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Võidujooks eluga
Kust me tuleme? Miks me siin oleme? Kuhu me läheme 
pärast seda elu? Need üleüldised küsimused ei pea  
enam vastuseta jääma.

Kallid vennad ja õed! Soovin 
kõneleda teile täna hommikul 
igavestest tõdedest – neist, mis 

meie elu rikastavad ja meid turvaliselt 
koju saadavad.

Inimestel on kõikjal kiire. Reaktiiv
mootoriga lennukid kihutavad hin
nalise inimlastiga üle laiade mandrite 
ja tohutute ookeanide, et saaks käia 
ärikoosolekutel, täita kohustusi, nau
tida puhkust või külastada sugulasi. 
Sõiduteedel – sealhulgas kiirteedel, 
läbisõiduteedel ja maanteedel – sõi
dab näiliselt lõputu vooluna hulgal 
erinevatel põhjustel miljoneid auto
sid, milles on veel enam miljoneid 
inimesi, kes oma igapäevatoimetusi 
ajama kiirustavad.

Kas leiame selles kiiretempolises 
elus mõne hetke, et mõtiskleda – just 
nimelt ajatute tõdede üle?

Igaveste tõdedega võrreldes on 
enamik igapäevaelu küsimusi ja 
muresid tegelikult üpris tühised. 
Mida me õhtuks sööme? Mis värvi 
elutuba värvida? Kas panna Joonas 
jalgpallitrenni? Need ja arvukad teised 
sarnased küsimused kaotavad oma 
tähtsuse, kui tekib hädaolukord, kui 
meile armsad inimesed saavad haiget 

või vigastada, kui keegi jääb äkitselt 
haigeks, kui eluküünal on kustumas 
ja pimedus ähvardab. Sellised asjad 
koondavad mõtted ja meil on kerge 
vahet teha, mis on tõepoolest tähtis  
ja mis lihtsalt tühine.

Ajasin hiljuti juttu naisega, kes on 
võidelnud rohkem kui kaks aastat 
eluohtliku haigusega. Ta märkis, et 
enne haigestumist täitis ta oma päevi 
selliste tegevustega nagu maja korista
mine, kuni see oli täiuslikult puhas, 
ning sinna ilusa mööbli muretsemine. 
Ta käis kaks korda nädalas juuksuris 
ning kulutas iga kuu raha ja aega 
oma garderoobi täiendades. Lapse
lapsi kutsus ta külla vahel harva, 
kuna muretses alati, et pisikesed 
hooletud käed võivad tema arvates 
kallid asjad katki teha või muul viisil 
ära rikkuda.

Ja siis kuulis ta šokeerivat uudist, 
et tema surelik elu on ohus ning et ta 
aeg siin võib olla vägagi piiratud. Ta 
ütles, et tolsamal hetkel, kui ta arsti 
käest diagnoosi kuulis, teadis ta otse
kohe, et veedab kogu järelejäänud aja 
pere ja sõpradega ning evangeeliu
mile keskendudes, sest see kõik on 
tema jaoks kõige kallim.

President Thomas S. Monson Selline selgusehetk tabab mingil 
hetkel meid kõiki, olgugi et mitte alati 
nii dramaatilise olukorra tõttu. Me 
näeme selgelt, mis meie elus tegeli
kult oluline on ja kuidas peaksime 
elama.

Päästja ütles:
„Ärge koguge endile aardeid maa 

peale, kus koi ja rooste neid rikuvad 
ja kuhu vargad sisse murravad ja 
varastavad!

Vaid koguge endile varandust 
taevasse, kus koi ega rooste ei riku ja 
kus vargad sisse ei murra ega varasta.

Sest kus su varandus on, seal on ka 
su süda.” 1

Sügavalt järele mõeldes või tõsise 
vajaduse tekkides pöördub inimhing 
taeva poole, püüdes saada vastust 
elus kõige tähtsamatele küsimustele: 
Kust me tuleme? Miks me siin oleme? 
Kuhu me läheme pärast seda elu?

Vastuseid nendele küsimustele ei 
leia õpikute kaante vahelt või interne
tist otsides. Need küsimused ulatu
vad kaugemale surelikkusest. Need 
hõlmavad igavikku.

Kust me tuleme? Kui mitte kuulda
vale toonud, siis vähemasti mõelnud 
on sellele küsimusele iga inimolend.

Apostel Paulus ütles ateenlastele 
Areopaagil, et me „oleme Jumala 
sugu”.2 Kuna teame, et meie füüsi
line keha on meie surelike vanemate 
sugu, tuleb meil Pauluse avalduse 
sisu põhjalikult uurida. Issand on 
kuulutanud, et „vaim ja keha moo
dustavad inimese hinge”.3 Seega on 
vaim Jumala sugu. Tema, kes kirjutas 
heebrealastele, viitab Jumalale kui 
„vaimude Isale”.4 Kõikide inimeste 
vaimud on sõna otseses mõttes Talle 
„sündinud pojad ja tütred”.5
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Märkame, et inspireeritud luule
tajad on kirjutanud meile sel teemal 
mõtisklemiseks liigutavaid sõnumeid 
ja pannud kirja ülevaid mõtteid.  
Järgmine tõde pärineb William  
Wordsworthi sulest:

On sünd vaid uinak, unustus:
hing, Elutäht, mis tõuseb meiega,
on mujal loojunud
ja tuleb kaugelt ta.
Ei kogunisti unustanʼd,
ei täielikult katmata,
vaid meie järel hiilguspilverodu,
tulles sealt, kus Jumal, kes on meie 

kodu:
Taevas lapsepõlves läheduses on! 6

Lapsevanemad mõtlevad oma 
kohustusele õpetada, inspireerida, 
juhatada, suunata ja eeskujuks olla. Ja 
kui lapsevanemad selle üle mõtiskle
vad, küsivad lapsed – ja eriti noored 
– sügava küsimuse: miks me siin 
oleme? Tavaliselt küsitakse seda vaik
selt oma hinges ja sõnadega: miks ma 
siin olen?

Kui tänulikud me peaksime olema, 
et tark Looja valmistas maa ja jättis 
meid siia pannes varasema elu unus
tuseloori taha, et võiksime võtta osa 
prooviajast, võimalusest end tõestada, 
et olla kõige selle väärilised, mida 
Jumal meie jaoks valmistanud on.

See on selge, et üks peamisi 
põhjusi, miks me maa peal oleme, 
on saada endale lihast ja luust keha. 
Lisaks sellele on meile antud valiku
vabaduse and. Meil on eriline võima
lus tuhandel kombel ise valida. Siin 
õpime karmi kogemustekupja käe all. 
Eristame head halvast. Teeme vahet 
mõrul ja magusal. Avastame, et meie 
tegudel on tagajärjed.

Kuuletudes Jumala käskudele, 
võime pääseda „majja”, millest rääkis 
Jeesus, kui kuulutas: „Minu Isa majas 
on palju eluasemeid. … Ma lähen 
teile aset valmistama, … et teiegi 
oleksite, kus mina olen.” 7

Kuigi tuleme surelikkusesse „meie 
järel hiilguspilverodu”, läheb elu 
üha edasi. Lapsepõlvele järgneb 
nooruspõlv ja hoomamatult jõuab 

kätte täisiga. Elurajal edasi minnes 
õpime omast kogemusest taevast abi 
paluma.

Meie Isa Jumal ja meie Issand Jee
sus Kristus on tähistanud tee täiuslik
kuseni. Nad kutsuvad meid järgima 
igavesi tõdesid ja saama täiuslikuks, 
nii nagu Nemad on täiuslikud.8

Apostel Paulus kõrvutas elu või
dujooksuga. Ta õhutas heebrealasi: 
„Pangem maha … meid nii hõlp
sasti takerdav patt ning jookskem 
kannatlikkusega meile määratud 
võidujooksmist.” 9

Kogu oma innukuse juures ärgem 
jätkem kahe silma vahele Koguja 
tarka nõu: „Jooks ei olene kärmeist 
ega sõda sangareist!” 10 Tegelikult 
kuulub auhind sellele, kes peab vastu 
lõpuni.

Mõtiskledes eluga võidujooks
misele, meenub mulle üks teine 
lapsepõlve päevil aset leidnud 
võiduajamine. Võtsime sõpradega 
taskunoad ja valmistasime pehmest 
pajupuust väikseid mängulaevu. 
Pärast kolmnurkse puuvillasest 
kangast purje paigaleasetamist lasi 
igaüks meist oma tahumata aluse 
võiduajamiseks Utahʼ osariigis asuva 
üpris keeriselise vooluga Provo jõe 
vetesse. Jooksime mööda jõekallast 
ja jälgisime, kuidas pisikesed laevad 
kiirevoolulises vees vahel raevukalt 
hüplesid ja seilasid taas häirimatult, 
kui vesi sügavamaks muutus.

Ühe konkreetse võiduajamise 
käigus märkasime, et üks laev läks 
kõikide teiste ees kindlaks määratud 
finišijoone suunas juhtima. Äkitselt 
kandis vool selle liiga suure keerise 
lähedale, laev vajus külili ja seejärel 
kummuli. See muudkui tiirles keerises 
ega suutnud jõevooluga kaasa minna. 
Lõpuks peatus see rahutult prügi 
ja pahna keskel roheliste vetikate 
haardes.

Lapsepõlve mängulaevadel polnud 
tasakaalustavat kiilu, suunavat tüüri 
ega jõuallikat. Neil ei jäänud muud 
üle kui sõita vähima vastupanu teed 
mööda allavoolu.

Vastupidiselt mängulaevadele 
võime meie end oma rännakul 

juhtida lasta jumalikel omadustel. 
Me ei tule surelikkusesse selleks, et 
eluvoolus edasi ulpida, vaid meile on 
antud vägi mõelda, arutleda ja midagi 
saavutada.

Meie Taevane Isa ei lasknud meid 
igavesele reisile, varustamata meid va
henditega, mille abil Temalt juhatust 
saada, selleks et turvaliselt tagasi 
jõuda. Ma räägin palvest. Räägin ka 
selle vaikse tasase hääle sosistustest 
ega jäta kahe silma vahele pühakirju, 
kus on kirjas Issanda sõnad ja proh
vetite sõnad, mis on antud selleks, 
et aidata meil edukalt üle finišijoone 
jõuda.

Mingil sureliku missiooni perioodil 
ilmnevad vankuvad sammud, nae
ratuse raugemine, haigusevalu ehk 
teisisõnu suve lõpp, sügise pealetung, 
talvekülm ja kogemus, mida nime
tame surmaks.

Iga mõtlev inimene on esitanud 
endale muistse Iiobi sõnastuses 
kõige paremini kõlanud küsimuse: 
„Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle 
ellu?” 11 Kuidas me ka ei püüaks seda 
küsimust peast välja heita, tuleb see 
üha tagasi. Surm saab osaks kogu 
inimkonnale. See saab osaks eaka
tele, kelle jalad kõndides vanguvad. 
Selle kutset kuulevad need, kes on 
jõudnud vaevalt elurännaku keskele. 
Mõnikord vaigistab see väikeste laste 
naeru.

Aga elu pärast surma? Kas kõik 
lõppeb surmaga? Robert Blatchford 
ründas oma raamatus God and My 
Neighbor innukalt selliseid üldsuse 
poolt omaks võetud kristlikke tõeks
pidamisi, nagu Jumal, Kristus, palve 
ja eriti surematus. Ta väitis julgelt, 
et meie elu lõppeb surmaga, ja et 
keegi ei suuda tõestada vastupidist. 
Siis aga leidis aset midagi üllatavat. 
Tema kahtlustemüür purunes äkitselt 
pihuks ja põrmuks. Ta oli kaitsetu. Ta 
hakkas aeglaselt tunnetama tagasiteed 
usu juurde, mida oli naeruvääristanud 
ja mille oli hüljanud. Mis oli põhjus
tanud nii põhjaliku muutuse tema 
vaadetes? Ta naine suri. Mees läks 
murtud südamega ruumi, kus asusid 
naise surelikud jäänused. Ta silmitses 
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naise nägu, mida ta nii väga armastas. 
Väljudes ütles ta sõbrale: „Oleks nagu 
tema ja ei ole ka. Kõik on muutunud. 
Miski, mis varem olemas oli, on nüüd 
ära võetud. Ta pole seesama. Mis 
peale hinge veel lahkuda võiks?”

Ta kirjutas hiljem: „Surm pole 
selline, nagu mõned inimesed ette 
kujutavad. See on nagu teise tuppa 
minek. Sealt leiame … need kallid 
naised, mehed ja armsad lapsed, keda 
oleme armastanud ja kaotanud.” 12

Mu vennad ja õed! Meie teame, et 
kõik ei lõppe surmaga. Elavad proh
vetid on seda tõde läbi aja õpetanud. 
Vastuse leiab ka meie pühakirjadest. 
Konkreetset vastust ja järgmisi lohu
tussõnu loeme Mormoni Raamatust:

„Nüüd, mis puutub hinge seisun
disse surma ja ülestõusmise vahel 
– Vaata, ingel on mulle teatavaks 
teinud, et kõikide inimeste vaimud, 
niipea kui nad on lahkunud sellest 
surelikust kehast, jah, kõikide ini
meste vaimud, on nad siis head või 
halvad, võetakse koju selle Jumala 
juurde, kes andis neile elu.

Ja siis sünnib, et nende vaimud, 
kes on õigemeelsed, võetakse vastu 
õnne seisundisse, mida kutsutakse 
paradiisiks, puhkeseisundiks, rahu
seisundiks, kus nad puhkavad kõigist 
oma vaevadest ja kõigist muretsemis
test ja kurvastamistest.” 13

Kui Päästja oli risti löödud ja Tema 
keha oli kolm päeva hauas lebanud, 
läks vaim tagasi. Kivi oli eemale vee
retatud ja ülestõusnud Lunastaja tuli 
välja riietatuna surematusse lihast ja 
luust kehasse.

Vastus Iiobi küsimusele „Kui mees 
sureb, kas ta ärkab jälle ellu?” saadi, 
kui Maarja koos teistega hauale läks 
ja nägi seal kahte meest säravates rii
etes, kes ütlesid neile: „Miks te elavat 
otsite surnute juurest? Tema ei ole 
siin, vaid on üles tõusnud!” 14

Kuna Kristus sai hauast võitu, tõu
seme kõik üles. See tähendab hinge 
lunastamist. Paulus kirjutas: „On 
taevalikke ihusid ja maisi ihusid; aga 
teissugune on taevalike auhiilgus ja 
teissugune maiste auhiilgus.” 15

Meie püüdleme taevaliku ehk 
selestilise hiilguse poole. Me soo
vime elada Jumala juures. Me tahame 
kuuluda igavesse perekonda. Sellised 
õnnistused tuleb välja teenida elu
aegse ponnistamise, otsimise, mee
leparanduse ja seejärel eesmärgini 
jõudmisega.

Kust me tuleme? Miks me siin 
oleme? Kuhu me läheme pärast seda 
elu? Need üleüldised küsimused ei 
pea enam vastuseta jääma. Ma tunnis
tan hinge põhjast ja kõige alandlikku
sega, et see, millest olen kõnelenud, 
on tõsi.

Meie Taevane Isa on rõõmus 
nende üle, kes Tema käske peavad. 
Samas tunneb Ta muret kadunud 
lapse, pikaldase teismelise, tõrksa 
nooruki ja hoolimatu lapsevanema 
pärast. Issand ütleb neile ja tegelikult 
kõigile hellalt: „Tulge tagasi. Tulge 
üles. Tulge sisse. Tulge koju. Tulge 
minu juurde.”

Nädala pärast tähistame me Üles
tõusmispühi. Meie mõtted pöörduvad 
Päästja elule, Tema surmale ja Ta 
ülestõusmisele. Ma tunnistan teile 
Tema erilise tunnistajana, et Ta elab 
ja ootab meid võidukatena tagasi. Ma 
palvetan alandlikult meie võiduka 
naasmise eest Jeesuse Kristuse, meie 
Päästja ja meie Lunastaja pühal nimel. 
Aamen.
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Õpetused meie ajaks

Melkisedeki preesterluse 
ja Abiühingu neljanda 
pühapäeva õppetunnid 

pühendatakse sellele, et käsitleda 
„Õpetusi meie ajaks”. Õppetunni 
ettevalmistamisel saab keskenduda 
ühele või mitmele viimase üld
konverentsi kõnele (vt järgnevat 
tabelit). Vaiade ja ringkondade 
juhatajad võivad otsustada, mil
liseid kõnesid kasutada, või jätta 
otsustamisõiguse piiskoppidele 
ja koguduste juhatajatele. Juhid 
peaksid rõhutama, et Melkisedeki 
preesterluse vennad ja Abiühingu 
õed käsitleksid samal pühapäeval 
samasid kõnesid.

Neljanda pühapäeva õppetun
dides osalejaid õhutatakse viimase 
üldkonverentsi 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 

* Aprilli ja oktoobri kuu neljanda pühapäeva kõne(d) võib valida eelmise või kõige viimase  
konverentsi kõnede hulgast. Eestikeelsed kõned leiate üldkonverentsi trükisest või aadressilt  
www.jeesusekristusekirik.ee. 

õppetunni ettevalmistamisel võib 
olla ahvatlev, kuid heakskiidetud 
õppekava näeb ette konverentsi
kõnede kasutamist. Teie üles
andeks 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 kõne(de)st  
ka lugusid, pühakirjaviiteid ja 
avaldusi, mis aitaksid teil neid 
tõdesid 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.

KUUD NELJANDA PÜHAPÄEVA ÕPPETUNNI 
MATERJALID

Aprill 2012 – oktoober 2012 2012. aasta kevadise üldkonverentsi 
kõned *

Oktoober 2012 – aprill 2013 2012. aasta sügisese üldkonverentsi 
kõned *
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Kuulsin, kuidas president  
Spencer W. Kimball palus ühel 
konverentsiistungil, et Issand 

annaks talle ületamiseks mäestikke. 
Ta ütles: „Meie ees on suured välja
kutsed, hiigelvõimalused, millega 
toime tulla. Võtan need põnevad väl
javaated hea meelega vastu ja tahan 
öelda Issandale alandlikult „anna siis 
nüüd mulle see mäestik”, anna mulle 
need väljakutsed.” 1

Tundsin südames ärevust, kuna 
olin teadlik mõnest väljakutsest ja 
vastuseisust, millega ta juba kohtunud 
oli. Tundsin soovi olla rohkem tema 
sarnane, vapper Jumala teenija. Peagi 
pärast seda palvetasin ühel õhtul, et 
mulle antaks võimalus oma vaprust 
tõestada. Mäletan seda ikka veel 
eredalt. Põlvitasin õhtul oma maga
mistoas usuga, millest mu süda näis 
peaaegu pakatavat.

Mu palvele vastati päeva või paari 
jooksul. Raskeim katsumus mu elus 
oli minu jaoks üllatav ja alandlikuks 
tegev. See andis mulle kahekordse 
õppetunni. Esiteks oli mul selge 
tõend, et Jumal mu usu palvet kuulis 
ja sellele vastas. Teiseks algas sellega 
kestev õppetund, et saada teada, miks 
tundsin tol õhtul nii kindlalt,  

et vastuseisust võib tulla suur õn
nistus, mis kompenseerib kuhjaga 
ükskõik millise hinna.

Mind tol ammusel ajal tabanud 
vastuseis tundub nüüd tibatillukesena 
võrreldes sellega, mis on mulle ja 
mu armsatele inimestele tollest ajast 
peale osaks saanud. Paljud teist on 
hetkel füüsiliste, vaimsete ja emot
sionaalsete katsumuste küüsis, mis 
panevad hüüdma, nagu hüüdis üks 
mu hea tuttav, tubli ja ustav Jumala 
teenija. Tema põetaja kuulis teda valu 
käes voodis olles hüüdmas: „Kui olen 
püüdnud kogu elu hea olla, miks siis 
minuga nii läks?”

Te teate, kuidas Issand vastas 
sellele küsimusele prohvet Joseph 
Smithile vangikambris:

„Ja kui sind peaks heidetama auku 
või mõrtsukate kätte ning sulle mõiste
takse surmaotsus; kui sind heidetakse 
sügavikku; kui tõusulaine peab sinu 
vastu salaplaani; kui lõikavad tuuled 
saavad sinu vaenlasteks; kui taevad 
koguvad pimedust ning kõik algai
ned liituvad, et takistada sinu teed; ja 
eelkõige, kui põrgu enda lõuad ajavad 
end pärani, et sind neelata, siis tea, mu 
poeg, et kõik need asjad annavad sulle 
kogemusi ja on sinule kasuks.

Inimese Poeg on laskunud neist 
kõigist allapoole. Oled siis sina suu
rem kui tema?

Seepärast, püsi oma teel, ja prees
terlus jääb sinuga, sest nende piirid 
on seatud, nad ei saa neid ületada. 
Sinu päevad on teada ja sinu aastate 
arvu ei vähendata; seepärast, ära 
karda seda, mida inimene võib teha, 
sest Jumal on sinuga igavesest ajast 
igavesti.” 2

Mulle tundub, et küsimusele, 
miks katsumused tulevad ja mida me 
peame tegema, pole paremat vastust 
kui Issanda enda sõnad, kes läbis 
meie jaoks kohutavamad katsumused, 
kui suudame ettegi kujutada.

Mäletate Tema sõnu, kui Ta andis 
meile nõu, et peaksime oma usu tõttu 
Temasse meelt parandama:

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

Sest vaata, mina, Jumal, olen neid 
asju kannatanud kõikide eest, et  
nemad, kui nad meelt parandavad,  
ei peaks kannatama;

aga kui nad meelt ei paranda, pea
vad nad kannatama just nagu mina,

milline kannatus pani mind, Juma
lat ennast, suuremat kõigist, valust 
värisema ja veritsema igast poorist, 
ja kannatama nii kehas kui vaimus 
ning soovima, et ma võiksin pääseda 
kibeda karika joomisest –

ometi, au olgu Isale, ja ma jõin ja 
lõpetasin oma ettevalmistused inim
laste heaks.” 3

Meie teiega usume, et selleks, et 
läbida katsumused ja neist üle olla, 

Mäestikud, mida 
ületada

President Henry B. Eyring
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas
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tuleb uskuda, et „Gileadis [on] vaiku” 4 
ning et Issand on lubanud: „Ma ei … 
jäta sind maha.” 5 Seda õpetas pre
sident Thomas S. Monson, et meile 
ja neile, keda me teenime, näiliselt 
üksildaste ja enda alla matvate katsu
muste juures abiks olla.6

Kuid president Monson on ka 
targasti õpetanud, et tegelikult võtab 
nendesse lubadustesse uskumisele 
aluse panemine aega. Ehk olete ka 
teie näinud vajadust selle aluse järele 
kellegi voodi ääres, kes on valmis 
lõpuni vastupidamise heitluses alla 
andma. Kui usule pole meie südames 
alust pandud, pole jõudu ka vastu 
pidada.

Minu tänaseks eesmärgiks on 
rääkida, mida ma tean vankumatu 
aluse rajamisest. Teen seda ülimalt 
alandlikult kahel põhjusel. Esiteks 
võivad mu sõnad mõjuda heidutavalt 
kellelegi, kes suure vastuseisu käes 
vaeva näevad ja tunnevad, et nende 
usu alus on kokku vajumas. Ja teiseks 
tean ma, et enne selle elu lõppu 
seisavad mul ees veelgi suuremad 
proovilepanekud. Seega tuleb mul 
veel teile pakutava retsepti õigsust 
oma elus lõpuni vastupidamisega 
tõestada.

Noore mehena töötasin ma 
alltöövõtja juures, ehitades uutele 
majadele vundamente ja postvunda
mente. Suvekuumuses oli maapinna 
ettevalmistamine raketise jaoks, kuhu 
postvundamendi jaoks tsementi 
valada, raske töö. Masinaid selleks ei 
olnud. Kasutasime kirkat ja labidat. 
Hoonetele vastupidava vundamendi 
rajamine oli neil päevil vaevaline.

Töö nõudis ka kannatlikkust. Kui 
olime postvundamendi ära valanud, 
jäime ootama selle kivistumist. Olgugi 
et tahtsime tööga edasi minna, oota
sime ka pärast vundamendi valamist, 
enne kui raketised eemaldasime.

Ja uustulnuka jaoks avaldas veelgi 
enam muljet näiliselt üksluine ja 
aeganõudev metallsarruste hoolikas 
raketistesse paigaldamine, et valmis
vundament tugevam oleks.

Sarnasel kombel peab olema 
maapind hoolega ette valmistatud 

usu vundamendi jaoks, et pidada 
vastu igasse ellu tulevatele tormidele. 
Selleks tugevaks usu vundamendi 
aluseks on igaühe enda ausameelsus.

Usu jaoks tugeva kandepinna loo
vad järjepidevad õiged valikud, alati 
kui valikutega silmitsi seisame. See 
võib saada alguse lapsepõlvest, kuna 
igal lapsel on sündides tasuta Kristuse 
Vaimu and. Selle Vaimu abil võime 
teada, kui oleme teinud midagi, mis 
on Jumala ees õige, ja kui oleme 
teinud Ta silmis valesti.

Sellised valikud, mida tuleb ena
mikul päevadel ette sadu, valmista
vad ette tugeva pinnase usuhoone 
ehitamiseks. Metallsarrused, mille 
ümber meie usumaterjal valatakse,  
on Jeesuse Kristuse evangeelium 
koos kõigi selle lepingute, talituste  
ja põhimõtetega.

Üheks vastupidava usu võtmeks on 
selle õige kivistumisaeg. Sellepärast 
polnudki mul tark tegu paluda elus 
nii varakult kõrgemaid mäestikke ja 
suuremaid proovilepanekuid.

Kivistumine ei toimu automaat
selt aja möödudes, vaid nõuab aega. 
Üksnes vanemaks saamisest ei piisa. 
Jumala ja teiste järjepidev teenimine 
kogu südamest ja hingest on see, 
mille tulemusel muutub tunnistus 
tõest kaljukindlaks vaimseks jõuks.

Nüüd sooviksin jagada innustust 
neile, kes on raskete katsumuste 
küüsis, kes tunnevad, et nende usk 
on probleemide pealetungi all hääbu
mas. Probleem ise võib anda teile või
maluse tugevamaks saada ja lõpuks 
vankumatu usuni jõuda. Mormoni 
Raamatus räägib Mormoni poeg Mo
roni meile, kuidas see õnnistus võib 
tõeks saada. Ta teeb meile teatavaks 
lihtsa ja sulni tõe, et Jumalale pii
sab vaid usuvõrsest, et see kasvama 
panna:

„Ja nüüd, mina, Moroni, tahan rää
kida veidi nendest asjadest; ma tahan 
näidata maailmale, et usk on midagi, 
mida loodetakse ja mida ei nähta; 
mispärast, ärge vaielge, kuna te ei 
näe, sest te ei saa mingit tunnistust 
enne teie usu proovilepanemist.

Sest usu läbi näitas Kristus ennast 

meie isadele pärast seda, kui ta oli 
tõusnud surnuist; ja ta ei näidanud 
ennast neile enne, kui neil oli temasse 
usku; mispärast, on paratamatu, et 
mõnel oli temasse usku, sest ta ei 
näidanud end maailmale.

Aga inimeste usu pärast ta on 
näidanud end maailmale ja ülistanud 
Isa nime ja valmistanud tee, et seeläbi 
teised võiksid osa saada taevasest 
annist, et nad võiksid loota neid asju, 
mida nad ei ole näinud.

Mispärast, ka teil võib olla lootust 
ja te võite olla annist osasaajad, kui 
teil on vaid usku.” 7

Kõige hinnalisem usuosake, mida 
peaksite kaitsma ja võimalikult ula
tuslikult kasutama, on usk Issandasse 
Jeesusesse Kristusesse. Moroni õpetas 
selle usu väest järgmiste sõnadega: 
„Ja ka mingil ajal ei ole keegi teinud 
imesid enne, kui neil oli usk; mispä
rast nad uskusid kõigepealt Jumala 
Pojasse.” 8

Olen ajanud juttu naisega, kes 
ammutas piisavalt imelist jõudu, 
et pidada vastu kujuteldamatutele 
kaotustele, korrates lihtsalt lakkama
tult sõnu: „Mu Lunastaja elab, tean.” 9 
See usk ja need tunnistuse sõnad jäid 
alles ka keset udu, mis varjutas, kuid 
ei eemaldanud lapsepõlvemälestusi.

Sain jahmatades teada, et üks teine 
naine oli andestanud ühele inimesele 
aastatepikkuse ülekohtu. Küsisin ülla
tunult, miks otsustas ta nii mitu aastat 
kestnud õela ahistamise andeks anda 
ja unustada.

Naine ütles vaikselt: „See on kõige 
raskem asi, mida ma eales teinud olen, 
kuid ma teadsin, et pean seda tegema 
ja tegingi.” Naise usk, et Päästja andes
tab talle, kui ta ise teistele andestab, 
andis talle rahu ja lootustunde, kui ta 
vaid mõned kuud pärast meelt mitte 
parandanud vastasele andestamist 
surmaga silmitsi seisis.

Naine küsis minult: „Kuidas tae
vas olema saab, kui ma kord sinna 
jõuan?”

Ja mina vastasin: „Näinud sinu 
usku ja andestamisvõimet, tean ma, 
et su kojunaasmine saab olema 
suurepärane.”
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Mul on veel midagi julgustavat 
neile, kes praegu mõtlevad, kas 
nende usust Jeesusesse Kristusesse 
piisab, et lõpuni hästi vastu pidada. 
Olen tundnud oma õnnistuseks 
teisi teie seast, kes te mind praegu 
kuulate, kes olid nooremana ener
gilisemad ja andekamad kui enamik 
teie ümber, kuid otsustasid siiski 
teha seda, mida oleks teinud Päästja. 
Keset oma küllust leidsite te viise 
nende abistamiseks ja nende eest 
hoolitsemiseks, keda oleksite võinud 
eirata või kellele oma elus ülevalt alla 
vaadata.

Raskete katsumuste tulles on teil 
olemas usk neile hästi vastu panna. 
Ehk märkate te seda nüüd, kuid see 
tekkis tookord vahest isegi märkama
tult ajal, mil Kristuse puhas armastus 
pani teid teenima ja teistele andes
tama, nagu oleks teinud Päästja. Te 
ehitasite usu vundamenti, kui armas
tasite nagu Päästja ja teenisite Tema 
eest. Teie usk Temasse viis ligimest 
armastavate tegudeni, millest sünnib 
teile lootust.

Usu vundamendi tugevdamiseks 
pole kunagi liiga hilja. Selleks on 
alati aega. Kui teil on usku Päästjasse, 
saate meelt parandada ja andeks pa
luda. Teil on keegi, kellele andestada. 
Teil on keegi, keda tänada. Teil on 
keegi, keda teenida. Teil on see või
malus, ükskõik kus te ka olete ja kui 
üksiku ja hüljatuna te end tunnete.

Ma ei saa lubada, et vastuseis siin 
elus otsa saab. Ma ei saa kinnitada, et 
teie katsumused hakkavad tunduma 

vaid hetkelistena. Üks katsumustele 
iseloomulikke jooni elus on see, et 
need näivad panevat kella aegla
semalt käima ja siis vaata et seisma 
jääma.

Selleks on omad põhjused. Nende 
põhjuste teadmine ei paku teile suurt 
tröösti, kuid aitab olla kannatlikum. 
Nende põhjuste taga on järgmine tõsi
asi: Taevane Isa ja Päästja tunnevad 
teie vastu täiuslikku armastust ning 
tahavad, et oleksite valmis Nende 
juures olema, et perega igavesti koos 
elada. Seal saavad olla vaid need, kes 
on Jeesuse Kristuse lepituse läbi täius
likult puhtaks pestud.

Mu ema võitles peaaegu kümme 
aastat vähktõvega. Tema katsumuste 
seas olid ravid, operatsioonid ja lõ
puks voodisse jäämine.

Mäletan, et kui isa ema viimaseid 
hingetõmbeid pealt nägi, ütles ta, 
et „väike tüdruk on koju puhkama 
läinud”.

Ema matustel oli üheks kõnele
jaks tema õemees ja sõber president 
Spencer W. Kimball. Lisaks tema 
muudele austusavaldustele on mul 
meeles midagi taolist: „Mõni teist võib 
mõelda, et Mildred kannatas nii kaua 
ja nii palju, kuna miski, mida ta valesti 
tegi, tõi endaga katsumused.” Seejärel 
lausus ta: „Tegelikult tahtis Jumal teda 
vaid veidi enam lihvida.” Mõtlesin 
toona: „Kui nii tubli naine vajab sellist 
lihvi, mis siis mind veel ees ootab?”

Kui meil on usku Jeesusesse Kris
tusesse, võib nii kergeim kui ka ras
keim aeg elus õnnistuseks olla. Vaimu 

juhatusel võime igas olukorras õigesti 
valida. Kui tahame, saab Jeesuse  
Kristuse evangeelium meie elu kujun
dada ja juhatada. Ja kuna prohvetid 
teevad ilmsiks meie koha päästmis
plaanis, võib meile elus osaks saada 
täiuslik lootus ja rahutunne. Issanda 
teenistuses ei pea me iial tundma, et 
oleme üksinda või et meid ei armas
tata, sest seda ei juhtu kunagi. Me 
võime tunda Jumala armastust. Päästja 
on lubanud, et inglid on meie vasakul 
ja paremal käel, et meid toetada.10 Ja 
Ta peab alati oma sõna.

Tunnistan, et Jumal Isa elab ja et 
Tema Armas Poeg on meie Lunastaja. 
Püha Vaim on kinnitanud sel konve
rentsil tõde ja teeb seda taas, kui  
seda tahate, kui kuulate ja kui uurite 
hiljem siin olevate Issanda volitatud 
teenijate sõnumeid. President  
Thomas S. Monson on Issanda proh
vet tervele maailmale. Issand peab 
teie üle valvet. Isa Jumal elab. Tema 
Armas Poeg Jeesus Kristus on meie 
Lunastaja. Tema armastus ei saa ku
nagi otsa. Ma tunnistan sellest Jeesuse 
Kristuse nimel. Aamen.
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