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Mormoni Raamat – 
meie isiklik teejuht

Meil kõigil on vaimseid hetki, mil tunneme eriti 
suurt soovi pöörduda tagasi koju, elama koos 
Jumalaga. Ta saatis meile oma armastatud 

Poja, kes valmistas meie Päästjana tee ja õpetas, kuidas 
sellel püsida. Ta andis meile prohvetid, kes näitavad teed. 
Prohvet Joseph Smith tõlkis inspiratsiooni ajel prohvetite 
ülestähendused – Mormoni Raamatu. See raamat on meie 
kindlaks juhiseks teel koju Jumala juurde.

Joseph Smith ütles selle hinnalise raamatu kohta: 
„Ma ütlesin vendadele, et Mormoni Raamat on kõige 
korrektsem igast raamatust maa peal ja meie usundi 
päiskivi, ja et inimene saaks Jumalale selle õpetuste järgi 
elades ligemale, kui ühegi teise raamatu abil.” 1

Mormoni Raamatus on meile juhiseks seal leiduvad 
Jumala käsud. Mõned käsud on otseselt Päästjalt Tema 
prohvetite kaudu. Näiteks, mida me tohime teha ja 
milliseks me peaksime muutuma. Mormoni Raamatust 
leiame Päästja antud eeskuju, kuidas suurendada meie 
usku ja pühendumust kuuletuda Tema käsule Teda 
järgida. Raamat on tulvil Jeesuse õpetusi, mis meid juhi-
vad. Siin on näide Teisest Nefi raamatust: 

„[ Jeesus] ütles inimlastele: Järgnege mulle. Sellepärast, 
mu armsad vennad, kas me saame Jeesusele järgneda,  
ilma et meil on tahtmine pidada Isa käske?

Ja Isa ütles: Parandage meelt, parandage meelt  

ja saage ristitud mu armastatud Poja nimel”  
(2Ne 31:10–11).

Raamatus on selgelt öeldud, et me peame saama 
Püha Vaimu ehk ristimise tulega, mis aitab meil püsida 
sirgel ja ahtal teerajal. Meile õpetatakse, et me peame 
alati palvetama Jeesuse Kristuse nimel ja mitte nõrkema, 
ning kui me seda teeme, on meil lubadus: „Sellepärast 
te peate Kristuses püsivana edasi pürgima, omades 
täiuslikku lootuse sära ja armastust Jumala ja kõikide 
inimeste vastu. Seepärast, kui te edasi pürgite, toitudes 
Kristuse sõnast, ning peate vastu lõpuni, vaata, nõnda 
ütleb Issand: Te saate igavese elu“ (2Ne 31:20).

Mormoni Raamat selgitab kuningas Benjamini ime-
lises jutluses, mida tähendab armastada Jumalat ja kõiki 
inimesi. Kui lepituse väe ja kuulekuse läbi käskude 
pidamises on meie loomus muutunud, täitume Jumala 
armastusega (vt Mo 4:1–12).

Mormoni Raamat kinnitab meile samuti, et võime 
selles elus saada niivõrd puhtaks, et meil puudub 
vähimgi tahe teha halba (vt Mo 5:2). See lootus annab 
meile julgust ja lohutust, kui Saatan püüab meid meie 
teel kiusata ja heidutada.

Iga kord, kui loen isegi kas või mõnda rida Mormoni 
Raamatust, tunnen, kuidas tugevneb mu tunnistus, et 
see raamat on tõde, et Jeesus on Kristus, et me võime 
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järgneda Talle koju ja et me võime neid, kes on meile 
kallid, võtta endaga koju Jumala juurde kaasa. Minu jaoks 
on see ikka olnud raamatute raamat! See on Jumala sõna.

Ma palvetan, et meie ja kõik need, keda me armas-
tame, jooksid sellest isukalt iga päev. Ma tunnistan 
Jeesuse Kristuse nimel, et see on õige juhis.

Viide
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 64.

Sõnumi õPEtaminE

raamatus „teaching, no Greater Call“ on öeldud, et 
kasutades õpetamisel pühakirju ja viimse aja proh-

vetite sõnu, kutsume Vaimu tunnistama. see annab 
meie õpetusele „Jumala vä[e] inimeste veenmiseks“ 
(õL 11:21, vt ka Teaching, No Greater Call, 1999, lk 
51.) Võiksite lugeda tähendusrikkamaid kohti presi-
dent Eyringi sõnumist, kaasa arvatud Joseph smithi 
avaldust mormoni raamatu kohta. Paluge pereliik-
metel rääkida, kuidas mormoni raamatus leiduvate 
tõdede järgi elamine aitab neil Jumalaga lähedasemaks 
muutuda.

raamatus „teaching, no Greater Call” on öeldud, et 
kui õppijad arutavad pühakirja põhimõtteid, arendavad 
nad oskusi, mida nad vajavad iseseisvaks pühakirjade 
õppimiseks (vt Teaching, No Greater Call, lk 54). Võiksite 
lugeda sõnumis äratoodud pühakirjasalme ning otsida 
neist välja, põhimõtteid, mida nad sisaldavad, ja arut-
leda nende üle.

noorEd
minu isiklik mormoni raamat
Hillary Holbrook

2005. aasta augustis, kui president Gordon b. Hinckley 
(1910–2008) esitas kiriku liikmetele üleskutse lugeda 

mormoni raamat aasta lõpuks läbi, lubasin ma endale, 
et loen läbi kogu raamatu. olin mormoni raamatu 

lugudega tuttav, kuid polnud seda kunagi kaanest 
kaaneni läbi lugenud. nüüd kavatsesin pidada oma sõna.

mind oli õpetatud rakendama pühakirju oma elus ja 
neid isikustama. seetõttu kirjutasin lugedes lehekülje 
servale välja tähtsaimad mõtted. samuti kriipsutasin alla 
korduvad sõnad ja mõtted, et neid rõhutada.

ma lisasin oma nime pühakirjades esinenud nimede 
kõrvale, et mul seisaks paremini meeles, et teistele 
räägitud Jumala sõnad võivad olla räägitud ka minule. 
näiteks, kirjutasin oma nime 2ne 2:28: „Ja nüüd, Hillary, 
ma tahan, et [sa] vaataksi[d] suurele Vahemehele ja 
kuuletuksi[d] tema suurtele käskudele.” mida roh-
kem ma mormoni raamatut isikustasin, seda rohkem 
meeldis mulle lugeda raamatut iga päev.

Lugedes iga päev, muutusid minu palved südamest 
tulevaiks ja isiklikumaks. samuti aitas see keskenduda 
õppimisele ja järgida Vaimu juhatusi teistega sõbrunemisel. 
Lõpetasin mormoni raamatu lugemise vana-aasta öösel.

siis mõistsin, kui tähtis oli kogu raamatu läbilugemine, 
koos teiste pühakirjadega, ja et ma tahan teha seda veel 
mitmeid kordi.

LaPSEd
teejuht, mis aitab meil jõuda koju 

kuidas sa end tunneksid, kui oleksid eksinud ega oskaks 
enam koju minna? kas oleksid õnnelik, kui võiksid 

järgneda kellelegi, kes näitaks sulle teed? President Eyring 
ütles, et mormoni raamat on nagu teejuht, mis aitab meil 
jõuda tagasi koju taevase isa juurde.

alljärgnevalt on kirjas mõned asjad, mida mormoni 
raamatu kohaselt vajame koju tagasi pöördumiseks. 
Loe 2. nefi 31:10, 11, 20. kirjuta iga fraasi taha vastav 
viide mormoni raamatust. Üks viide kordub.

Paranda meelt ja saa ristitud!
olgu sul lootuse sära!
armasta Jumalat ja kõiki inimesi!
Järgi Jeesust!
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meile on pandud vastutus kanda  
hoolt järeltuleva põlvkonna eest
Tutvuge materjaliga ja arutage seda külastatavate õdedega. Tõstatage küsimusi,  
mis aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule tähtsa koha teie enda elus.

Pühakirjakohad: Õp 22:6; Ef 6:4;  
En 1:1; Al 53:20–21; 56:47; 57:27

Hoolika kasvatamiseta varitseb 
meie järeltulevat põlvkonda oht 

muutuda sellisteks, nagu on kirjel-
datud  Moosia raamatu 26. peatükis. 
Paljud noored ei uskunud oma isade 
tavadesse ja eraldusid vastavalt oma 
usule, jäädeski sellisteks. Meie järeltu-
levat põlvkonda on samamoodi kerge 
kõrvale juhtida, kui nad ei mõista 
oma osa Taevase Isa plaanis.

Mis kaitseb järeltulevat põlvkonda? 
Me õpetame Kirikus päästvaid 
põhimõtteid. Need põhimõtted 
puudutavad perekondi. Need 
põhimõtted aitavad järeltuleval 
põlvkonnal luua pere, õpetada oma 
peret ning valmistada peret ette 
talitusteks ja lepingute sõlmimiseks. 
Nemad õpetavad seda järgmisele 
põlvkonnale ja nii edasi ja nii edasi.

Lastevanemate, juhtide ja Kiriku 
liikmetena valmistame seda 
põlvkonda ette Aabrahami õnnis-
tusteks ja templiks. Meil on võimalus 
selgeil sõnul rääkida olulisematest 
põhimõtetest, mis on kirjas läki-
tuses perekondadele. Emaks ja isaks 
olemine on igavikulised rollid ja vas-
tutus. Igaüks meist vastutab plaanis 
kas naise- või meherolli eest.

Seda õpetust saab edasi anda 
mitmel viisil. Me peame rääkima 
lugupidavalt abielust ja perekon-
nast. Järeltulev põlvkond saab meie 
eeskujust suurt lootust ja mõistmist 
mitte üksnes meie sõnade kaudu, 
vaid samuti meie tunnetest ja peres 
valitsevast vaimust.
Julie B. Beck, Abiühingu üldjuhataja

Meie ajaloost
1995. aasta 23. septembril 

Abiühingu üldkoosolekul õdedele 
kõneldes, ütles president Gordon B. 
Hinckley: „Maailm, milles me elame, 
on rahutu ja muutuvate väär-
tustega. Valjuhäälselt ahvatletakse 
meid tegema asju, mis reedaksid 
läbi aegade kehtinud käitumis-
norme.” 1 Järgnevalt tutvustas presi-
dent Hinckley õdedele, Kirikule 
ja inimestele üle kogu maailma 
perekonna kohta käivat läkitust.

Järgnevate aastate jooksul on see 
prohvetlik dokument – „Perekond: 
läkitus maailmale” – tõlgitud palju-
desse keeltesse ja jõudnud paljude 
maailma juhtideni. See läkitus palub 
kodanikel ja valitsuse ametnikel 
„selliste abinõude soodustamist, mille 
ülesandeks on säilitada ja tugevdada 
perekonda ühiskonna põhialusena.” 2

Läkitusest on viimse aja pühade 
jaoks kujunenud perekonnaga seotud 
tõekspidamiste alustala. Sellest kind-
lalt kinni pidades saame olla veend-
unud, et elades nende juhtnööride 
järgi, tugevdame oma peret ja kodu.

Viited
 1. Gordon B. Hinckley. Stand Strong against 

the Wiles of the World. – Ensign, nov 1995, 
lk 99.

 2. Vt Perekond: läkitus maailmale, 2004.

Mida me saame teha?
1. kuidas ma saan aidata õdedel 
kasutada trükist „Perekond: 
läkitus maailmale”, et hoolt 
kanda järeltuleva põlvkonna 
eest? Võite anda neile läkituse 
ning aidata õdedel üles leida 
ja alla kriipsutada need kohad, 
mis on tähtsamate põhimõtete 
õpetamiseks kõige olulisemad.

2. kuidas ma saan järeltuleva 
põlvkonna eest hoolt kanda? 
te võite pöörduda nende oma 
koguduse, pere või naabruskonna 
liikmete poole, kes võiksid teie 
tähelepanust ja armastusest kõige 
rohkem kasu saada.

Ingliskeelse lisateabe  
saamiseks külastage kodulehte  
www.reliefsociety.lds.org.
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