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See on olnud imeline istung.
Kiriku presidendina tahan
öelda kõikidele, kes on kõne-

lenud ja musitseerinud, vaid kaks
sõna, mis on kõige tähtsamad.
Need kaks sõna õde Cheryl Lant’ile
ja tema nõuandjatele, lauljatele,
muusikutele ning kõnelejatele on:
„Tänan teid!“

Aastaid tagasi külastasin ma
Inglismaal Londonis kuulsat Tate’i
kunstigaleriid. Ruum ruumi järel
olid Gainsborough’, Rembrandti,
Constable’i ja teiste nimekate kunst-
nike tööde väljapanekud. Ma imet-
lesin nende ilu ja tõdesin, millist
oskust nõuab selliste meistriteoste
loomine. Kolmandal korrusel vaik-
ses nurgas oli üks maal, mis haaras
mu tähelepanu ja köitis ka minu sü-
dant. Kunstnik Frank Bramley maalil
oli kujutatud väike majake tuulise
mere ääres. Kaks naist, merel viibiva
kaluri ema ja abikaasa, olid kogu öö
valvanud ja meest koju oodanud.

Öö oli möödas ja nad mõistsid, et
mees on merel kadunuks jäänud
ega tule enam tagasi. Ämma kõrval
põlvitades ja pead vana naise sülle
surudes nuttis noor naine meele-
heites. Lõpuni põlenud küünal 
aknalaual kõneles asjatust öisest
ärkvelolekust.

Tunnetasin noore naise südameva-
lu, tundsin tema leina. Painavalt maa-
giline pealkiri, mille kunstnik oli oma
tööle pannud, kõneles traagilisest
loost. Pealkirjaks oli „Lootusetu koit“.

Kuidas küll igatses noor naine
Robert Louis Stevensoni Reekviemi
trööstivaid sõnu ja koguni nende 
täitumist:

Kodus on laevnik, merelt ta tuln’d,
ja jahimees kodus on mäelt.1

Kõiges, mis surelikkusse puutub,
pole miski nii kindel kui lõpp. See
võib tulla oma ohvritele järele nii
lapsepõlves kui noores eas, see võib
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läbi astuda elu parimatel aastatel või
viibib selle kutse, „kuni pea peale on
langenud vanaduselumi, … see võib
tulla õnnetusjuhtumi või haiguse ta-
gajärjel … või … loomulikel põhjus-
tel, kuid tulemata see ei jää.”2 Surm
sümboliseerib paratamatult valusat
kaotust ning eriti noorte puhul hävi-
tavat lööki täitumata unistustele,
teostamata ambitsioonidele ja kaota-
tud lootusele.

Kes surelikest, olles silmitsi armsa
inimese kaotusega või seistes kasvõi
ise lõpmatuse lävel, ei oleks mõtisk-
lenud selle üle, mis on nähtavat näh-
tamatust eraldava eesriide taga.

Sajandeid tagasi mees nimega
Iiob, keda oli pikalt õnnistatud kõik-
sugu materiaalsete andidega ja keda
tabasid seejärel kõik valusad katsu-
mused, mis võivad ühele inimesele
osaks saada, tõi oma kaaslaste seltsis
istet võttes kuuldavale ajatu, eatu
küsimuse: „Kui mees sureb, kas ta
ärkab jälle ellu?”3 Iiob ütles välja sel-
le, mille üle kõik ülejäänud mehed
ja naised on elus mõtisklenud.

Tänasel hiilgaval ülestõusmispü-
hade hommikul tahaksin ma peatu-
da Iiobi küsimusel: „Kui mees
sureb, kas ta ärkab jälle ellu?”3 ja an-
da sellele vastus, mille taga pole
ainuüksi mõtlik kaalutlemine, aga
ka ilmutatud Jumala sõna. Alustan
esmatähtsast.

Kui maailmas, kus me elame, on
kavand, peab olema ka selle Looja.
Kes saab vaadelda neid paljusid il-
maimesid uskumata, et on kavand
kogu inimkonna jaoks? Kes võib ka-
helda Looja olemasolus?

Esimesest Moosese raamatust
loeme, et Suur Looja lõi taeva ja

President Thomas S. Monson

Tühi haud tol esimese ülestõusmispüha hommikul 
oli vastuseks Iiobi küsimusele: „Kui mees sureb, 
kas ta ärkab jälle ellu?”
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maa. „ Ja maa oli tühi ja paljas ja pi-
medus oli sügavuse peal ja Jumala
Vaim hõljus vete kohal.”

„Saagu valgus!” ütles Suur Looja,
„ja valgus sai.” Ta lõi laotuse. Ta lahu-
tas maa veest ja ütles: „Maast tärga-
ku haljas rohi, … viljapuud, mille
viljas nende seeme on, nende liikide
järgi.”

Ta lõi kaks valgust – päikese ja
kuu. Tema kavandi järgi tekkisid 
tähed. Ta lasi veel kihada elavaist
olendeist ja lindudel lennata maa
kohal. Ja nii sai. Ta tegi lojused,
metselajad ja roomajad. Kavand oli
peaaegu valmis.

Viimasena lõi Ta oma näo järgi ini-
mese, mehe ja naise, valitsema kõigi
teiste üle, kes maa peal liiguvad.4

Inimene oli ainus, kellele anti 
intelligentsus – aju, meel ja hing.
Inimene on ainus, kes suudab tänu
nendele tunnustele uskuda, loota,
inspiratsiooni saada ja kõrgemale
püüelda.

Kes suudaks veenvalt vastu vaiel-
da, et inimene, Suure Looja üllaim
töö, kes valitseb kõige elusa üle,
kellel on aju ja tahe, meel ja hing,
mõistus ja jumalikkus, peaks otsa
saama, kui vaim oma maise templi
hülgab?

Selleks, et mõista surma tähen-
dust, peame väärtustama elu ees-
märki. Hämar usuvalgus peab
andma teed keskpäevasele ilmutu-
sepäikesele, mille järgi me teame, et
elasime juba enne seda, kui sündisi-
me surelikkusse. Pole kahtlustki, et
olime surelikkusele eelnevas elus
need Jumala pojad ja tütred, kes
tõstsid rõõmukisa, kui said võimalu-
se tulla siia väljakutseterohkesse,

kuid vajalikku surelikkusse.5 Me
teadsime, et meie eesmärgiks on
saada füüsiline keha, tulla toime kat-
sumustega ja tõestada, et peame
kinni Jumala käskudest. Meie Isa
teadis, et sureliku loomu tõttu satu-
me me kiusatustesse, teeme pattu
ega saa hakkama. Et meil oleks kõik
võimalused edu saavutamiseks, an-
dis Ta Päästja, kes kannatas ja suri
meie eest. Ta lepitas meie patud ja
sai tänu sellele võitu ka füüsilisest
surmast, mis peab meile osaks saa-
ma Aadama langemise tõttu.

Nii sündis rohkem kui kaks tuhat
aastat tagasi Petlemma laudas sure-
likku ellu Kristus, meie Päästja.
Saabus ammu ette ennustatud
Messias.

Jeesuse poisipõlvest suurt ei kir-
jutata. Mulle meeldib lõik Luuka
evangeeliumist: „ Ja Jeesus edenes
tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala
ja inimeste juures.”6 Apostlite tegu-
des on kirjas Päästja kohta lühike
lause, millel on ilmatu suur tähtsus:
„Ta käis mööda maad ja tegi head.”7

Johannes ristis Ta Jordani jões. Ta
kutsus kaksteist apostlit. Ta õnnistas
haigeid. Ta pani jalutud käima, pi-
medad nägema, kurdid kuulma. Ta
äratas isegi surnuid ellu. Ta õpetas,
tunnistas ja andis meile järgimiseks
täiusliku eeskuju.

Ja siis lähenes maailma Päästja
surelik missioon lõpule. Ülemises
toas peeti apostlitega viimne õh-
tusöömaaeg. Ees seisid Ketseman 
ja Kolgata rist.

Ükski lihtne surelik ei suuda
mõista kõige selle tähtsust, mida
Kristus tegi meie heaks Ketsemanis.
Ta ütles hiljem ise seda kogemust

kirjeldades: „(See) kannatus pani
mind, Jumalat ennast, suuremat kõi-
gist, valust värisema, ja veritsema
igast poorist, ja kannatama nii keha-
liselt kui vaimselt.”8

Kui Tema jõud pärast Ketsemani
surmaheitlust otsa sai, haarasid kar-
mid, jõhkrad käed Temast kinni ning
viisid Ta Annase, Kaifase, Pilaatuse ja
Heroodese ette. Teda süüdistati ja
neeti. Tema valu käes vaevlev keha
muutus õelate löökide all veelgi nõr-
gemaks. Veri jooksis mööda Tema
nägu, kui Talle suruti pähe jõhker te-
ravaokkaline punutud kroon, mis 
läbistas Ta kulmu. Seejärel viidi Ta
uuesti Pilaatuse ette, kes andis järele
vihase rahvamassi hüüdmistele:
„Löö risti, löö ta risti!”9

Teda peksti piitsaga, mille palju-
de nahkribade külge olid punutud
teravad metalli- ja luutükid. Julma
rooskamise järel püsti tõusnuna
kandis Ta vaarudes omaenda risti,
kuni ei suutnud enam sammugi as-
tuda ja keegi teine Tema koormale
õla alla pani.

Lõpuks, Kolgata mäel, naelutati
Tema haavatud keha abitute järgijate
silme ees ristile. Teda mõnitati, neeti
ja pilgati armutult. Sellest hoolimata
Ta hüüdis: „Isa, anna neile andeks,
sest nad ei tea, mida nad teevad!”10

Piinarikaste tundide möödudes
hääbus Tema elu. Kuivanud huulte
vahelt kostusid sõnad: „„Isa, sinu
kätte ma annan oma vaimu!” Ja 
kui ta seda oli ütelnud, heitis ta
hinge.”11

Kui halastava surmaga saabunud
meelerahu ja lohutus Ta surelikkuse
muredest vabastasid, läks Ta tagasi
oma Isa juurde.
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Õpetaja oleks võinud viimasel
hetkel ümber mõelda. Kuid ta ei tei-
nud seda. Ta langes kõigest allapoo-
le, et kõik päästa. Kiiruga ja hellalt
pandi Tema elutu keha laenatud
hauda.

Kristlikes pühakirjades pole minu
jaoks millelgi suuremat tähtsust kui
sõnadel, mida ingel lausus nutvale
Maarja Magdaleenale ja teisele
Maarjale, kui nad läksid nädala esi-
mesel päeval hauale oma Issanda
keha eest hoolitsema.

Ingel ütles: „Miks te elavat otsite
surnute juurest?

Tema ei ole siin, vaid on üles
tõusnud!”12

Meie Päästja elas taas. Aset oli
leidnud kõige hiilgavam, trööstivam
ja kindlust andvam sündmus inim-
konna ajaloos – võit surma üle.
Ketsemani ja Kolgata valu ja surma-
heitlus olid pühitud, inimkonna
päästmine kindlustatud, Aadama
langemine õigeks pööratud.

Tühi haud tol esimese ülestõus-
mispüha hommikul oli vastuseks
Iiobi küsimusele: „Kui mees sureb,
kas ta ärkab jälle ellu?” Ma kuulutan
kõigile oma hääleulatuses, et kui
mees sureb, siis ta ärkab jälle ellu.
Me teame seda, sest meil on ilmuta-
tud tõe valgus.

„Sest kui juba surm on tulnud ini-
mese kaudu, siis on ka surnute üles-
tõusmine inimese kaudu.

Sest nõnda nagu kõik surevad
Aadamas, nõnda tehakse ka kõik
elavaiks Kristuses.”13

Ma olen lugenud ja ma usun nen-
de tunnistusi, kes tundsid ahastust
Kristuse ristilöömise pärast ja rõõ-
mu Tema ülestõusmise üle. Ma olen

lugenud ja ma usun nende tunnistu-
si, keda seesama ülestõusnud Issand
külastas Uues Maailmas.

Ma usun ka tema tunnistust, kes
rääkis käesoleval evangeeliumi aja-
järgul Isa ja Pojaga nüüdseks pühaks
kutsutud metsasalus ja kes andis
oma elu, pitseerides selle tunnistuse
oma verega. Ta kuulutas:

„ Ja nüüd, pärast mitmeid tunnis-
tusi, mis on temast antud, on see
tunnistus, viimane kõigist, mis me
temast anname: Et ta elab!

Sest me nägime teda, nimelt
Jumala paremal käel, ja me kuulsime
häält tunnistamas, et ta on Isa
Ainusündinu.”14

Surma süngust saab alati eemale
peletada ilmutatud tõe valgusega.
„Mina olen ülestõusmine ja elu,”15

ütles Õpetaja. „Rahu ma jätan teile;
oma rahu ma annan teile.”16

Aastate jooksul olen kuulnud ja
kokku lugenud loendamiseks liiga
arvukalt tunnistusi inimestelt, kes
on minuga jaganud oma tunnistusi
ülestõusmise tõelisusest ning kes on
saanud ülimal puudusetunnil tunda
rahu ja tröösti, mida on lubanud
Päästja.

Jagan teiega osa ühest sellisest
loost. Vaid kaks nädalat tagasi sain
ma liigutava kirja seitsme lapse isalt,
kes kirjutas oma perest ja eriti oma
pojast Jasonist, kes oli 11-aastaselt
haigeks jäänud. Paari järgmise aasta
jooksul haigestus Jason korduvalt. Isa
rääkis, kuidas terviseprobleemidele
vaatamata oli Jasoni hoiak positiivne
ja suhtumine päikeseline. Jason sai
12-aastaselt Aaroni preesterluse ning
„täitis alati omal tahtel oivaliselt ko-
hustusi, ükskõik kui hästi või halvasti

ta ka end tundis”. 14-aastaselt sai ta
Noorkotka aumärgi.

Möödunud suvel, veidi pärast
Jasoni viieteistkümnendat sünni-
päeva, pandi ta jälle haiglasse. Kord,
kui isa haiglasse Jasonit vaatama
läks, lamas poiss kinnisilmi.
Teadmata, kas Jason magab või mit-
te, hakkas isa temaga vaikselt rääki-
ma. „ Jason,” ütles isa, „ma tean, et
sul on olnud oma lühikeses elus
palju läbielamisi ja et oled praegugi
raskes seisundis. Kuigi sul seisab
ees raske võitlus, ei taha ma, et 
sa kaotaksid iial usu Jeesusesse
Kristusesse.” Isa jahmatuseks avas
Jason selle peale oma silmad ning
vastas selgelt ja kindlalt: „Ei iial!”
Siis pani ta oma silmad uuesti kinni
ega öelnud enam sõnagi.

Isa kirjutas: „Nende lihtsate sõna-
dega tõi Jason kuuldavale kõige 
vägevama ja ehedama tunnistuse
Jeesusest Kristusest, mida olen eales
kuulnud … Kui tema „ei iial!” mulle
tol päeval hinge sööbis, täitus mu
süda rõõmuga, et mu Taevane Isa oli
õnnistanud mind isana sellise asjali-
ku ja õilsa pojaga … See oli viimane
kord, kui kuulsin teda Kristusest
tunnistamas.”

Kuigi pere arvas, et tegu on järje-
kordse tavapärase haiglasolekuga, ei
möödunud kahte nädalatki, kui
Jason suri. Üks tema vanematest
vendadest ja õde teenisid toona mis-
jonil. Teine vend, Kyle, oli just saa-
nud misjonikutse. Kutse saabus
tegelikult oodatust varem ja 5. au-
gustil, vaid nädal enne Jasoni surma,
kogunes pere haiglapalatisse, et ava-
da seal Kyle’i kutse ja jagada seda
terve perega.
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Isa lisas mulle saadetud kirjale 
pildi Jasonist haiglavoodis, vanem
vend Kyle tema voodi ääres oma
misjonikutset hoidmas. Fotole oli 
lisatud pealkiri: „Kutsutud misjonile
üheskoos – kummalegi poole 
eesriiet.”

Jasoni vend ja õde, kes olid 
juba misjonil, saatsid koju kenad
trööstivad kirjad, mis Jasoni ma-
tustel ette loeti. Tema õde, kes 
teenis Argentiinas Buenos Airese
Läänemisjonil, kirjutas oma kirjas:
„Ma tean, et Jeesus Kristus elab ja
kuna Tema elab, siis igaüks meist, ka
meie armas Jason, elab jälle … Me
saame tröösti kindlast teadmisest, et
oleme pitseeritud kokku igavese pe-
rekonnana … Kui anname endast
parima, et olla siin elus kuulekad ja
paremad, näeme me teda jälle.” Ta
jätkas: „Üks pühakirjakoht, mida ma

juba ammu armastan, on muutumas
praegusel hetkel eriti tähendusrik-
kaks ja oluliseks … Ilmutuse raama-
tu 21. peatükis salmis 4 seisab kirjas:
„ Ja (Jumal) pühib ära kõik pisarad
nende silmist, ja surma ei ole enam
ega leinamist ega kisendamist ega
vaeva ei ole enam. Sest endised as-
jad on möödunud!””

Mu armsad vennad ja õed!
Sügavaima kurvastuse tunnil võime
me ammutada tõelist rahu ingli sõ-
nadest tol esimese ülestõusmispüha
hommikul: „Tema ei ole siin, vaid on
üles tõusnud!”17

Ülestõusnud! Ülestõusnud!
Kuulutage rõõmuga!
Hauakütked purustanud.
Rõõmustagu kogu maa!
Võitu surmast Kristus saan’d,
inimesed vabastan’d.18

Tema erilise tunnistajana 
täna maa peal kuulutan ma sel 
hiilgaval esimesel ülestõusmis-
pühal, et see on nii, Tema 
pühal nimel, nimelt meie 
Päästja, Jeesuse Kristuse nimel,
aamen.
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Õpetused meie ajaks

KUUD

Mai 2010 – 
oktoober 2010

November 2010 – 
aprill 2011

NELJANDA PÜHAPÄEVA ÕPPETUNNI 
MATERJALID

Liahona* 2010. a maikuu numbris 
avaldatud kõned

Liahona* 2010. a novembrikuu numbris
avaldatud kõned

Eestikeelsed kõned leiate aadressilt www.jeesusekristusekirik.ee.

Melkisedeki preesterluse 
ja Abiühingu neljanda pü-
hapäeva õppetunnid pü-

hendatakse „Õpetused meie ajaks”
käsitlemisele. Õppetunni ettevalmis-
tamisel saab võtta aluseks ühe või 
mitu viimase üldkonverentsi kõne-
dest. Vaiade ja ringkondade juhatajad
võivad otsustada, milliseid kõnesid
kasutada, või jätta otsustamisõigus
piiskoppidele ja koguduste juhataja-
tele. Juhid peaksid rõhutama, et
Melkisedeki preesterluse vennad ja
Abiühingu õed käsitleksid samal pü-
hapäeval samasid kõnesid.

Neljanda pühapäeva õppetundi-
des osalejaid õhutatakse viimase üld-
konverentsi kõnesid uurima ja need
trükitud kujul tundi kaasa võtma.

Soovitused, kuidas kõne alusel

õppetundi ette valmistada

Palvetage, et Püha Vaim oleks 
kõne(de) uurimisel ja õpetamisel
teiega. Muu materjali kasutamine
õppetunni ettevalmistamisel 

võib olla ahvatlev, kuid heakskiidetud õp-
pekava näeb ette konverentsikõnede 
kasutamist. Teie ülesandeks on aidata
teistel õppida ja elada evangeeliumi järgi,
nii nagu seda õpetati Kiriku viimasel 
üldkonverentsil.

Lugege kõne(d) läbi ning otsige
põhimõtteid ja õpetusi, mis vastavad
klassiliikmete vajadustele. Otsige kõ-
ne(de)st ka lugusid, pühakirjaviiteid
ja avaldusi, mis aitaksid teil neid tõ-
desid õpetada.

Koostage kava, mille järgi neid
põhimõtteid ja õpetusi õpetada.
Pange kirja küsimused, mis aitaksid
klassiliikmetel:

• Otsida kõne(de)st põhimõtteid 
ja õpetusi.

• Mõtelda nende tähenduse 
üle.

• Rääkida oma arusaamadest, 
mõtetest ja kogemustest ning
tunnistada.

• Rakendada neid põhimõtteid 
ja õpetusi oma elus.
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V ennad ja õed! Meie Taevane
Isa tahab ja vajab meie abi,
et oma vaimulapsed taas en-

da juurde koju tuua. Ma kõnelen tä-
na noortest, kes on juba Tema õiges
Kirikus ja astunud seega kitsale ja
ahtale teerajale, et naasta oma taeva-
sesse koju. Ta tahab, et nad koguk-
sid varakult vaimset jõudu, et sellel
rajal püsida. Tal on vaja meie abi, et
tuua uitajad kiiresti teerajale tagasi.

Kui olin noor piiskop, hakkasin
mõistma, miks Issand tahab, et tu-
gevdaksime lapsi, kui nad on alles
noored, ja päästaksime nad vara-
kult. Räägin teile loo ühest noorest
neiust, kes esindab neid paljusid
teisi, keda olen püüdnud aastate
jooksul aidata.

Vestlesin temaga oma piiskopi-
laua taga. Ta rääkis mulle oma 
elust. Ta ristiti ja kinnitati Kiriku

liikmeks, kui ta oli kaheksa-aastane.
Meenutades rohkem kui kahteküm-
met aastat, mis sellele järgnesid,
polnud ta silmis küll pisaraid, kuid
tema hääles oli kurbusenoote. Ta
ütles, et allakäik sai alguse otsusest
sõbrustada tema jaoks tookord põ-
nevate inimestega. Esmalt hakkas
ta rikkuma talle vähem tähtsatena
tundunud käske.

Alguses järgnesid sellele kurbus ja
süütunne. Kuid sõpradega läbi käies
tundis ta, et meeldib teistele, ja nii
näisid tema juhuslikud otsused
meelt parandada üha vähem täht-
sad. Mida kaalukamaks murtud kä-
sud muutusid, seda enam näis
haihtuvat unistus igavesest õnneli-
kust kodust.

Minuga vesteldes tunnistas ta, et
on õnnetu. Ta tahtis, et päästaksin ta
patu püünisest, kuhu ta tundis end

Aidake neil koju 
jõuda
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olevat lõksu jäänud. Ainus väljapääs
oli aga usk Jeesusesse Kristusesse,
murtud süda, meeleparandus ja see-
läbi puhtakssaamine, muutumine
ning Issanda lepitusest jõu ammuta-
mine. Tunnistasin talle, et see on
võimalik. Nii see oligi, aga teel koju
Jumala juurde oleks olnud palju ker-
gem rakendada usku noorena, kui ta
alles hakkas teelt kõrvale kalduma.

Seega aitame Jumala lapsi kõige
paremini, kui anname neile juba
noores eas võimalusi tugevdada us-
ku Jeesusesse Kristusesse ja Tema
taastatud evangeeliumisse. Kui nad
rajalt kõrvale kalduvad, peame aita-
ma neil taas usu lõkkele puhuda, en-
ne kui see kustub.

Meil seisab ees pea pidev võima-
lus abistada rändureist Jumala lapsi.
Päästja ütles meile, miks see nii
peab olema, kui Ta kirjeldas kõikide
Jumala vaimulaste ohtlikku kodu-
teed läbi udu, mida patt ja Saatan 
tekitavad:

„Minge sisse kitsast väravast, sest
avar on värav ja lai on tee, mis viib
hukatusse, ja palju on neid, kes sealt
sisse lähevad;

kuna kitsas on värav ja ahtake on
tee, mis viib ellu, ja pisut on neid,
kes selle leiavad.”1

Oma laste vajadusi ette nähes
andis armastav Taevane Isa neile
teele kaasa juhised ja abilised. Ta
saatis oma Poja, Jeesuse Kristuse,
et teha turvaline kodutee võimali-
kuks ja kättesaadavaks. Ta kutsus
oma prohvetiks käesoleval ajal 
president Thomas S. Monsoni.
Noorest peale on president
Monson õpetanud nii seda, kuidas
rajale jääda, kui ka seda, kuidas

President Henry B. Eyring
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Seega aitame Jumala lapsi kõige paremini, kui anname
neile juba noores eas võimalusi tugevdada usku Jeesusesse
Kristusesse ja Tema taastatud evangeeliumisse.
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päästa neid, kes on jõudnud halet-
susväärsesse olukorda.

Taevane Isa on määranud meid
väga erinevatesse kutsetesse, et 
ränduritele jõudu anda ja neid vaja-
dusel ohutusse kohta juhtida.
Tähtsaimaid ja vägevaimaid kohus-
tusi täidame perekonnas. Need on
tähtsad, sest perel on võimalus suu-
nata last kindlale koduteele juba te-
ma elu alguses. Vanematel, vendadel
ja õdedel, vanavanematel, tädidel ja
onudel on tänu pere aluseks oleva-
tele armastavatele suhetele suur
juhtimise ja aitamise vägi.

Perel on lapse esimesel kaheksal
eluaastal eelis. Nendel kaitstud aas-
tatel on tänu Jeesuse Kristuse lepi-
tusele Saatana võimalus kodutee
varjamiseks pimeduseudu kasutada
piiratud. Nendel hinnalistel aastatel
kutsub Issand peredele appi
Algühingu kutsetes teenijad, et
aidata lapsi vaimselt tugevdada. 
Ta kannab hoolt ka selle eest, 
et Aaroni preesterluse hoidjatel
oleks võimalus sakramenti jagada.
Sakramendipalveist kuulevad lap-
sed lubadust, et Jumala Vaim võib
olla koos nendega, kui nad on kuu-
lekad Jumala käskudele. Selle tule-
musena saavad nad kindlust
kiusatuse tekkides sellest hoiduda
ja minna tulevikus ka teistele appi.

Paljud piiskopid Kirikus on saa-
nud inspiratsiooni, et kutsuda kogu-
duse tugevamaid inimesi mõnda
Algühingu last veel eraldi teenima.
Nad mõistavad, et kui lapsi tugevda-
da, on usu ja tunnistuse olemasolu
korral väiksem tõenäosus, et neid
tuleb teismelistena rajale tagasi

tuua. Nad mõistavad, et tugev vaim-
ne vundament võib muuta kogu elu.

Abiks saab olla igaüks. Nii vana-
emad, vanaisad kui ka kõik liikmed,
kes mõnda last tunnevad. Selleks ei
ole vaja ametlikku Algühingu kutset.
Puuduvad ka vanusepiirangud. Üks
sellistest naistest oli nooremana
Algühingu üldnõukogus, kes töötas
välja juhtmõtte „Vali õige”.

Ta ei väsinud kunagi lapsi teeni-
mast. Ta õpetas oma koguduse
Algühingus, olles ise seda palunud,
peaaegu üheksakümne aasta vanu-
seni. Väikesed lapsed tundsid, kui-
das ta neid armastas. Nad nägid
tema eeskuju. Nad õppisid temalt
lihtsaid põhimõtteid Jeesuse
Kristuse evangeeliumist. Ennekõike
õppisid nad tänu tema eeskujule
tundma ja märkama Püha Vaimu.
Nõnda olid nad end teel usule kor-
ralikult sisse seadnud, et kiusatus-
test hoiduda. Vajadus neid endid
päästa muutus vähetõenäoliseks ja
nad olid valmis teisi abistama.

Kui meie lapsed olid väikesed,
õppisin, milline vägi on elementaar-
sel usul palvesse ja Pühasse Vaimu.
Meie vanim poeg polnud veel risti-
tud. Meie tema vanematena olime
püüdnud koos Algühingu õpetajate
ja preesterluse teenijatega aidata tal
tunda ja märgata Vaimu ning teada,
kuidas Vaimult abi saada.

Ühel pärastlõunal viis mu abikaa-
sa ta ühe naise juurde, kes teda lu-
gema õpetas. Kokkuleppe kohaselt
pidin mina talle töölt koju tulles jä-
rele minema.

Õppetund lõppes oodatust va-
rem. Poeg oli kindel, et teab teed ja

hakkas koju jalutama. Ta ütles hil-
jem, et oli endas täiesti kindel ja 
mõte teekond üksinda ette võtta
meeldis talle. Kõndinud kilomeetri
jagu, hakkas pimenema. Ta hakkas
mõistma, et on kodust ikka veel vä-
ga kaugel.

Tal on ikka veel meeles, kuidas pi-
sarad möödavuhisevate autode tu-
led hägusaks muutsid. Ta tundis, et
on väike laps, mitte kindlameelne
poiss, kes oli üksinda koduteele asu-
nud. Ta mõistis, et vajab abi. Talle
meenus miski. Ta teadis, et peab pal-
vetama. Nõnda suundus ta teelt
eemale puude vahele, mida ta pime-
duses vaevu aimas. Ta leidis koha,
kuhu maha põlvitada.

Ta kuulis hääli läbi põõsaste talle
lähenemas. Kaks noort olid kuulnud
tema nuttu. Nad küsisid, kui tema
juurde jõudsid: „Kas me saame sind
aidata?” Ta ütles läbi pisarate, et on
eksinud ja tahab koju. Noored küsi-
sid, kas ta teab oma kodust telefoni-
numbrit või aadressi. Ta ei teadnud.
Nad küsisid, kas ta teab oma nime.
Nad elasid seal lähedal ja viisid ta
enda juurde. Nad leidsid telefoniraa-
matust meie perekonnanime.

Kui mulle helistati, tormasin ma
talle järele, tänulikuna, et toredad
inimesed tema koduteele saadeti.
Olen ka igavesti tänulik, et teda oli
õpetatud palvetama usuga, et abi on
tulemas, kui ta ära eksib. See usk on
teda kaitsnud ja toonud abilised te-
ma juurde enamatel kordadel, kui ta
suudab üles lugeda.

Issandal on oma kuningriigis 
päästeks abilised ja tegutsemiskava.
Issand oma tarkuses on inspireerinud
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oma teenijaid võtma teismeliste tu-
gevdamiseks kasutusele kõige väge-
vamad vahendid ja kutsuma ametisse
parimad abikäed.

Teile on teada kaks vägevat
Issanda antud programmi. Üks
noortele naistele mõeldud prog-
ramm kannab nime „Isiklik areng”.
Teine Aaroni preesterluse hoidjatele
mõeldud programm kannab nime
„Kohus Jumala ees”. Me innustame
pealekasvava põlvkonna noori mär-
kama oma võimeid tõelise vaimse
tugevuse saavutamiseks. Me palume
neil, kes nende noorte eest hoolitse-
vad, teha nende abistamiseks just
seda, mida Issand meilt nõuab.
Kuna Kiriku tulevik sõltub neist, 
läheb see korda meile kõigile.

Neid kahte programmi on täien-
datud, kuid nende eesmärk on sa-
ma. President Thomas S. Monson
sõnastas selle järgmiselt: me peame
„õppima, mida vaja, tegema, mida
vaja, ja olema, nagu vaja”2.

„Isikliku arengu” trükises on
noorte naiste eesmärk nende jaoks
selgelt välja toodud: „„Isikliku aren-
gu” programm kasutab kaheksat
Noorte Naiste väärtust, et aidata sul
täielikumalt mõista seda, kes sa oled,
miks sa oled siin maa peal ja mida sa
peaksid Jumala tütrena tegema, et
valmistuda päevaks, mil lähed temp-
lisse pühasid lepinguid sõlmima.”

Seal öeldakse veel, et noored nai-
sed õpivad „kohustuste enda peale
võtmist, nende täitmist ja vanemale
või juhile oma arengust aruand-
mist”. Samuti on seal lubadus, et
„Isikliku arengu” kallal töötades ra-
kendatavad tegevused, nagu palve,

pühakirjade uurimine, teenimine ja
päeviku pidamine muutuvad igapäe-
vasteks isiklikeks harjumusteks.
Need harjumused tugevdavad sinu
tunnistust ja aitavad sul elu jooksul
õppida ning täiustuda.”3

Aaroni preesterluse noortele
meestele mõeldud „Kohus Jumala
ees” programm on saanud tugeva-
maks ja sihiteadlikumaks. Programm
mahutatakse Aaroni preesterluse
kõigi kolme ameti jaoks ühte lihtsas-
se raamatusse. See uus raamat an-
takse noortele meestele ja nende
juhtidele ning see on vägev tööva-
hend. Raamat tugevdab noorte
meeste tunnistust ja suhet Jumalaga.
See aitab neil õppida ja soovida täita
oma preesterluse kohustusi. See tu-
gevdab nende suhteid vanematega,
kvoorumi liikmete seas ning noorte
meeste ja nende juhtide vahel.

Mõlemad programmid panevad
suure vastutuse jõupingutuste eest
noortele endile. Noori kutsutakse
õppima ja tegema asju, mis pole
kerged kellelegi. Kui meenutan oma
enda noorust, ei mäleta ma sellist
väljakutset. Mõnikord küll kutsuti
mind millegi sellisega hakkama saa-
ma, aga üksnes vahete-vahel. Need
programmid eeldavad järjepidevust,
suuri jõupingutusi ning teadmiste ja
vaimsete kogemuste kogunemist
aastate jooksul.

Mõistsin sellele mõeldes, et nende
trükiste sisu sümboliseerib füüsilisel
kujul Issanda usaldust pealekasvava
põlvkonna ja kõikide meie vastu, kes
me neid armastame. Olen näinud
tõendeid, et seda usaldust ei reedeta.

Külastuste ajal olen ma jälginud

Aaroni preesterluse kvoorumite te-
gevust. Olen näinud, kuidas noored
mehed järgivad õpetusi, teevad plaa-
ne Jumala tahtmiste täitmiseks ja
asuvad siis täitma neile antud ko-
hustusi ning jagavad teistega neis
aset leidnud vaimset muutust. Neid
vaadates ja kuulates sai mulle sel-
geks, et isad, emad, juhid, sõbrad ja
nende naabridki koguduses olid
Vaimust liigutatud, kui kuulsid noori
tunnistamas, kuidas nad on saanud
tugevamaks. Tunnistuse jagamine
mõjus meeltülendavalt noortele ja
samas ka nendele, kes püüdsid aida-
ta neil kasvada.

Noorte Naiste programm sisaldab
seda sama vägevat kava, kuidas noo-
re naise vaimset jõudu arendada ja
meile abistamisvõimalusi pakkuda.
„Isiklik areng” aitab noortel naistel
valmistuda templitalitusteks. Neile
on abiks emade, vanaemade ja iga
õigemeelse naise eeskuju Kirikus.
Olen näinud, kuidas vanemad aita-
sid tütrel tema eesmärke ja unistusi
täide viia, märgates ja pidades täht-
saks kõike head, mida tütar korda
saatis.

Vaid mõni päev tagasi nägin ma,
kuidas ema seisis oma noore tütre
kõrval, kui neid tunnustati üheskoos
üles näidatud oivalise naise-eeskuju
eest. Kui nad mulle rääkisid, mida
see nende jaoks tähendas, tundsin
ma Issanda heakskiitu ja julgustust
meile kõigile.

Kogu abist, millega neile noortele
toeks olla, on neil kõige rohkem abi
sellest, kui nad tunnevad, et oleme
kindlad, et nad on teel koju ja saavad
sellega hakkama. Me teeme seda
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kõige paremini, kui oleme sel teel
koos nendega. Kuna rada on järsk ja
mõnikord konarlik, tunnevad nad
end vahel heidutatuna ja koguni ko-
mistavad. Vahel võivad nad sihi silme
eest kaotada ja ekslevad igavesest
vaatenurgast vähem tähtsate eesmär-
kide suunas. Need inspireeritud
programmid muudavad selle vähem-
tõenäoliseks, sest juhatavad noort
Püha Vaimu kohale kutsuma ja oma
kaaslaseks võtma.

Parim nõuanne noortele on see, et
nad jõuavad Taevase Isa juurde tagasi
vaid siis, kui neid juhatab ja parandab
Jumala Vaim. Seega siis, kui oleme
arukad, innustame, kiidame ja oleme
eeskujuks kõiges, mis kutsub kohale
Püha Vaimu. Kui nad jagavad meiega
oma tegemisi ja tundeid, peame me
ka ise olema Püha Vaimu väärilised.
Siis tunnevad nad meie kiituses ja
naeratustes ära Jumala heakskiidu.
Kui meil peaks tekkima vajadus neid
korrale kutsuda, tunnevad nad selles

meie ja ka Jumala armastust, mitte 
etteheidet ja hülgamist, mis lubab
Saatanal neid veelgi enam eemale 
juhatada.

Kõige enam vajavad nad, et olek-
sime eeskujuks selles, mida nemad
tegema peavad. Me peame palveta-
ma ja paluma Vaimu ande. Me pea-
me mõtisklema pühakirjade ja
elavate prohvetite sõnade üle. Me
peame tegema plaane mitte ainult
soovide, vaid lepingute tasandil.
Seejärel tuleb meil oma lubadustest
Jumala ees ka kinni pidada. Samuti
tuleb meil toetada teisi, jagades
nendega oma ellu tulnud lepituse
õnnistusi.

Me peame olema oma elus ees-
kujuks vankumatu ja lakkamatu us-
tavusega, mida Issand neilt ootab.
Seda tehes aitame me neil tunda
Vaimu kinnitust, et kui nad jäävad
kindlaks, kuulevad nad armastava
Päästja ja Taevase Isa sõnu: „See on
hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled

pisku üle ustav olnud, ma panen
sind palju üle; mine oma Issanda
rõõmusse!”4 Ja meile, kes me neile
abiks oleme, teeb nende sõnade
kuulmine rõõmu.

Ma tunnistan, et Issand armastab
teid ja et Ta armastab iga Jumala last.
See on Tema kuningriik, mis on taas-
tatud preesterluse võtmetega proh-
vet Joseph Smithi läbi. Thomas S.
Monson on Issanda prohvet täna-
päeval. Ma luban igaühele teist, et
kui te järgite inspireeritud juhiseid
Jeesuse Kristuse õiges Kirikus, siis
meie noored ja need meist, kes neid
aitavad ja armastavad, toimetatakse
turvaliselt koju Taevase Isa ja Päästja
juurde, et elada koos perega rõõm-
salt igavesti. Jeesuse Kristuse nimel,
aamen.

VIITED
1. 3 Ne 14:13–14.
2. www.jeesusekristusekirik–>178. sügisene

üldkonverents–>Thomas S. Monson.
Õppida, teha, olla.

3. Noorte Naiste „Isiklik areng”, 2009, lk 6.
4. Mt 25:21.
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