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Pidage veel  
pisut vastu

Üks Kirtlandi perioodi kestva tähtsusega õppetunde on, et meie vaim vajab pidevalt toitu. 
Peame püsima iga päev Issanda lähedal, kui tahame üle elada raskused, millega meil 

kõigil tuleb kokku puutuda.

Eelmisel suvel viisime naisega meie kaksikutest 
lapselapsed Ohio osariiki Kirtlandi. See oli eri-
line ja väärtuslik võimalus nendega aega veeta, 

enne kui nad lahkusid misjonile.
Külaskäigu jooksul õppisime paremini mõistma proh-

vet Joseph Smithi ja pühasid, kes elasid Kirtlandis. Seda 
ajajärku Kiriku ajaloos tuntakse karmide katsumuste, 
aga ka ülimate õnnistuste ajana.

Kirtlandis andis Issand meie eelkäijatele mõned kõige 
märkimisväärsemad ilmutused ja vaimsed kingitused, 
mida maailm on eales kogenud. Kuuskümmend viis osa 
Õpetusest ja Lepingutest saadi Kirtlandis ja selle lähistel – 
ilmutused, mis heitsid uut valgust ja andsid uusi teadmi-
si sellistel teemadel nagu Teine Tulemine, hädasolijate 
abistamine, päästmisplaan, preesterluse volitus, Tarkuse 
Sõna, kümnis, tempel ja pühitsemise seadus. 1

See oli enneolematu vaimse kasvamise aeg. Tõepoo-
lest, Jumala Vaim oli nagu leegitsev tuli. Mooses, Eelija 
ja paljud teised taevased isikud ilmusid sel ajal, sealhul-
gas meie Taevane Isa ja Tema Poeg, maailma Päästja, 
Jeesus Kristus. 2

Üks paljudest ilmutustest, mis Joseph Kirtlandis sai, 
oli ilmutus, mida ta nimetas „õlipuu leheks, … mis 

on nopitud Paradiisipuu küljest – Issanda rahusõnum 
meile” (sissejuhatus, ÕL 88). Selles märkimisväärses 
ilmutuses sisaldub üllaim kutse: „Tulge minu ligi ja mina 
tulen teie ligi; otsige mind usinasti ja te leiate mind“ (ÕL 
88:63). Kui Kirtlandi pühad tulid Issanda ligi, siis tuli 
Tema tõepoolest nende ligi, valades ustavad üle taevali-
ke õnnistustega.

Vaimu väljavalamine
Nende vaimsete ilmutuste haripunkt leidis ilmselt 

aset Kirtlandi templi sissepühitsemisel 27. märtsil 1836. 
Üks kohalviibinutest oli 28-aastane William Draper, kes 
kirjeldas seda päeva kui „nelipüha“. Ta kirjutas: „See oli 
niisugune Issanda Vaimu väljavalamise aeg, et mu sulg 
ei suuda seda täielikult kirjeldada ega mu keel seda 
väljendada. Kuid ma ütlen siinkohal, et Vaim valati välja 
ja ta tuli nagu võimas tormi-iil ning täitis kogu maja, 
nõnda et paljud kohalolijad rääkisid keeltega ning said 
nägemusi ja nägid ingleid ning kuulutasid prohvetite 
kombel, ja see oli niisuguse rõõmu aeg, mida see põlv-
kond polnud veel kunagi tundnud.“ 3

Need vaimsed ilmutused ei saanud osaks mitte ainult 
neile, kes viibisid templis sees, sest „naabruskonna 
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inimesed jooksid kokku (kuuldes seest ebatavalisi helisid 
ja nähes templi kohal eredat valgust kui tulesammast) 
ning olid toimuvast hämmastuses. ” 4

Lorenzo Snow (1814–1901), hilisem Kiriku president, 
elas sel õnnistatud ajal Kirtlandis. Ta märkis: „Oleks või-
nud arvata, et pärast nende imeliste ilmutuste saamist ei 
suuda ükski kiusatus enam pühadest võitu saada.“ 5

Kuid loomulikult ei vabasta suurepärased vaimsed 
kogemused meid vastuseisust ega katsumustest. Kõigest 
paar kuud pärast templi sisseõnnistamist raputas Amee-
rika Ühendriike ulatuslik majanduskriis ja Kirtland sai 
selle tagajärgi raskelt tunda. Pankasid tabas krahh ning 
paljud inimesed sattusid rahaliselt raskesse olukorda. 
Kõigele lisaks olid paljud pühad Kirtlandi saabunud vä-
ga väheste asjadega, teadmata, mida nad kohale jõudes 
peale hakkavad või kuidas edasi elavad.

Peagi algasid tagakiusamised ja pühade vastu tõusid 
terved rahvajõugud. Kiriku liikmed – isegi mõned proh-
vetile kõige lähemal seisnud, kellest paljud olid kohal 
ka templi sisseõnnistamisel – taganesid usust ja mõistsid 
Josephi hukka kui langenud prohveti.

Naise ja lapselastega Kirtlandi templi juures jalutades 
mõtisklesin selle üle, kui traagiline see oli, et mõned 
pühad ei suutnud jääda ustavaks isegi pärast vaimseid 
ilmutusi, millele nad olid tunnistajaks olnud. Kui kurb 
oli, et nad ei suutnud taluda uskmatute poolset naeru-
vääristamist ja kriitikat. Kui kurb oli, et rahaliste raskuste 
või muude katsumustega kokku puutudes ei suutnud 
nad iseendasse vaadata ja leida jõudu ustavaks jääda. 
Kui kahetsusväärne see on, et mingil kombel unustasid 
nad templi sisseõnnistamise ajal saadud  imelised vaim-
sed kogemused.

Õppetunnid
Mida on meil õppida sellest märkimisväärsest ajajär-

gust Kiriku ajaloos?
Üks Kirtlandi perioodi suuri kestva tähtsusega õppe-

tunde on see, et meie vaim vajab pidevalt toitu. Nagu 
president Harold B. Lee (1899–1973) õpetas: „Tunnistus 
pole midagi sellist, mis on sul täna ja jääb alatiseks. Tun-
nistus kas kasvab ja kasvab kirkaks kindlustundeks või 
kahaneb eimillekski, sõltuvalt sellest, kuidas me temaga 
ümber käime. Ma väidan, et just päev-päevalt arenev 
tunnistus on see, mis kaitseb meid vaenlase lõksude 
eest.“ 6 Peame püsima iga päev Issanda lähedal, kui 

tahame üle elada hädad, millega me kõik peame kokku 
puutuma.

Mõnes mõttes sarnaneb meie tänapäevane maailm 
1830-ndate aastate Kirtlandiga. Ka meie elame majan-
duslanguse ajal. On neid, kes Kirikut ja selle liikmeid 
taga kiusavad ning naeruvääristavad. Isiklikud ja ühised 
raskused näivad nii mõnigi kord ületamatuna.

Just siis, rohkem kui kunagi varem, peame tulema 
Issanda ligi. Kui me nii teeme, mõistame, mida tähen-
dab see, kui Issand tuleb meie ligi. Kui me Teda üha 
usinamalt otsime, siis kindlasti ka leiame Ta. Siis näe-
me selgelt, et Issand ei jäta maha oma Kirikut ega oma 
ustavaid pühasid. Meie silmad avanevad ja me näeme, 
kuidas Ta avab taevaluugid ning külvab meid üha roh-
kem üle taevase valgusega. Me leiame vaimset jõudu, et 
üle elada ka kõige pimedam öö.

Kuigi mõned Kirtlandi pühadest kaotasid vaimsed 
kogemused silmist, siis enamusega neist seda ei juhtu-
nud. Enamik neist, sealhulgas William Draper, jäi kind-
laks vaimsele teadmisele, mis Issand neile oli andnud, 
ja järgisid endiselt prohvetit. Sellel teel kogesid nad veel 
mitmeid kibedaid katsumusi, kuid ka veel suuremat sul-
nist vaimset kasvu, kuni lõpuks need, kes lõpuni vastu 
pidasid, „võeti vastu … lõputusse õnne“ (Moosia 2:41).

Te suudate vastu pidada
Kui teil kunagi tekib kiusatus kaotada julgus või usk, 

meenutage neid ustavaid pühasid, kes Kirtlandis kind-
laks jäid. Pidage veel pisut vastu. Te suudate seda! Te 
kuulute erilisse põlvkonda. Te olete ette valmistatud ja 
hoitud, et võiksite elada meie ilusa planeedi Maa jaoks 
nii olulisel ajal. Te olete taevalikku päritolu ja sellepärast 
on teil kõik vajalikud annid, et teie elust saaks igavene 
edulugu.

Issand on teid õnnistanud tunnistusega tõest. Te olete 
tunda saanud Tema mõjutusi ja olnud tunnistajaks Tema 
väele. Ja kui te jätkate Tema otsimist, siis annab Ta teile 
jätkuvalt uusi pühasid kogemusi. Nende ja teiste vaim-
sete andide abil ei suuda te mitte ainult oma elu pare-
maks muuta, vaid ka õnnistada oma kodu, kogudust, 
kogukonda, linna, riiki ja rahvast oma headusega.

Mõnikord võib olla raske seda märgata, kuid pidage 
veel pisut vastu, sest „mida silm ei ole näinud ja kõrv ei 
ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, 
mõistnud neid asju, mis Jumal on valmistanud neile, kes 
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NoorTele
oma tunnistuse tugevdamine

täitke see enesehindamise küsimustik, et  
mõtiskleda selle üle, kuidas on lood teie  

oma tunnistuse tugevdamisega.
•	 Kas	ma	soovin	uskuda?
•	 Kas	ma	paastun	ja	palvetan,	et	saada	tugevamat	 
	 tunnistust?

•	 Kas	ma	loen	iga	päev	pühakirju	ja	mõtisklen	nende	üle?
•	 Kas	ma	püüan	iga	päev	käske	täita?
•	 Kas	ma	püüan	järgida	Püha	Vaimu	õhutusi?
•	 Kas	ma	jagan	oma	tunnistust,	kui	tunnen	selleks	 
	 õhutust?

lasTele
Issanda ligi tulemine

ohio	osariigis	Kirtlandis	sai	prohvet	Joseph	Smith	 
ilmutuse.	Issand	ütles	talle:	„Tulge	minu	ligi	ja	mi-

na	tulen	teie	ligi;	otsige	mind	usinasti	ja	te	leiate	mind“	
(õL 88:63). Üks viis, kuidas me saame issanda ligi tulla, 
on	Tema	prohveti	järgimine.

Joonistage,	mida	president	Thomas	S.	Monson	on	
meil	palunud	teha:

Palveta.
ole lahke.
Ole	usin	õppija.
aita teisi.
Jaga tunnistust.
Loe	pühakirju.

teda armastavad ja Teda ootavad“ (1 Ko 2:9; vt ka  
ÕL 76:10; 133:45).

Ma tunnistan, et taastatud Jeesuse Kristuse evan-
geelium on tõde ja see Kirik, Tema Kirik, on õige. Ma 
tunnistan kogu südamest ja hingest, et Jumal elab, et 
Jeesus Kristus on Tema Poeg ja seisab selle suure Kiriku 
eesotsas. Meil on taas maa peal prohvet, nimelt presi-
dent Thomas S. Monson.

Püsigu meil alati meeles Kirtlandi õppetund ja 
pidagem veel pisut vastu – ka siis, kui asjad tunduvad 
kehvad. Teadke ja pidage meeles, et Issand armastab 
teid. Ta mäletab teid. Ja Ta toetab alati neid, kes „peavad 
usus vastu lõpuni“ (ÕL 20:25).

 Viited
 1. Vt nt osad 45, 56, 76, 84, 89, 97 ja 104.
 2. Vt  ÕL 76:23; 110:2–4, 11–13.
 3. William Draper, A Biographical Sketch of the Life and Travels and 

Birth and Parentage of William Draper, (1881), masinakirjas, Church 
History Library, 2; ortograafia kaasajastatud.

 4. History of the Church, 2. kd, lk 428.
 5. Lorenzo Snow. Discourse. – Deseret Weekly News, 8. juuni 1889, lk. 26.
 6. Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee, (2000), lk. 43.

sooVITUsI ÕPeTamIseks selle sÕNUmI PÕhjal

olles	selle	sõnumi	palvemeelselt	läbi	uurinud,	mõel-
ge	nende	inimeste	vajaduste	peale,	keda	te	õpe-

tate,	ja	valige	sõnumist	mõtted	või	lõigud,	mis	võiksid	
neile	kõige	kasulikumad	olla.	Püha	Vaim	saab	teil	aidata	
õpetust	ette	valmistada	ja	sõnumit	õpetada	(vt	ÕL	
42:14;	43:15–16).	Lisaks	oma	tunnistuse	jagamisele	võid	
sa	tunda	mõjutust	paluda	inimestel,	keda	sa	õpetad,	et	
nad	jagaksid	oma	kogemusi	või	tunnistust,	kui	nad	seda	
soovivad.	(Täiendavate	soovituste	saamiseks	õpetami-
sest vt Teaching, No Greater Call ).
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iseseisvaks saamine
Õpetage neid 
pühakirjasalme 
ja tsitaate või 
vajadusel mõnda 

teist põhimõtet, mis on õnnistuseks 
õdedele, keda te külastate. 
Tunnistage õpetusest! Paluge, et õed, 
keda te õpetate, räägiksid, mida nad 
on õppinud ja milliseid tundeid see 
neis on tekitanud. 

Mis on iseseisvus?
“Iseseisev olla tähendab kasu-

tada kõiki Taevaselt Isalt saadud 
õnnistusi, et kanda hoolt meie endi 
ja meie perekonna eest ning leida 
lahendusi oma probleemidele. Meil 
kõigil on kanda vastutus püüda 
probleeme ennetada ja õppida väl-
jakutsetega toime tulema, kui me 
neid kohtame. …

Kuidas saada iseseisvaks? Me saa-
me iseseisvaks, omandades piisavalt 
teadmisi, kasvatust ja kirjaoskust, 
kasutades targasti raha ja muid res-
sursse, olles vaimselt tugevad, olles 
valmis hädaolukordadeks ning oota-
matuteks sündmusteks ja omades 
head füüsilist tervist ja sotsiaalset 
ning emotsionaalset heaolu.” 1

Julie B. Beck, Abiühingu üldjuhataja.

Vastutus evangeeliumis
„Kui elame mõistlikult ja arenda-

me oma andeid ning talente, saame 
iseseisvamaks. Iseseisvus tähendab 

vastutuse võtmist meie endi vaimse 
ja ajaliku heaolu eest ning nende 
eest, kelle Taevane Isa on meie 
hoolde andnud. Alles siis, kui oleme 
iseseisvad, saame me tõeliselt jäljen-
dada meie Päästjat teiste teenimises 
ja õnnistamises.

On oluline mõista, et iseseisvus 
on vahend eesmärgi saavutamiseks. 
Meie ülim eesmärk on saada Päästja 
sarnaseks ja seda eesmärki täidab 
omakasupüüdmatu teiste teenimine. 
Meie teenimisvõime on suurem või 
väiksem vastavalt sellele, kui iseseis-
vad me oleme.” 2

Vanem Robert D. Hales Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist.

„Iseseisvus on meie töö tulemus ja 
see on kõige selle aluseks, mida me 
oma heaolu tagamiseks ette võtame. 
See on meie vaimse ja ajaliku heaolu 
oluline osa. Seda põhimõtet silmas 
pidades ütles president Marion G. 
Romney (1897–1988): „Tehkem tööd 
selle nimel, mida me vajame. Olgem 
iseseisvad ja sõltumatud. Pole muud 
teed päästeni jõudmiseks. Pääste on 
isiklik ja me peame omaenda pääst-
mise nimel tegutsema nii ajalike kui 
vaimsete asjadega.“ 

President Spencer W. Kimball 
(1895–1985) õpetas iseseisvuse 
kohta veel: „Iga inimese sotsiaalse, 
emotsionaalse, vaimse, füüsilise ja 
majandusliku heaolu eest on vas-
tutav kõigepealt tema ise, seejärel 

tema perekond ja kolmandaks Kirik, 
kui ta on ustav Kiriku liige.“ 3

President Thomas S. Monson.

Viited
 1.  The Welfare Responsibilities of the 

Relief Society President. Basic Principles of 
Welfare and Self-Reliance (2009), lk. 14–15.

 2. A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action.  
Basic Principles of Welfare and Self-Reliance 
(2009), lk. 1–2.

 3. Guiding Principles of Personal and Family 
Welfare. – Liahona, veebr 1987, lk 3.
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SooVituSi 
külaStuSõpetuSe 
tegeMiSekS
Külastusõpetajana	võite	otsi-
da	isiklikku	inspiratsiooni,	et	
teada,	kuidas	kõige	paremini	
vastata	nende	vajadustele,	
keda	teid	on	õpetama	määra-
tud.	Siis	suunake	oma	jõupin-
gutused sellele, et tugevdada 
iga	õe	usku	ja	perekonda.

isiklik ettevalmistus
1mo 3:19
mt 6:33
õL 82:18–19; 109:8
Lisainfo saamiseks vt  

„Valmistage ette kõik vajalik: 
Perekonna rahaasjad“ (04007 
124) ja „Valmistage ette kõik 
vajalik: Pere kodused varud“ 
(04008 124)  
või www.providentliving.org.


