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Kuulekus toob õnnistusi
Me saame teadmise tõest ja vastused oma suurimatele 
küsimustele, kui oleme kuulekad Jumala käskudele.

Mu kallid vennad ja õed, ma 
olen väga tänulik, et saan 
olla täna koos teiega. Ma 

palun teie usku ja et te palvetaksite 
minu eest, kui ma kasutan siin seda 
võimalust teile kõneleda.

Mehed ja naised on läbi aegade 
otsinud teadmisi ja arusaamist sure-
likust elust, oma kohast ja eesmär-
kidest, aga ka sellest, kuidas leida 
rahu ja õnne. Igaüks meist on selliste 
otsingutega tegelenud.

Need teadmised ja arusaamine on 
kättesaadavad kogu inimkonnale. 
Need peituvad igavestes tõdedes. 
Õpetuse ja Lepingute 1. osa 39. 
salmist loeme: „Sest vaata, ja en-
näe, Issand on Jumal ja Vaim annab 
tunnistust, ja tunnistus on tõene ning 
tõde püsib igavesest ajast igavesti.”

Üks luuletaja on kirjutanud:

Elu alus on ta ja kõik algab just 
siit.

Kuigi taevad kaovad ja maailm 
nüüd purskab veel tuld,

siiski tõde jääb muutumata. 1

Mõned võivad küsida: „Kust sellist 
tõde leida ja kuidas me selle ära tun-
neme?” Prohvet Joseph Smithi kaudu 

Ameerika Ühendriikides Kirtlandis 
1833. aasta mais antud ilmutuses 
kuulutas Issand:

„Tõde on teadmine asjadest nii 
nagu need on ja nagu need olid ja 
nagu need saavad olema…

Tõe Vaim on Jumalast…
Ja ükski inimene ei saa täiust, kui 

ta ei pea kinni tema käskudest.
See, kes peab kinni [ Jumala] 

käskudest, saab tõde ja valgust, kuni 
ta saab tões hiilgavaks ja ta tunneb 
kõiki asju.” 2

Milline suurepärane lubadus! „See, 
kes peab kinni [ Jumala] käskudest, 
saab tõde ja valgust, kuni ta saab tões 
hiilgavaks ja ta tunneb kõiki asju.”

Praegusel valgustatud ajajärgul, mil 
evangeeliumi täius on taastatud, ei pea 
me tõde otsides purjetama üle tund-
matute merede ega rändama tähista-
mata teedel. Armastav Taevane Isa on 
määranud ära meie kursi ja andnud 
eksimatu juhise – nimelt kuulekuse. 
Me saame teadmise tõest ja vastused 
oma suurimatele küsimustele, kui 
oleme kuulekad Jumala käskudele.

Me õpime kuulekust kogu elu. 
Alguses, kui me oleme alles väikesed, 
annavad need, kes meie eest hoolitse-
vad, meile juhiseid ja panevad paika 

President Thomas S. Monson reeglid, mis tagavad meie turvalisuse. 
Elu oleks meie kõigi jaoks lihtsam, 
kui me neid reegleid kuulekalt täidak-
sime. Paljud meist õpivad kogemuste 
najal siiski, et tark on olla kuulekas.

Kui ma olin laps, elas meie pere 
suviti juuli algusest septembri algu-
seni suvilas, mis asus Utah’s Provo 
kanjonis Vivian Parkis.

Minu parimaks sõbraks nende 
kanjonis veedetud muretute päevade 
ajal oli Danny Larsen, kelle perel oli 
samuti Vivian Parkis suvila. Iga päev 
uitasime me temaga selles poiste pa-
radiisis ringi, püüdsime ojast ja jõest 
kala, korjasime kive ja muid aardeid, 
matkasime, ronisime ning lihtsalt nau-
tisime igat päeva, tundi ja minutit.

Ühel hommikul otsustasime 
Dannyga, et kutsume õhtul kõik oma 
sõbrad, kes kanjonis elavad, lõkke-
tulele. Pidime selleks vaid lähedal-
asuval põllul platsi ette valmistama 
ja sõbrad sinna kokku kutsuma. 
Juunikuine rohi põllul oli kuiv ja 
torkiv – sel moel ei kõlvanud põld 
lõkketegemiseks kohe mitte. Asu-
sime kõrgeks kasvanud rohtu käsitsi 
ära katkuma, et saaksime suure, 
puhta, ringikujulise platsi. Sikutasime 
ja tirisime kuis jõud lubas, pihku aga 
jäid vaid väikesed kuivanud umb-
rohutuustid. Mõistsime, et selle töö 
tegemiseks kulub meil kogu päev 
ning meie jõud ja entusiasm hakka-
sid raugema.

Ja siis tuli minu kaheksa-aastasesse 
pähe mõte, mis tundus olevat täiuslik. 
Ütlesin Dannyle: „Me peame selle 
rohu lihtsalt põlema panema! Me 
põletame rohu sisse ringi!” Danny oli 
kohe nõus ja ma jooksin meie suvi-
lasse tikkude järele.
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Et keegi teist nüüd ei arvaks, et 
meil, 8-aastastel poisikestel, oli luba-
tud tikke kasutada, siis ütlen kohe, 
et nii Dannyl kui minul oli tikkude 
kasutamine ilma täiskasvanute juu-
resolekuta keelatud. Meid mõlemaid 
oli korduvalt tule eest hoiatatud. Aga 
ma teadsin, kus meil kodus tikke 
hoitakse, ja me pidime põllu puhtaks 
saama. Hetkegi mõtlemata jooksin 
koju ja haarasin mõned tikud, jälgides 
hoolikalt, et keegi seda ei näeks. Peit-
sin tikud kiiresti taskusse.

Jooksin Danny juurde tagasi. Olin 
elevil, et minu taskus on lahendus 
meie probleemile. Mäletan, et mõtle-
sin, et tuli levib ainult nii kaugele kui 
meil tarvis ja siis kustub see mingil 
imekombel iseenesest ära.

Kraapsasin tiku vastu kivi ja panin 
juunikuise kuiva rohu põlema. See 
süttis, nagu oleks olnud bensiiniga 
üle valatud. Esialgu olime Dannyga 
rohu kadumist vaadates rõõmsad, 
kuid peagi sai meile selgeks, et tuli 
ei kustu iseenesest. Mõistes, et ei 
suuda tule peatamiseks midagi teha, 
sattusime paanikasse. Kurjakuulu-
tavad leegid hakkasid kuiva rohtu 
napsates mäest ülespoole ronima, 
seades ohtu männid ja kõik muu, 
mis nende teele ette jäi.

Lõpuks polnud meil muud valikut, 
kui joosta abi järele. Peagi jooksid 
kõik Vivian Parki mehed ja naised, 
kes said, märgade kotiriidest kotti-
dega edasi-tagasi ja püüdsid leeke 
materdades summutada. Möödus 
mitu tundi, enne kui viimased hõõgu-
vad söeraasud kustutatud said. Vanad 
männid olid päästetud, samuti kodud, 
milleni leegid oleksid võinud jõuda.

Saime Dannyga tol päeval mitu 
valusat, kuid tähtsat õppetundi. Olu-
lisim neist oli see, kui tähtis on olla 
kuulekas.

On olemas reeglid ja seadused, mis 
tagavad meile füüsilise turvalisuse. Ka 
on Issand andnud meile juhised ja kä-
sud, mis aitavad tagada meie vaimse 
turvalisuse, et võiksime edukalt ringi 
liikuda selles sageli ohtlikus surelik-
kuses ja naasta lõpuks meie Taevase 
Isa juurde.

Sajandeid tagasi kuulutas Saamuel 
julgelt põlvkonnale, kellel oli ammu-
seks tavaks ohverdada loomi: „Sõna-
kuulmine on parem kui tapaohver, 
tähelepanu parem kui jäärade rasv.” 3

Käesoleval ajajärgul on Issand 
prohvet Joseph Smithile ilmutanud, et 
Ta nõuab „südant ja teenistusvalmis 
meelt; ja teenistusvalmis ja kuulekas 
sööb neil viimsetel päevadel Siioni 
maa head ja paremat”.4

Nii muistsed kui kaasaja prohvetid 
teadsid ja teavad, et ilma kuulekuseta 
päästmist ei tule. Nefi kuulutas: „Ma 
lähen ja teen seda, mida Issand on 
käskinud.” 5 Kuigi teiste usk ja kuu-
lekus lõid vankuma, ei jätnud Nefi 
kunagi tegemata seda, mida Issand 
tal teha palus. Selle tulemusena on 
õnnistatud loendamatuid põlvkondi.

Liigutav on Aabrahami ja Iisaki 
lugu kuulekusest. Aabrahamil pidi 
olema väga valus olla Jumalale kuu-
lekas ja viia oma armas Iisak Morija 
maale, et ta seal põletusohvriks tuua. 
Kas suudame ette kujutada, kui raske 
pidi olema Aabrahami süda, kui ta 
kindlaksmääratud koha poole liikus. 
Milline äng pidi vaevama tema keha 
ja muserdama tema hinge, kui ta 
sidus Iisaki kinni, asetas altarile ja 
tõstis noa, et teda tappa. Ta kuuletus 
Issanda käsule vankumatu usu ja täie-
liku usaldusega. Milline õndsus pidi 
haarama Aabrahami ja rõõmustama 
tema südant, kui ta kuulis: „Ära pane 
kätt poisi külge ja ära tee temale mi-
dagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad 
Jumalat ega keela mulle oma ainust 
poega!” 6

Aabraham oli läbi katsutud ja proo-
vile pandud ning tänu tema ustavu-
sele ja kuulekusele andis Issand talle 
selle hiilgava lubaduse: „Ja sinu soo 
nimel õnnistavad endid kõik maailma 
rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda 
mu häält!” 7

Kuigi meil ei paluta tõestada oma 
kuulekust nii dramaatilisel ja südant-
lõhestaval viisil, nõutakse kuulekust 
ka meilt.

President Joseph F. Smith kuulutas 
1873. aasta oktoobris: „Kuulekus on 
taeva esimene seadus.” 8

President Gordon B. Hinckley 
on öelnud: „Viimse aja pühade õnn, 
viimse aja pühade rahu, viimse aja 
pühade areng, viimse aja pühade 
õitseng ning selle rahva igavene pääste 
ja ülendus sõltub Jumala nõuannete 
kuulekast järgimisest.” 9

Kuulekus on prohvetite tunnus-
märk. See on andnud neile läbi 
aegade jõudu ja teadmisi. On oluline, 
et mõistaksime, et ka meil on õigus 
sellele jõu ja teadmiste allikale. Kui 
kuuletume Jumala käskudele, on see 
tänapäeval hõlpsasti kättesaadav meile 
kõigile.

Olen aastate jooksul tundnud 
lugematul hulgal inimesi, kes on olnud 
iseäranis ustavad ja kuulekad. Nad on 
olnud mulle õnnistuseks ja inspirat-
siooniks. Lubage mul rääkida kahest 
sellisest inimesest.

Walter Krause oli kõikumatu Kiriku 
liige, kelle pere elas pärast Teist maa-
ilmasõda Ida-Saksamaal. Hoolimata 
raskustest, mida tal tuli kogeda seoses 
tol maal valitsenud oludega, oli vend 
Krause mees, kes armastas ja teenis 
Issandat. Ta täitis ustavalt ja kohuse-
tundlikult kõiki talle antud ülesandeid.

Teine mees, Johann Denndorfer, 
oli ungarlane, kes liitus Kirikuga Sak-
samaal ja sai 1911. aastal 17-aastasena 
ristitud. Varsti pärast seda naasis ta 
Ungarisse. Pärast Teist maailmasõda 
selgus, et ta oli omaenda kodumaal 
Debreceni linnas praktiliselt vang. 
Ka Ungari rahvalt oli võetud nende 
vabadus.

Vend Walter Krause, kes ei tundnud 
vend Denndorferit, sai ülesandeks olla 
tema koduõpetaja ja teda korrapäraselt 
külastada. Vend Krause helistas oma 
koduõpetuse kaaslasele ja ütles talle: 
„Meile on tehtud ülesandeks külastada 
vend Johann Denndorferit. Kas sa 
saaksid sel nädalal minuga kaasa tulla, 
et temaga kohtuda ja evangeeliumi 
sõnumit jagada?” Ja lisas veel: „Vend 
Denndorfer elab Ungaris.”

Kaaslane küsis jahmunult: „Millal 
me teele asume?”

„Homme,” vastas vend Krause.
„Millal me tagasi tuleme?” küsis 

kaaslane.
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Vend Krause vastas: „No nii umbes 
nädala pärast – kui me pääseme 
tagasi.”

Kaks koduõpetuse kaaslast asusid 
teele vend Denndorferi juurde. Nad 
sõitsid rongi, seejärel bussiga Saksa-
maa kirdeosast Ungarisse Debreceni. 
See oli pikk reis. Vend Denndorferi 
juures polnud koduõpetajad käinud 
sõja algusest saadik. Nähes nüüd Is-
sanda teenijaid, oli ta ülimalt tänulik, 
et nad olid tulnud. Algul keeldus ta 
neid kättpidi tervitamast. Selle asemel 
läks ta oma magamistuppa ja võttis 
väikese kapi sahtlist karbi, kus oli 
tema aastate pikku kogutud kümnis. 
Ta andis kümnise oma koduõpetajate 
kätte ja ütles: „Nüüd olen ma täitnud 
oma kohustuse Jumala ees. Nüüd 
olen ma vääriline Issanda teenijate 
kätt suruma!” Vend Krause rääkis 
mulle hiljem, et ta oli sõnatu, kui mõt-
les sellele, et see ustav vend, kellel 
polnud palju aastaid Kirikuga mingit 
kontakti, oli kuulekalt ja korrapäraselt 
võtnud oma kasinast sissetulekust 10 
protsenti, et maksta ära oma kümnis. 
Ta oli kogunud seda raha teadmata, 
millal või kas üldse avaneb kunagi 
võimalus see ära maksta.

Vend Walter Krause suri üheksa 
aastat tagasi 94-aastasena. Ta teenis 
ustavalt ja kuulekalt kogu oma elu. Ta 
oli inspiratsiooniks mulle ja kõigile, 
kes teda tundsid. Kui tal paluti midagi 
teha, ei kahelnud ta, ei nurisenud ega 
puigelnud vastu.

Mu vennad ja õed, kuulekus on 
selle elu suur proovilepanek. Issand 

on öelnud: „Paneme nad nõnda proo-
vile, et näha, kas nad teevad kõike, 
mida iganes Issand, nende Jumal, neil 
teha käsib.” 10

Päästja kuulutas: „Sest kõik, kes 
tahavad saada minu käest õnnistust, 
peavad püsima selles seaduses, mis 
selle õnnistuse jaoks määrati, ning 
selle tingimustes, mis seati enne maa-
ilma rajamist.” 11

Pole suuremat näidet kuulekusest, 
kui seda on meie Päästja. Tema kohta 
ütles Paulus:

„Ja olles küll Poeg, õppis ta kuule-
kust selle läbi, mida ta kannatas.

Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai 
ta igavese pääste toojaks kõigile, kes 
on talle kuulekad.” 12

Päästja näitas täiusliku elu ja aus-
tusega püha missiooni vastu tõelist 
armastust Jumala vastu. Ta ei olnud 
kunagi suureline. Ta polnud kunagi 
uhkusest puhevil. Ta polnud kunagi 
ebalojaalne. Ta oli alati alandlik. Ta 
oli alati siiras. Ta oli alati kuulekas.

Olgugi et Teda kiusas meisterpetis, 
nimelt kurat, olgugi et 40 päeva ja 40 
ööd kestnud paastumine oli ta füüsili-
selt nõrgaks teinud ja Tal oli nälg ning 
kurat tegi Talle kõige ihaldusväärse-
maid ja ahvatlevamaid ettepanekuid, 
andis Jeesus meile jumaliku eeskuju 
kuulekusest, keeldudes kõrvale 
kalduma sellest, mille Ta teadis olevat 
õige.13

Vaeveldes Ketsemanis agoonias, 
kus Ta elas läbi sellist piina, et Ta 
higi oli kui verepisarad, mis voolasid 
maha,14 oli Ta eeskujuks kuulekast 

Pojast, öeldes: „Isa, kui sa tahad, võta 
see karikas minult ära; ometi ärgu 
sündigu minu, vaid sinu tahtmine!” 15

Nii, nagu Päästja juhendas oma 
varaseid apostleid, juhendab Ta ka 
sind ja mind: „Järgi sina mind!” 16 Kas 
me oleme valmis kuuletuma?

Me võime saada teadmisi, mida 
otsime, vastuseid, mida ihkame, ja 
jõudu, mida soovime, et seista silmitsi 
tänapäeva keerulise ja muutuva 
maailma raskustega, kui kuuletume 
meeleldi Issanda käskudele. Tsiteerin 
taas Issanda sõnu: „See, kes peab 
kinni tema käskudest, saab tõde ja 
valgust, kuni ta saab tões hiilgavaks ja 
ta tunneb kõiki asju.” 17

Ma palvetan alandlikult, et meid 
õnnistataks rikkaliku tasuga, mis on 
kuulekatele lubatud. Jeesuse Kristuse, 
meie Issanda ja Päästja 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 neljanda pühapäeva kõne(d) võib valida eelmise või kõige viimase konverentsi 
kõnede hulgast. Eestikeelsed kõned leiate aadressilt www.jeesusekristusekirik.ee või conference.lds.org

õppetunni ettevalmistamisel võib 
olla ahvatlev, kuid heakskiidetud 
õppekava näeb ette konverent-
sikõnede 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 vajadus-
tele. 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 2013–oktoober 2013 2013. aasta kevadise  
üldkonverentsi kõned *

Oktoober 2013–aprill 2014 2013. aasta sügisese  
üldkonverentsi kõned *
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Olen tänulik, et saan olla 
koos teiega sel Viimse Aja 
Pühade Jeesuse Kristuse 

Kiriku konverentsil. See on Tema 
Kirik. Me võtame enda peale Tema 
nime, kui läheme Ta kuningriiki. 
Tema on Jumal, Looja ja täiuslik. Meie 
oleme surelikud ning altid surmale 
ja patule. Sellegipoolest kutsub Ta 
meid armastusest meie ja me perede 
vastu oma ligidale. Siin on Ta sõnad: 
„Tulge minu ligi ja mina tulen teie 
ligi; otsige mind usinasti ja te leiate 
mind; paluge ja te saate; koputage ja 
teile avatakse.” 1

Nende ülestõusmispühade ajal tu-
letatakse meile meelde, miks me Teda 
armastame ja et Ta on andnud oma 
ustavatele jüngritele lubaduse, et neist 
saavad Tema armsad sõbrad. Päästja 
andis selle lubaduse ja ütles meile, 
kuidas Ta tuleb meie juurde, kui Teda 
teenime. Üks näide sellest on ilmu-
tus Oliver Cowderyle, kui ta teenis 
Issandat koos prohvet Joseph Smi-
thiga Mormoni Raamatu tõlkimisel: 
„Vaata, sina oled Oliver, ja ma olen 
rääkinud sinule sinu soovide tõttu; 
seepärast talleta need sõnad aardena 
oma südamesse. Ole ustav ja usin 
Jumala käskudest kinnipidamisel, ja 

ma panen oma armastuse käsivarred 
sinu ümber.” 2

Mina kogesin kõige sagedamini 
rõõmu Päästjale liginemisest ja Ta ligi-
nemisest mulle, kui lihtsate tegudega 
käskudele kuulesin.

Olete seda kindlasti kogenud. 
Võib-olla siis, kui otsustasite minna 
sakramendikoosolekule. Mina ko-
gesin seda hingamispäeval, kui olin 
alles väga väike. Neil päevil saime 
me sakramenti õhtuse koosoleku ajal. 
Mälestus rohkem kui 65 aasta tagusest 
päevast, mil pidasin käsku koguneda 
koos oma pere ja pühadega, tõmbab 
mind ikka veel Päästjale lähemale.

Väljas oli pime ja külm. Mäletan, 
kuidas tundsin tol õhtul oma vane-
matega sakramendisaalis olles valgust 
ja soojust. Võtsime sakramenti, mida 
jagasid Aaroni preesterluse hoidjad, ja 
lubasime Taevasele Isale lepinguga, 
et peame alati meeles Tema Poega ja 
peame kinni Ta käskudest.

Koosoleku lõpus laulsime kiriku-
laulu „Jää minuga, on õhtuaeg”, milles 
olid sõnad: „Oh, Päästja, jää veel 
minuga, on käes meil õhtuaeg.” 3

Tundsin tol õhtul Päästja armastust 
ja lähedust. Ja tundsin Püha Vaimu 
tröösti.

Tahtsin taaselustada tundeid, 
mil tol sakramendikoosolekul oma 
nooruspõlves Päästja armastust ja 
lähedust tundsin. Seega pidasin hiljuti 
veel teistki käsku. Uurisin pühakirju. 
Teadsin, et saan neis naasta tagasi ja 
lasta Pühal Vaimul aidata mul tunda, 
mida ülestõusnud Issanda kaks jüng-
rit olid tundnud, kui Ta võttis vastu 
nende kutse minna nende koju ja olla 
koos nendega.

Lugesin kolmandast päevast pärast 
Ta ristilöömist ja matuseid. Ustavad 
naised ja teised leidsid, et kivi on 
haua eest ära veeretatud ja nägid, et 
Tema keha pole seal. Nad olid tulnud 
armastusest Tema vastu Ta keha 
võidma.

Kõrval seisid kaks inglit ja küsisid, 
miks nad kartsid, öeldes:

„Miks te elavat otsite surnute 
juurest?

Tema ei ole siin, vaid on üles 
tõusnud! Tuletage meele, mis ta teile 
rääkis veel Galileas olles,

kui ta teile ütles, et Inimese Poeg 
antakse patuste inimeste kätte ja 
lüüakse risti ja kolmandal päeval ta 
tõuseb jälle üles!” 4

Markuse evangeelium lisab sellele 
ühe ingli korralduse: „Ent minge 
ütelge tema jüngritele, ka Peetrusele, 
et ta läheb teie eele Galileasse; seal te 
saate teda näha, nõnda nagu ta teile 
ütles.” 5

Apostlid ja jüngrid olid kogune-
nud Jeruusalemma. Ilmselt oleksime 
ka meie olnud hirmul nagu nemad 
ja mõtisklenud, rääkides üheskoos, 
mida surm ja teated Tema ülestõusmi-
sest nende jaoks tähendasid.

Kaks jüngrit olid tol õhtupoolikul 
teel Jeruusalemmast Emmausse. Teele 
ilmus ülestõusnud Kristus ja kõndis 

„Tulge minu juurde”
Kristus on näidanud meile oma sõnade ja eeskujuga, 
kuidas Talle ligineda.

President Henry B. Eyring
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas
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koos nendega. Issand oli tulnud 
nende juurde.

Luuka raamat võimaldab meil kõn-
dida koos nendega.

„Ja nende kõneldes ja vaieldes 
lähenes ka Jeesus ise neile ja käis 
nendega.

Aga nende silmad peeti, nii et nad 
teda ei tunnud.

Ja ta ütles neile: „Mis kõned need 
on, mis te käies kõnelete isekeskis?” 
Siis nad seisatasid kurvanäolistena.

Aga teine, nimega Kleopas, vastas 
ning ütles temale: „Sinaks üksi elad 
kui võõras Jeruusalemmas ega tea, 
mis neil päevil seal on sündinud?”” 6

Nad rääkisid Talle, et nad kurvasta-
sid Jeesuse surma pärast, olles usalda-
nud, et Temast saab Iisraeli Lunastaja. 

Ülestõusnud Päästja hääles võis 
tunda ilmselt armastust, kui Ta rääkis 
nende kahe kurva ja leinava jüngriga. 

„Tema ütles neile: „Oh te mõist-
matumad ja südamest pikaldased 
uskuma seda kõike, mis prohvetid on 
rääkinud!

Eks Kristus pidanud seda kanna-
tama ja oma auhiilgusesse minema?”

Ja ta hakkas peale Moosesest ja 
kõigist prohveteist ja seletas neile, mis 
temast kõigis kirjades oli üteldud.” 7

Siis jõudis kätte hetk, mis on 
soojendanud mu südant poisipõlvest 
peale.

„Ja kui nad lähenesid külale, kuhu 
nad olid minemas, tegi ta enese ee-
male minema.

Ja nad käisid temale peale ning üt-
lesid: „Jää meie juure, sest õhtu jõuab 
ja päev veereb!” Ja tema läks sisse 
nende juure jääma.” 8

Päästja võttis tol õhtul vastu kutse 
minna oma jüngrite majja Emmause 
küla lähedal.

Ta istus koos nendega sööma. Ta 
võttis leiva, õnnistas, murdis ja andis 
selle neile. Nende silmad avanesid ja 
nad tundsid Ta ära. Siis aga haihtus Ta 
nende silme eest. Luukas pani meie 
jaoks kirja nende õnnistatud jüngrite 
tunded: „Ja nad ütlesid üksteisele: 
„Eks meie süda põlenud meie sees, 
kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju 
seletas?”” 9

Tolsamal tunnil tormasid need 
kaks jüngrit tagasi Jeruusalemma, 
et öelda üheteistkümnele apostlile, 
mis nendega oli juhtunud. Tol hetkel 
ilmus Päästja taas.

Ta kordas prohvetlikke kuulutusi 
oma missioonist lepitada kõigi Isa 
laste patud ning murda surmaahelad.

„Ja ta ütles neile: „Nõnda on kirju-
tatud ja nõnda pidi Kristus kannatama 
ja surnuist üles tõusma kolmandal 
päeval,

ja tema nimel peab kuulutatama 
meeleparandust pattude andekssaa-
miseks kõigi rahvaste seas, alates 
Jeruusalemast.

Teie olete nende asjade 
tunnistajad!”” 10

Päästja sõnad kehtivad sama hästi 
meile, kui need kehtisid tookord Tema 
jüngritele. Oleme tunnistajad nendest 
asjadest. Ja hiilgava ülesande, mille me 
enda peale võtsime, kui Viimse Aja Pü-
hade Jeesuse Kristuse Kirikus ristitud 
saime, tegi prohvet Alma meile selgeks 
sajandeid tagasi Mormoni vete ääres:

„Ja sündis, et ta ütles neile: Vaata, 
siin on Mormoni veed (sest nii neid 
kutsuti), ja nüüd, kuna te soovite tulla 
Jumala lambatarasse ja olla kutsutud 
tema rahvaks ja olete nõus kandma 
üksteise koormaid, et need oleksid 
kerged;

jah, ja olete nõus leinama koos 
nendega, kes leinavad; jah, ja tröös-
tima neid, kes vajavad tröösti, ja 
seisma kui Jumala tunnistajad igal ajal 
ja kõiges ja kõikjal, kus te ka ei ole, 
kuni surmani välja, et Jumal saaks 
teid lunastada ja teid arvataks nende 
hulka, kes on esimeses ülestõusmises, 
et teil võiks olla igavene elu –

nüüd, ma ütlen teile, kui see on 
teie südame soov, siis mis on teil selle 
vastu, et teid ristitakse Issanda nimel 
tunnistusena tema ees, et te olete sõl-
minud temaga lepingu, et te teenite 
teda ja peate kinni tema käskudest, 
et ta võiks valada oma Vaimu veel 
rikkalikumalt teie peale?

Ja nüüd, kui inimesed olid kuul-
nud neid sõnu, plaksutasid nad 
rõõmu pärast oma käsi ja hüüdsid: 
See on meie südamesoov!” 11

Oleme lepingu all ülendada nende 
meelt, kes seda vajavad, ja olla ka 
Päästja tunnistajad nii kaua, kui 
elame.

Meil õnnestub see vaid sel juhul, 
kui armastame Päästjat ja tunneme, 
kuidas Ta meid armastab. Kui oleme 
ustavad antud lubadusele, tunneme 
armastust Tema vastu. Meie armastus 
suureneb, kuna tunneme Ta väge 
ja kuidas Ta ligineb meile, kui Teda 
teenime.

President Thomas S. Monson mee-
nutab meile sageli Issanda lubadust 
Ta ustavatele jüngritele: „Ja see, kes 
teid vastu võtab, seal olen ka mina, 
sest ma lähen teie palge eel. Ma olen 
teie paremal käel ja vasakul, ja minu 
Vaim on teie südames ja minu inglid 
teie ümber, et teid toetada.” 12

On veel üks viis, kuidas meie 
teiega oleme tundnud Teda meiega 
lähedasemaks saamas. Kui teenime 
Teda pühendunult, ligineb Ta neile, 
keda oma peres armastame. Iga kord, 
kui mind on kutsutud Issanda tee-
nistuses kolima või oma pere maha 
jätma, olen hakanud nägema, et 
Issand õnnistab mu naist ja mu lapsi. 
Ta valmistab ette oma armastavad tee-
nijad ja võimalused, et tõmmata mu 
perekonda endale lähemale.

Olete tundnud seda õnnistust enda 
elus. Paljudel teist on armsaid inimesi, 
kes uitavad igavese elu rajast eemale. 
Te mõtisklete, mida veel teha, et neid 
tagasi tuua. Võite loota Issandale, 
et Ta ligineb neile, kui teenite Teda 
usuga.

Mäletate Issanda lubadust Joseph 
Smithile ja Sidney Rigdonile, kui 
nad olid oma perede juurest eemal 
Issanda ülesandeid täitmas: „Minu 
sõbrad Sidney ja Joseph: Teie pere-
dega on hästi; nad on minu kätes ja 
ma teen nendega nii, nagu ma heaks 
pean, sest minus on kõik vägi.” 13

Nagu Alma ja kuningas Moosia, 
on ka mõned ustavad lapsevanemad 
teeninud Issandat pikalt ja hästi, kuid 
ometi on neil lapsi, kes läksid uitama 
vaatamata ohverdustele, mida nende 
vanemad Issandale toonud on. Nad 
on teinud kõik, mis suutsid, näiliselt 
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asjatult, isegi kui armastavad ja usta-
vad sõbrad neile appi tulid.

Alma ja tema aja pühad palvetasid 
tema poja ja kuningas Moosia poe-
gade eest. Tuli ingel. Teie ja nende 
palved, kes rakendavad usku, toovad 
Issanda teenijad teie pereliikmetele 
appi. Nad aitavad neil valida kodutee 
Jumala juurde, isegi kui neid ründa-
vad Saatan ja ta järgijad, kelle eesmär-
giks on hävitada pered selles elus ja 
igavikus.

Mäletate sõnu, mis ingel ütles 
Alma nooremale ja Moosia poega-
dele, kui nad mässasid: „Ja ingel ütles 
taas: Vaata, Issand on kuulnud oma 
rahva palveid ja ka oma teenija Alma 
palveid, kes on sinu isa; sest ta on pa-
lunud sinu pärast suure usuga, et sind 
toodaks tõe tundmisele; seepärast, sel 
põhjusel olen ma tulnud, et veenda 
sind Jumala väes ja võimus, et tema 
teenijate palvetele vastataks vastavalt 
nende usule.” 14

Ma ei saa lubada teile, kui te pal-
vetate ja teenite Issandat, et te saate 
kõik õnnistused, mida võite endale 
ja oma perele soovida. Kuid ma võin 
teile lubada, et Päästja ligineb teile 
ning õnnistab teid ja teie perekonda 
parimaga. Ta armastus annab teile 
tröösti ja te tunnete oma palvele vas-
tuseks Tema lähedalolu, kui sirutate 
oma käed välja teisi teenides. Issanda 
vägi on teile toeks, kui seote nende 
haavu, kes seda vajavad, ja pakute 
Tema lepituse puhastavat toimet 
neile, kes patu käes kurvastavad. 
Tema käsivarred on välja sirutatud 

koos teie käsivartega, et aidata ja 
õnnistada meie Taevase Isa lapsi, 
nende seas ka neid, kes on teie enda 
perekonnas.

Meid ootab ees hiilgav kojutu-
lek. Näeme siis meile armsa Issanda 
lubaduse täitumist. Ta ise võtab meid 
vastu igavesse ellu Tema ja meie Tae-
vase Isa juures. Jeesus Kristus kirjel-
das seda järgmiste sõnadega:

„Püüa esile tuua ja jalule seada 
minu Siionit. Kõigis asjades pea kinni 
minu käskudest.

Ja kui sa pead kinni minu käsku-
dest ja pead vastu lõpuni, saad sa 
igavese elu, milline and on suurim 
kõikidest Jumala andidest.” 15

„Sest need, kes elavad, pärivad 
maa, ja need, kes surevad, puhkavad 
kõigest oma vaevast ja nende tööd 
järgnevad neile; ning nad saavad 
krooni minu Isa eluasemetes, mis ma 
neile olen valmistanud.” 16

Tunnistan, et võime Vaimu läbi jär-
gida Taevase Isa kutset: „See on minu 
armas Poeg. Kuula Teda!” 17

Kristus on näidanud meile oma 
sõnade ja eeskujuga, kuidas Talle 
ligineda. Iga Taevase Isa laps, kes on 
otsustanud siseneda ristimise vära-
vast Tema Kirikusse, saab võimaluse 
õppida selles elus Tema evangeeliumi 
ja kuulda Tema kutsutud teenijatelt Ta 
kutset „Tulge minu juurde”.18

Iga Ta lepinguline teenija Ta ku-
ningriigis maa peal ja vaimumaailmas 
saab Vaimu kaudu Temalt juhatust, 
kui õnnistab ja teenib teisi Tema eest. 
Ja ta tunneb Tema armastust ja leiab 

rõõmu Talle liginemisest.
Olen Issanda ülestõusmise tunnis-

taja, otsekui oleksin olnud tol õhtul 
kahe jüngriga Emmause tee äärde 
jäänud majas. Tean, et Ta elab, nagu 
teadis Joseph Smith, kui ta nägi Isa ja 
Poega Palmyra puudesalus hiilgavas 
hommikuvalguses.

See on Jeesuse Kristuse õige Kirik. 
Ainuüksi president Thomas S. Mon-
soni hoitud preesterluse võtmetes 
on meil vägi olla perega pitseeritud, 
et elada igavesti oma Taevase Isa 
ja Issanda Jeesuse Kristusega. Sei-
same kohtupäeval Päästjaga silmitsi. 
Neile, kes on liginenud Talle selles 
elus Teda teenides, saab see olema 
rõõmuaeg. Nad kuulevad siis oma 
rõõmuks sõnu: „See on hea, sa hea 
ja ustav sulane!” 19 Tunnistan sellest 
ülestõusnud Päästja ja meie Lunastaja 
tunnistajana, Jeesuse Kristuse nimel, 
aamen. 
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