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Issanda hääl

Õpetuses ja Lepingutes kutsutakse kõiki inimesi 
kõikjal Issanda Jeesuse Kristuse häält kuulama 
(vt ÕL 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Raamat on täis 

Tema sõnumeid, hoiatusi ja julgustavaid manitsusi, mille 
väljavalitud prohvetid on ilmutusena saanud. Nendest 
ilmutustest on näha, kuidas Jumal võib anda meie usus 
tehtud palvetele vastuseks õpetlikke sõnumeid ning 
rahu- ja hoiatussõnumeid.

Palves püüame me teada saada, mida Jumal meilt 
soovib, mida peaksime tegema, et leida rahu ja õnne 
selles ja järgmises elus, ning mis meid ees ootab. Õpe-
tus ja Lepingud kubiseb vastustest sellistele küsimustele, 
mida on esitanud alandlikus palves nii tavainimesed kui 
ka prohvetid. Raamat võib olla hinnaline juhend, kus 
õpetatakse meile, kuidas saada vastuseid küsimustele 
ajaliku heaolu ja igavese pääste kohta.

Võtmeks on alandlikkus ja usk Issandasse Jeesusesse 
Kristusesse. Kui Oliver Cowdery soovis Mormoni Raa-
matu tõlkimisel abiks olla, sai ta Issandalt sellega seoses 
järgmise vastuse: „Pea meeles, et ilma usuta ei suuda sa 
teha midagi; seepärast palu usus. Ära suhtu hoolimatult 
nendesse asjadesse; ära palu seda, mida sa ei peaks” 
(ÕL 8:10).

Enne kui Issand meid aitab, nõuab Ta Õpetuses ja 
Lepingutes ikka ja jälle usku ja alandlikkust. Üks põhjus 
selleks on, et Tema vastused ei pruugi tulla nii, nagu me 
ootame. Ka pole nendega alati kerge nõustuda.

Selle tõsiasja kohta leiame näiteid Kiriku ajaloost 
ja oma esivanemate kogemustest. Minu vanavanaisa 
Henry Eyring palvetas kogu hingest, et teada, mida teha, 
kui kuulis 1855. aastal õpetust taastatud evangeeliumist. 
Vastus tuli unenäos.

Ta nägi unes, et istus laua taga koos vanem Erastus 
Snowʼga Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja vanem 
William Browniga. Vanem Snow õpetas evangeeliumi 
põhimõtteid umbes tund aega. Seejärel ütles ta: „Jeesuse  
Kristuse nimel, ma käsin sul saada ristitud ja sind ristib 
see mees [vanem Brown].” 1 Mu pere on tänulik, et Henry 
Eyringil jagus usku ja alandlikkust vanem Brownil end 
kell pool kaheksa hommikul Ameerika Ühendriikides 
Missouri osariigis Saint Louisis vihmaveebasseinis ristida 
lasta.

Ta ei kuulnud vastuseks palvele Issanda häält.  
Vastus tuli öises nägemuses ja unenäos nii nagu  
Lehhile (vt 1Ne 8:2).

Issand on õpetanud meile, et vastused võivad tulla 
ka tunnetena. Ta õpetas Õpetuses ja Lepingutes Oliver 
Cowderyle: „Vaata, ma räägin sulle sinu meeles ja sinu 
südames Püha Vaimu kaudu, kes tuleb sinu peale ja 
elab sinu südames” (ÕL 8:2).

Ja Ta lausus Oliverile julgustuseks: „Kas ma ei rää-
kinud rahu sinu meelele selles asjas? Millist suuremat 
tõendust sa võid saada kui see, mis tuleb Jumalalt?”  
(ÕL 6:23)
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Olen õppinud Õpetusest ja Lepingutest, Kiriku 
ajaloost ja Henry Eyringi elukirjeldusest, mille ta oma 
misjonil vahetult pärast ristimist kirja pani, et vastuseid 
saab tunda nii rahu kui ka hoiatustena.

1857. aastal osales vanem Parley P. Pratt Kaheteist-
kümne Apostli Kvoorumist ühel konverentsil, mis  
leidis aset Ameerika Ühendriikides paigas, mida  
tänapäeval Oklahomaks kutsutakse. Henry Eyring  
pani kirja, et Vanem Pratti „mõttes mõlkus halb eelai-
mus … , suutmata näha tulevikku ega mingit pääse-
teed”.2 Vahetult pärast seda pani Henry kirja kurvad 
uudised apostli märtrisurmast. Tunnetades ohtu, jätkas 
vanem Pratt siiski oma rännakut, just nagu prohvet 
Joseph Carthageʼisse minnes.

Tunnistan, et Issand vastab alati alandlikule usupal-
vele. Õpetus ja Lepingud ning meie oma kogemused 
õpetavad meile, kuidas neid vastuseid ära tunda ja 
usuga vastu võtta, tulgu need siis juhatuse, tõe kinni-
tuse või hoiatusena. Palvetan, et me Issanda armastavat 
häält alati kuulda püüaksime ja tähele paneksime.

VIITED
1. The Journal of Henry Eyring: 1835–1902 (avaldamata käsikiri autori 

valduses).
2. The Journal of Henry Eyring: 1835–1902.

SÕNUMI ÕPETAMINE

1. Lugege sõnumist soovi korral üheskoos lõike, kus 
kõneldakse palvest. Paluge pereliikmetel kuulata hoo-
likalt, kuidas Jumal palvetele vastab. Tunnistage soovi 
korral palve tähtsusest.

2. Õpetus ja Lepingud on täis vastuseid küsimustele, 
mida inimesed palves esitanud on. Mis siis, kui vastused 
nende küsimustele (ilmutused) poleks kunagi kirja pan-
dud? Julgustage pereliikmeid õppima Vaimu õhutusi 
ära tundma ja järgima. Nad võiksid kirjutada palve 
kohta tekkinud mõtted päevikusse.

NOORED
Õhutuste kuulamine
María Isabel Molina

Ühel õhtul jooksis mu noor nõbu kodunt minema ja 
ma ruttasin teda otsima. Ringi sõites palvetasin ma, 

et Vaim mind aitaks. Teadsin, et Jumal vastab ja annab 

mulle juhatust, ning püüdsin kuulata Vaimu õhutusi. 
Kui ma aga midagi ei kuulnud, olin meeleheitel ja tund-
sin, et Vaim ei õhuta mind.

Kuigi tahtsin minna oma nõbu kaugemale otsima, 
tundsin, et peaksin püsima tema kodu lähedal. Nõnda 
otsustasin selles piirkonnas veel ühe tiiru teha. Kui rist-
mikul kinni pidasin, märkasin kõndiva noore tütarlapse 
siluetti. Leidsin oma nõo üles!

Kui autost väljusin ja tema poole jooksin, mõistsin 
ma, et Vaim oli mind kogu aeg juhatanud, aidates mul 
tunda, et pean jääma samasse piirkonda. Kuna olin 
püüdnud kuulda vaikset häält, ei pannud ma Vaimu 
õhutusi peaaegu tähele. Mõistsin siis, et sageli ei kuule 
me häält, vaid tunneme mõju südames.

Olin Vaimu juhatuse eest nii tänulik. Ta on tõepoo-
lest alati olemas! Nagu öeldakse pühakirjades: „Pühast 
Vaimust saab sinu pidev kaaslane” (ÕL 121:46).

Kui oleme Vaimu juhatuse väärilised ja tähelepane-
likud, võime olla tööriistaks Jumala käes ja paljudele 
head teha. Kui Vaim on jätkuvalt meie kaaslane, teame, 
kuhu minna.

LAPSED
Palve seiklus

President Eyring õpetab, et palvetele võidakse vastata 
mitmeti. Seikle pühakirjades ringi, et mõned viisid 

üles leida.
Otsi üles kõik järgmised pühakirjasalmid. Kirjelda 

oma päevikus mõne sõnaga, mida räägitakse nendes 
pühakirjasalmides palvetele vastamisest.

Kirjuta päevikusse ka sellest, millised on sinu koge-
mused seoses palvetele vastuste saamisega.

Jh 14:26
ÕL 6:22–23
ÕL 8:2
ÕL 9:8–9
Õp 8:10–11
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Misjonitöö
Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimused 
aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus. 

Mida mina teha saan?
1. Kas järgin Püha Vaimu 
õhutust, kui õdesid külastades 
nendega tunnistust jagan?

2. Kuidas aitan oma hoolealustel 
õdedel evangeeliumi õppida?
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Usk, pere, trööst

Viimse aja pühasid saadetakse 
„nägema vaeva inimhingede 

päästeks [Issanda] viinamäel” (ÕL 
138:56), mille juurde kuulub ka 
misjonitöö. Meil pole vaja amet-
likku misjonikutset, et evangee-
liumi jagada. Meie ümber on neid, 
kelle elu evangeelium õnnistaks, 
ja kui me end ette valmistame, 
kasutab Issand meie abi. Külastus-
õpetajad saavad asuda oma vaim-
seid kohustusi täitma ning aidata 
„tuua inimesele surematus ja 
igavene elu” (Ms 1:39).

Kui prohvet Joseph Smith 1842. 
aastal Abiühingu asutas, ütles ta, 
et naised ei pea hoolitsema ainu-
üksi vaeste eest, vaid peavad ka 
päästma hingi.1 See on ikka veel 
meie eesmärk.

„[Issand usaldab] tunnistuse 
tõest nendele, kes jagavad seda 
teistega,” ütles president Dieter F. 
Uchtdorf, teine nõuandja Esimeses 
Presidentkonnas. „Veelgi enam, 
Issand ootab, et Tema Kiriku 
liikmed „ava[ksid] oma suu kõi-
kidel aegadel, kuulutades [Tema] 

evangeeliumi rõõmuhäälel” (ÕL 
28:16). … Mõnikord võib üks lause 
tunnistusest saada alguseks sünd-
mustele, mis muudavad kellegi elu 
kogu igavikuks.” 2

Pühakirjasalmid:
ÕL 1:20–23; 18:15; 123:12

Meie ajaloost
Endisest Tšehhoslovakkiast 

pärit Olga Kovářová lugu on üks 
Abiühingu ajalukku läinud näide 
liikmete misjonitööst. 1970. aastal 
oli Olgal käsil doktoriõpe ja ta ja-
nunes sügavama vaimse elu järele. 
Talle jäi silma 75-aastane viimse aja 
püha Otakar Vojkůvka. „Välimuselt 
tundus ta olevat seitsmekümne 
viie aastane, kuid südames pigem 
kaheksateist ja täis elurõõmu,” ütles 
Olga.„Toonasel künismi ajastul 
oli see Tšehhoslovakkias väga 
harukordne.”

Olga küsis Otakarilt ja tema 
perelt, kuidas nad rõõmu leidsid. 
Nad tutvustasid teda teistele Kiriku 
liikmetele ja andsid talle Mormoni 

Raamatu. Olga luges seda innuga 
ning ta ristiti ja kinnitati peagi liik-
meks. Sellest ajast peale on Olga 
poliitilise surve ja usulise tagakiu-
samise käes vaevlevas maailmas 
head mõju avaldanud. Ta teenis 
oma väikeses koguduses Abi-
ühingu juhatajana ja aitas päästa 
teiste hingi, tuues neid Kristuse 
juurde.3
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