoidke, et te armastuseande ei jaga inimeste nähes selleks, et ne-
mad teid vaatleksid; muidu ei ole teil palka oma Isalt, kes on taevas.

Seepärast, kui sa armastuseande annad, siis ära lase enese ees 
sarve puhuda, nagu silmakirjatsejad teevad kogudusekodades ja 
tänavail, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, et neil 
on oma palk käes!

„Kõige õnnelikum ja edukam see, kelle huvides on 
teenida teisi ja aidata neil leida õige tee.”



2 3 .  P e a t ü K K

285

Vaid kui sina armastuseande annad, siis ärgu su vasak käsi teadku, 
mida su parem käsi teeb,

et su armastuseannid oleksid salajas; ja su Isa, kes näeb salajasse, 
tasub sinule” (Mt 6:1–4).

Tasugu meie Taevane Isa teile alati just sel moel.11

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Mida püüab president Hunter meile mõista anda, rõhutades, et 

Heelaman ja tema vennad polnud „sugugi vähem kasulikud” 
kui kapten Moroni? (vt 1. osa.) Kuidas saab see nõuanne teile 
abiks olla?

• Mida võime 2. osas nimetatud pühakirjategelaste eeskujust õp-
pida? Mil moel võivad need näited mõjutada meie suhtumist tee-
nimisse? Mil moel on teid teiste vaikse ja märkamatu teenimise 
kaudu õnnistatud?

• Mida võime õppida loost, mille jutustas president Hunter Oliver 
Grangerist? (vt 3. osa.) Miks ei peaks me tundma teenides muret 
tunnustuse pärast?

• Millised ohud võivad kaasneda avalikkuse tähelepanu ja kuulsu-
sega? (vt 4. osa.) Kuidas võime Nefi eeskujul keskenduda sellele, 
mis on kõige tähtsam?

• Vaadake üle lugu president J. Reuben Clark nooremast (vt 5. 
osa). Mis teile president Clarki suhtumise ja sõnade juures kõige 
enam muljet avaldab? Mida vastaksite teie küsimusele: „Miks ma 
teenin?” Kuidas muuta suhtumist selliselt, et annaksime endast 
parima, hoolimata sellest, kus me teenime?

• 6. osas mainib president Hunter Issanda lubadust, et „need, kes 
teiste teenimise nimel oma elu jätavad, leiavad end” (vt Mt 10:39; 
16:25). Mida see tähendab? Mil moel olete kogenud, et see peab 
paika? Mil moel on teenimine muutnud teid õnnelikumaks?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 6:2–7, 24; 20:25–28; Jk 1:27; ÕL 76:5–7; 121:34–37
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Abiks uurimisel
„Jagage, mida olete õppinud. Seda tehes teie mõtted selginevad 

ja õpitu jääb teile paremini meelde.” (Teaching, No Greater Call, 
1999, lk 17.)
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Jeesuse Kristuse 
eeskuju järgimine

„Peaksime endalt igal võimalusel küsima: 
„Mida teeks Jeesus?” ja seejärel võtma julguse 

kokku, et saadud vastuse ajel tegutseda.”

Howard W. Hunteri elust
President Thomas S. Monson, kes teenis president Hunteri teise 
nõuandjana, on öelnud, et viimane „elas selle järgi, mida õpetas, 
võttes eeskuju Päästjast, keda ta teenis.” 1

Üks lähedane sõber on täheldanud, et „omadused, mida kehastas 
Issand ja Päästja Jeesus Kristus, iseloomustasid kaunilt ka presi-
dent Hunteri imetlusväärset ja isetut elu. Tema sõbraks oli kogu 
inimkond”.2

Üks töökaaslane, kes tegi president Hunteriga koostööd rohkem 
kui kolmkümmend aastat, on öelnud: „[Ta] teadis instinktiivselt, milli-
ne tee valida. See tee pidi järgima Päästja Jeesuse Kristuse iseloomu.” 3

President Hunter julgustas armastavalt kogu teenimistöö jooksul 
Kiriku liikmeid järgima Päästja eeskuju. Esimeses sõnavõtus Kiriku 
presidendina ütles ta:

„Kutsun üles kõiki Kiriku liikmeid pöörama veel rohkem tähele-
panu Issanda Jeesuse Kristuse elule ja eeskujule, eriti armastusele, 
lootusele ja kaastundele, mis Ta üles näitas.

Ma palvetan, et võiksime kohelda üksteist suurema lahkuse, 
alandlikkuse, kannatlikkuse ja viisakusega ning olla üksteise vastu 
andestavamad. Meil on üksteise suhtes kõrged ootused ja me kõik 
võime end parandada. Maailm kisendab hoolsama Jumala käskude 
järgi elamise järele. Ent Issand on prohvet Josephile talvises Liberty 
vanglas öelnud, et sellele õhutamine peab põhinema „veenmisel, 
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„Kui soovime järgida Kristuse eeskuju ja käia tema jälgedes, 
peame püüdma teha samu asju nii, nagu ta meile näitas.”
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pikameelsusel, lahkusel ja tasadusel ning teesklematul armastusel; 
‥ ilma silmakirjalikkuse ja pettuseta” (ÕL 121:41–42).” 4

Howard W. Hunteri õpetused
1

Jeesus Kristus seadis meile täiusliku eeskuju.

Olla valgus tähendab olla eeskuju, mida teised saavad järgida. ‥ 
[Me oleme sõlminud lepingu] järgida Kristust, meie suurt eeskuju. 
Meil lasub kohustus temalt õppida – õppida sellest, mida ta õpetas, 
ja sellest, mida ta oma maise teenimistöö ajal tegi. Olles need õppe-
tunnid läbinud, on meid kästud järgida tema eeskuju. Mõned näited 
eeskuju kohta, mille ta meile seadis, on järgmised:

1. Kristus oli sünnieelses elus kuulekas ja julge. Sel viisil sai talle 
osaks au tulla surelikkusesse ning saada luust ja lihast keha.

2. Ta sai ristitud viisil, mis avas ukse selestilisse kuningriiki.

3. Ta hoidis preesterlust ja võttis vastu kõik evangeeliumi pääst-
vad talitused.

4. Jeesus teenis umbes kolm aastat, õpetades evangeeliumi, tun-
nistades tõest ja juhendades, mida tuleb teha, et leida rõõmu ja õnne 
selles elus ning igavest hiilgust tulevases maailmas.

5. Ta viis läbi talitusi, nagu laste õnnistamine, ristimine, haigete 
tervendamine ja ka preesterlust puudutavaid talitusi.

6. Ta saatis korda imesid. Tema käsul said pimedad nägijaks, 
kurdid kuuljaks, jalutud hakkasid käima ja surnud ärkasid ellu.

7. Jeesus elas kooskõlas Isa meele ja tahtega täiuslikku patuta elu 
ja kujundas välja kõik jumalikud omadused.

8. Ta sai võitu maailmast, mis tähendab, et ta sai jagu igast kirest 
ja on tõusnud kõrgemale kõigest lihalikust, nii et ta elas ja tegutses 
vastavalt Püha Vaimu juhatusele.

9. Ta viis ellu lepituse, lunastades inimkonna Aadama langemisel 
tekkinud [vaimsest ja füüsilisest] surmast.

10. Nüüd on tal ülestõusnu ja hiilgavana kõik vägi nii taevas kui 
ka maa peal ning ta on saanud üheks Isaga ja osa tema täiusest.
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Kui soovime järgida Kristuse eeskuju ja käia tema jälgedes, peame 
püüdma teha samu asju, nii nagu ta meile näitas.5

On tähtis meeles pidada, et Jeesus oli võimeline patustama, et 
Ta oleks võinud järele anda, et elu-  ja päästmisplaan oleks võinud 
luhtuda, kuid Ta jäi ustavaks. Kui Ta ei oleks saanud Saatana kiu-
satustele järele anda, ei oleks see olnud tõeline proovilepanek ega 
selle tulemuseks ehtne võit. Kui temalt oleks võetud võimalus pa-
tustada, oleks ta ilma jäänud ka valikuvabadusest. Kuid oli ju tema 
see, kes oli tulnud, et inimeste valikuvabadust kaitsta ja alles hoida. 
Võimalus soovi korral patustada pidi alles jääma.6

Jeesus näitas üles vaimusuurust ja jõudu kuni sureliku elu lõpuni 
välja. Ta ei muutunud isegi oma elu viimastel tundidel kurbuse ja 
valu pärast isekalt enesekeskseks. Pigem muretses ta oma armastatud 
järgijate hetkeliste ja tulevaste vajaduste pärast. Ta teadis, et nende 
kaitstus üksikisikute ja kirikuna sõltus tingimusteta armastusest üks-
teise vastu. Kogu ta energia näis olevat suunatud nende vajaduste 
eest hoolitsemisele, näidates meile sellega eeskuju kõigest, mida ta 
oli õpetanud. Ta jagas neile lohutus- , hoiatus-  ja käsusõnu.7

Issand näitas nii sureliku teenimistöö ajal Püha Maa lambakarja 
seas kui ka surelikkusele järgneva teenimise jooksul hajutatud lam-
maste keskel läänepoolkeral oma armastust ja muret üksikisikute 
pärast.

Ta tunnetas kesk rahva tunglemist puudutust naiselt, kes otsis 
leevendust haigusele, mis oli teda vaevanud juba kaksteist aastat. 
(vt Lk 8:43–48.) Teisel puhul nägi ta kaugemale eelarvamustest 
pimestatud ja hukkamõistvast rahvahulgast ning patust, mille oli 
toime pannud süüalune naine. Ilmselt tunnetas Kristus naise soovi 
parandada meelt, sest ta otsustas näha üksikisiku väärtust ja saata 
ta tagasi lubaduse vastu, et ta enam ei patusta (vt Jh 8:1–11). Kord 
„võttis [ta] ükshaaval nende väikesed lapsed ja õnnistas neid ja palus 
Isa nende eest” (3Ne 17:21; rõhutus lisatud).

Kuigi lähenevad Ketsemani ja Kolgata katsumused rõhusid Pääst-
ja meeli, leidis ta siiski aega, et märgata lesknaise ohvriandi (vt  
Mk 12:41–44). Samamoodi jäi ta pilk pidama väiksekasvulisel Sakkeu-
sel, kes Päästja ümber oleva rahvahulga tõttu oli roninud Jumala Poja 
nägemiseks mooruspuu otsa (vt Lk 19:1–5). Ristilööduna surmaga 
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heideldes nägi ta oma kannatustest kaugemale ja pöördus mure ja 
hoolega nutva naise poole, kes oli andnud talle elu (vt Jh 19:25–27).

Milline imepärane eeskuju, keda järgida! Isegi kõige suuremas 
isiklikus kurbuses ja valus sirutas meie Eeskuju käe, et õnnistada 
teisi. ‥ Tema ei keskendunud asjadele, mida tal polnud. Tema elu 
keskendus teiste teenimisele.8

2
Järgigem Jumala Poega kõigis eluvaldkondades.

Ühe olulisema küsimuse, mis surelikelt eales küsitud, esitas Jumala 
Poeg ja maailma Päästja. Ta küsis ühelt Uue Maailma jüngritegrupilt, 
kes ootasid õhinaga, et ta neid õpetaks ja kes olid veel enam ärevil 
seetõttu, et ta pidi peagi nende seast lahkuma: „Missugused mehed 
te peaksite olema?” Seejärel vastas ta sellele kohe ise: „Just nagu 
mina olen.” (3Ne 27:27.)

Maailm on täis inimesi, kes on nõus meile ütlema: „Tee, nagu ma 
ütlen.” Neist, kes iga teema kohta nõu tahavad anda, meil puudu ei 
tule. Kuid meil on nii vähe selliseid, kes on nõus ütlema: „Tee nii, 
nagu mina teen.” Ja loomulikult on ainult üks Isik, kellel on täielik 
õigus seda öelda. Ajaloost leiab palju näiteid headest meestest ja 
naistest, kuid isegi parimatel surelikel on puudusi. Ükski neist ei saa 
ka parima tahtmise juures olla täiuslikuks ja eksimatuks eeskujuks, 
mida järgida.

Meie ideaal saab olla vaid Kristus, meie „särav Koidutäht”  
(Ilm 22:16). Vaid tema võib öelda ilma igasuguste kõhklusteta: „Jär-
gige mind, õppige minust [ja] tehke seda, mida olete näinud mind 
tegemas. Jooge minu vett ja sööge minu leiba. Mina olen tee ja tõde 
ja elu. Mina olen seadus ja valgus. Vaadake mind ja te elate. Nõnda 
nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!” (vt Mt 
11:29; 16:24; Jh 4:13–14; 6:35, 51; 7:37; 13:34; 14:6; 3Ne 15:9; 27:21.)

Milline selge ja kõlav kutse! Milline kindlus ja eeskuju praegusel 
ebakindlal ajal, mil meil on vähe eeskujusid. ‥

Kui tänulikud me peaks olema, et Jumal saatis maa peale oma 
Ainusündinud Poja, et seada eeskuju õigemeelsusest, lahkusest, 
halastusest, kaastundest; et kogu ülejäänud inimkond võiks teada, 
kuidas elada, kuidas end parandada ja kuidas saada jumalikumaks.
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Järgigem Jumala Poega kõigil teedel ja kõigis eluvaldkondades. 
Võtkem temalt eeskuju ja järgigem tema juhatust. Peaksime endalt 
igal võimalusel küsima: „Mida teeks Jeesus?” ja seejärel võtma jul-
guse kokku, et saadud vastuse ajel tegutseda. Peaksime Kristust 
järgima selle sõna parimas tähenduses. Peaksime tegema tema tööd, 
nii nagu tema tegi Isa tööd. Peaksime püüdma olla nagu tema. 
Laulavad ju Algühingu lapsedki: „Püüame!” (Children’s Songbook,  
lk 55). Peaksime andma enda surelike võimete ulatuses kõik, et 
saada selliseks nagu Kristus, kes oli ainus täiuslik ja patuta eeskuju, 
keda see maailm on eales näinud.9

Issand esitas oma sureliku teenimistöö jooksul korduvalt ühtvii-
si nii üles-  kui ka väljakutse. Ta ütles Peetrusele ja tema vennale 
Andreasele: „Tulge minu järele ja ma teen teid inimeste püüdjaiks!” 
(Mt 4:19.) Rikkale noormehele, kes küsis, mida ta peaks tegema, et 
saada igavene elu, vastas Jeesus: „Mine müü oma varandus ja anna 
vaestele ‥ ja tule ning järgi mind” (Mt 19:21). Jeesus ütles igaühele: 
„Kui keegi mind teenib, see järgigu mind” ( Jh 12:26).10

Uurigem Päästja iga õpetust ja pühendagem ennast täielikumalt 
järgima tema eeskuju. Tema on andnud meile „kõik, mida vajatakse 
eluks ja jumalakartuseks”. Ta on meid „kutsunud oma au ja voo-
ruslikkusega” ja „meile kin[kinud] kallid ja suurimad tõotused, et te 
nende läbi saaksite osa jumalikust loomust” (2Pt 1:3–4).11

Need, kes järgivad Kristust, püüavad järgida ka tema eeskuju. 
Tema kannatused meie pattude, puuduste, kurbuse ja haiguste pä-
rast peaksid motiveerima meid sirutama teistele abikäe samasuguse 
ligimesearmastuse ja kaastundega. ‥

Otsige võimalusi teenida. Ärge olge üleliia mures oma staatuse 
pärast. Kas teil on meeles Päästja nõuanne neile, kes otsisid „ülemat 
paika” ja „esimesi istmeid”? „Aga kes on ülem teie seast, see olgu 
teie teenija” (Mt 23:6, 11). Hinnatud olla on tähtis. Ometi peaksime 
keskenduma õigemeelsusele, mitte tunnustusele; teenimisele, mitte 
staatusele. Ustav külastusõpetaja, kes iga kuu oma ülesannet täidab, 
on Issanda töös sama tähtis kui need, kel on Kirikus mõni väljapais-
tev positsioon. Silmapaistvus ei ole väärtus omaette.12
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3
Meie päästmine sõltub pühendumusest järgida Päästjat.

Issanda kutse teda järgida on isiklik ja mõjus. Me ei saa jääda 
igavesti kahevahele. Igaüks meist peab kord seisma silmitsi tähtsa 
küsimusega: „Aga teie, keda teie mind ütlete olevat?” (Mt 16:15). Meie 
isiklik pääste sõltub vastusest sellele küsimusele ja pühendumusest 
sellele vastusele. Peetrusele ilmutatud vastus oli: „Sina oled Kristus, 
elava Jumala Poeg!” (Mt 16:16.) Paljud, paljud tunnistajad võivad 
anda sama väe kaudu täpselt sama vastuse ning sügava alandlikkuse 
ja tänuga teen mina sama. Kuid see vastus tuleb anda igaühel ise – 
kui mitte praegu, siis hiljem, sest viimsel päeval nõtkub iga põlv ja 
tunnistab iga keel, et Jeesus on Kristus. Meie väljakutse on vastata 
sellele õigesti ja elada vastavalt, enne kui selleks on igavesti liiga 
hilja. Kuna Jeesus on tõepoolest Kristus, siis mida tuleb meil teha?

Kristuse ülim ohverdus võib kanda meie elus täit vilja ainult siis, 
kui võtame vastu kutse teda järgida (vt ÕL 100:2). See kutse pole 
tähtsusetu, ebarealistlik ega võimatu. Kellegi järgimine eeldab selle 
inimese hoolikat vaatlemist ja kuulamist, tema volituse tunnustamist, 
tema võtmist enda juhiks, talle kuuletumist, tema mõtete toetamist 
ja tema eeskujuks võtmist. Selle väljakutse võib võtta vastu meist 
igaüks. Peetrus on öelnud: „Kristuski kannatas teie eest ja jättis teile 
eeskuju, et te käiksite tema jälgedes” (1Pt 2:21). Nii nagu õpetused, 
mis on Kristuse õpetustega vastuolus, on valed, nii liigub ka elu, 
mis pole Kristuse eeskujuga kooskõlas, vales suunas ega pruugi 
saavutada selle täit potentsiaali. ‥

Õigemeelsus peab saama alguse meie enda elust. See peab ole-
ma kaasatud pereellu. Vanematel lasub kohustus järgida Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi põhimõtteid ja õpetada neid ka oma lastele 
(vt ÕL 68:25–28). Usk peab olema kui elustiil. Jeesuse Kristuse 
evangeelium peab saama motiveerivaks jõuks kõiges, mida teeme. 
Kui soovime rohkem Päästja- sarnaseks saada, peame veel enam 
sisemiselt pingutama, et järgida seda suurt eeskuju, mille ta meile 
jättis. Sellest saab meie suur väljakutse.13

Kui suudame oma elu seada Õpetaja järgi ja võtta tema õpetused 
ja eeskuju enda elu aluseks, siis ei ole meil raske olla järjepidev ja 
ustav igas eluvaldkonnas, sest oleme pühendunud ühele pühale 
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käitumis-  ja usunormile. Olgu me siis kodus või avalikkuse ees, koo-
lis või ammu selle lõpetanud, üksi või koos teistega – meie suund 
on selge ja käitumisnormid ühesed. Me oleme otsustanud, prohvet 
Alma sõnu kasutades, „seis[t]a kui Jumala tunnistajad igal ajal ja 
kõiges ja kõikjal, kus te ka ei ole, kuni surmani välja” (Mo 18:9).14

4
Peaksime tegema Kristusele ruumi.

Ühel ööl Petlemmas polnud talle öömajas ruumi, ja see polnud 
ainuke kord tema 33- aastase sureliku elu jooksul, mil tema jaoks 
ruumi polnud. Heroodes saatis Petlemma sõdurid, et need lapsed 
hukkaks. Jeesuse jaoks polnud ruumi Heroodese valitsusalas, nii 
et ta vanemad pidid minema temaga Egiptusesse. Teenimistöö ajal 
oli palju neid, kelle juures polnud kohta tema õpetustele – nad ei 
teinud ruumi evangeeliumile, mida ta õpetas. Polnud ruumi tema 
imedele, õnnistustele ja jumalikele tõdedele, mida ta õpetas, polnud 
ruumi tema armastusele ega usule. Ta ütles nende kohta: „Rebastel 

üks viis, kuidas oma elu Päästja eeskuju järgi seada, on järgida tema käsku 
Peetrusele: „Sööda mu tallekesi. ‥ Sööda mu lambaid” ( jh 21:15–17).
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on augud ja taeva lindudel on pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu 
ta oma pea võiks panna” (Mt 8:20).

Isegi meie päevil, kuigi möödunud on kaks aastatuhandet, leidub 
neid, kes ütlevad täpselt sama, mida öeldi tol ööl Petlemmas. „Pole 
ruumi, pole ruumi” (vt Lk 2:17). Me teeme ruumi kingitustele, aga 
mõnikord kingituse tegija enda jaoks meil ruumi pole. Meil on ruumi 
jõuluaegsele kommertsile ja hingamispäeval toimuvatele lõbustuste-
le, kuid mõnikord pole meil „ruumi”, et kummardada Jumalat. Meie 
mõtted on hõivatud kõige muuga ja ruumi üle ei jää.15

Kuigi jõulutuled võivad pakkuda kaunist vaatepilti ‥ , on palju 
tähtsam, et võtaksime vastu maailma valguse, kel on vägi valgus-
tada inimelusid (vt Al 38:9; ÕL 10:70). Peaksime võtma tema oma 
teejuhiks ja eeskujuks.

Tema sünniõhtul laulsid inglid: „Ja maa peal rahu inimeste seas, 
kellest temal on hea meel!” (Lk 2:14.) Kui inimesed järgiksid tema 
eeskuju, valitseks nende seas rahu ja armastus.16

Milline on tänapäeval meie kohustus Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kiriku liikmena? Selleks on tagada, et meie elu peegeldaks 
nii sõnades kui ka tegudes evangeeliumi, mida õpetas meie Issand 
ja Päästja Jeesuse Kristus. Peaksime kõiges, mida teeme ja ütleme, 
võtma eeskujuks Issanda Jeesuse Kristuse – ainsa patuta isiku, kes 
on maa peal elanud.17

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
• Vaadake 1. osast üle need mitmed viisid, kuidas Päästja on meile 

eeskuju näidanud. Kuidas on Päästja eeskuju mõjutanud teid? 
Mida võime õppida Tema eeskujust Tema maise elu lõpufaasis?

• President Hunteri nõuande järgi peaksime endalt küsima: „„Mida 
teeks Jeesus?” ja seejärel võtma julguse kokku, et saadud vastuse 
ajel tegutseda” (vt 2. osa). Mõtisklege, kuidas olla Päästja eeskuju 
järgimisel julgem. Kuidas saame õpetada seda põhimõtet oma 
peredele?

• Mida mõistame tänu 3. osa õpetustele paremini Jeesuse Kristuse 
järgimise kohta? Mil moel oleks teie elu teistsugune, kui teie elus 
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poleks Päästja õpetusi ja eeskuju? Kuidas saame muuta oma usu 
osaks igapäevaelust?

• Mõtisklege president Hunteri sõnade üle, et Päästja jaoks polnud 
ruumi (4. osa). Kuidas võiksime Päästja jaoks oma elus rohkem 
ruumi teha? Mil moel on teid õnnistatud, kui olete Tema jaoks 
ruumi teinud?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 16:24–27; Jh 10:27–28; 14:12–15; 1Pt 2:21–25; 2Ne 31:12–13; 

3Ne 12:48; 18:16; 27:20–22; ÕL 19:23–24

Abiks õpetamisel:
Andke igaühele lauluraamat. Paluge osalejatel leida selle peatüki 

mõne lõiguga sobiv laul ning seda teistega jagada.
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