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„Ma ei lahku sinust 
ega jäta sind maha”
Meie Taevane Isa .. teab, et me õpime, kasvame ja saame 
tugevamaks, kui seisame silmitsi katsumustega, mida 
peame läbi tegema.

Ma kirjutan täna õhtul oma 
päevikusse: „See istung on 
olnud kõikidest üldkonve-

rentsidest, kus olen osalenud, üks 
inspireerivamaid. Kõik on olnud 
suurepärane ja väga vaimne.”

Vennad ja õed! Kui me kuue kuu 
eest üldkonverentsil kohtusime, lamas 
minu kallis naine Frances haiglas, 
sest oli mõni päev varem kohutavalt 
kukkunud. Pärast nädalatepikkust 
vaprat võitlust vigastustest jagusaami-
se nimel, lahkus ta maikuus igavikku. 
Tema kaotus on olnud korvamatu. 
Me abiellusime Soolajärve templis 
7. oktoobril 1948. Homme oleks ol-
nud meie 65. pulmaaastapäev. Ta oli 
mu elu armastus, mu usaldusisik ning 
mu parim sõber. Öelda lihtsalt, et ma 
igatsen teda, ei väljenda mu tunnete 
sügavust.

See konverents märgib 50 aasta 
möödumist ajast, mil president  
David O. McKay kutsus mind teenima 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse. 

Kõigi nende aastate jooksul kogesin 
ma oma kalli kaaslase täielikku toe-
tust. Selleks, et ma saaksin täita oma 
kutset, tegi ta loendamatuid ohverdu-
si. Ma ei kuulnud temalt kunagi kurt-
mist, kuigi mul oli sageli vaja veeta 
päevi ja vahel nädalaid eemal temast 
ja meie lastest. Ta oli tõepoolest ingel!

Ma soovin väljendada enda ja 
oma pere nimel tänu nende tohutute 
armastuse väljenduste eest, mis on 
meile pärast Francese surma osaks 
saanud. Me oleme saanud kõikjalt 
maailmast sadu kaarte ja kirju, kus 
teda imetletakse ja meie perele kaas-
tunnet avaldatakse. Meile on saade-
tud hulgaliselt kauneid lilli. Me oleme 
tänulikud loendamatute annetuste 
eest, mis on tehtud tema nimel Kiriku 
üldisesse misjonitöö fondi. Nende ni-
mel, kes temast maha jäid, väljendan 
ma kogu südamest tänu teie lahkuse 
ja südamlikkuse eest.

Mulle on sellel raskel ajal suu-
rimaks trööstijaks olnud tunnistus 

President Thomas S. Monson Jeesuse Kristuse evangeeliumi kohta 
ja teadmine, et minu kallis Frances 
endiselt elab. Ma tean, et meie lahus-
olek on ajutine. Meid pitseeriti Jumala 
kojas volitusega, mis seob meid nii 
maa peal kui taevas. Ma tean, et ühel 
päeval me kohtume taas ega lahku 
teineteisest enam kunagi. See teadmi-
ne annab mulle tuge.

Vennad ja õed! Võib kindlalt oleta-
da, et pole eales elanud inimest, kes 
ei oleks oma elus kogenud kannatusi 
ega kurbust. Ka ei ole inimkonna 
ajaloos olnud perioodi, kus poleks 
olnud rahutusi ega viletsust.

Kui elutee teeb julma pöörde, tekib 
kiusatus küsida: „Miks just mina?” 
Aeg-ajalt tundub, et tunneli lõpus 
ei ole valgust, et ööpimedus ei haju 
päikesetõusus. Me tunneme pettu-
must purunenud unistuste ja meele-
heidet luhtunud lootuste üle. Me 
ühineme Piibli palvega: „Kas Gileadis 
ei ole palsamit?” 1 Me tunneme end 
hüljatu, murest murtu ja üksildasena. 
Me kaldume vaatama oma ebaõnnes-
tumisi pessimismi kõverpeeglist. Me 
muutume probleemidele lahenduste 
otsimisel kannatamatuks, unustades, 
et tihti nõutakse meilt taevalikku  
voorust – kannatlikkust.

Raskused, mida kohtame, panevad  
meie vastupidamisvõime tõeliselt 
proovile. Me kõik peame vastama  
põhimõttelisele küsimusele: kas ma  
nõrken või jõuan sihile? Mõned nõrke-
vadki, kui leiavad, et neil pole jõudu 
oma probleemidest üle olla. Sihile 
jõuda tähendab aga vastu pidada kuni 
elu viimaste hingetõmmeteni.

Kui me mõtiskleme sündmustest, 
mis võivad meie kõigiga juhtuda, 
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võime öelda koos muistse Iiobiga: 
„Inimene ise sünnib vaevaks.” 2 Iiob 
oli „vaga ja õiglane” mees, kes „kartis 
Jumalat ja hoidus kurjast.” 3 Olles käi-
tumiselt õigemeelne ja vara poolest 
jõukas, pidi Iiob läbima proovile-
paneku, mis oleks võinud hävitada 
igaühe. Jäänud ilma varandusest, 
põlatud ära sõprade poolt, vaevatud 
kannatustes, muserdatud perekon-
na kaotuse pärast, oli ta kehutatud 
„ne[edma] Jumalat ja sure[ma].” 4 Ta 
pidas sellele kiusatusele vastu ja kuu-
lutas oma õilsa hinge põhjast:

„Vaata, nüüdki on mul tunnistaja 
taevas ja eestkõneleja kõrgustes.” 5

„Ma tean, et mu Lunastaja elab.” 6

Iiob säilitas usu. Kas meie käitume 
samamoodi, kui seisame silmitsi oma 
probleemidega?

Mil iganes meile tundub, et oleme 
elutormides räsida saanud, pidagem 
meeles, et ka teised on käinud sama 
teed, pidanud vastu ja probleemid 
ületanud.

Kiriku ajalugu sel aegade täiuse 
ajajärgul on tulvil nende kogemusi, 
kes on pidanud võitlema, kuid jäänud 
siiski kindlaks ja olnud julged. Mis 
on olnud selle põhjuseks? Nad kes-
kendusid oma elus Jeesuse Kristuse 
evangeeliumile. See aitab meil hak-
kama saada kõigega, mis meid ees 
ootab. Meile saavad ka edaspidi osaks 
rasked katsumused, kuid me suuda-
me neid taluda, minna neile vastu 
püstipäi ja väljuda võitjana.

Kannatuste voodist, pisaraist märja 
padja pealt taeva poole tõstab meid 
jumalik kinnitus ja hinnaline luba-
dus: „Ma ei lahku sinust ega jäta sind 
maha” 7 Selline trööst on hindamatu!

Kutsega seotud kohustuste tõttu 
risti ja põiki läbi maailma reisides olen 
ma saanud aru paljudest asjadest. 
Üks tähtsamaid neist on, et kurbus 
ja kannatused on ülemaailmsed. Ma 
ei saa hakata mõõtma südamevalu ja 
kurbust, mille tunnistajaks ma olen 
olnud, külastades neid, kes leinavad, 
vaevlevad haiguste käes, on silmitsi la-
hutusega, on hädas üleannetu poja või 

tütrega või kannatavad patu tagajärge-
de pärast. Seda loetelu võib veel pikalt 
jätkata, sest on loendamatult prob-
leeme, mis võivad meile osaks saada. 
Raske on kõige selle hulgast tuua 
ühte näidet, kuid siiski, kui ma mõtlen 
raskustele, lähevad mu mõtted vend 
Bremsi juurde, kes oli mu poisieas üks 
mu pühapäevakooli õpetajatest. Ta 
oli ustav Kiriku liige, kuldse südame-
ga mees. Temal ja ta naisel Sadie’l oli 
kaheksa last. Paljud neist olid sama 
vanad kui meie pere lapsed.

Kui me Francesiga abiellusime 
ja senisest kogudusest lahkusime, 
kohtusime vend ja õde Bremsi ning 
nende pereliikmetega vaid pul-
mades, matustel ning koguduse 
kokkutulekutel.

1968. aastal suri vend Bremsi naine 
Sadie. Kaks tema kaheksast lapsest 
surid samuti peagi.

Ühel päeval umbes kolmteist aastat 
tagasi helistas mulle vend Bremsi 
vanim lapselaps. Ta rääkis mulle, et 
tema vanaisal oli 105. sünnipäev ning 
ütles: „Ta elab väikeses hooldekodus, 
kuid kohtub kogu perekonnaga igal 
pühapäeval ja teeb neile pühapäeva-
kooli õppetundi.” Ta jätkas: „Eelmisel 
pühapäeval ütles vanaisa meile: “Mu 
kallid, sel nädalal ma suren. Palun 
helistage Tommy Monsonile. Ta teab, 
mida teha.””

Külastasin vend Bremsi juba 
järgmisel õhtul. Ma ei olnud teda 
kaua näinud. Ma ei saanud temaga 
rääkida, sest ta oli kaotanud kuul-
mise. Ma ei saanud talle lugemiseks 
teadet kirjutada, sest ta oli kaotanud 
nägemise. Mulle öeldi, et tema pere 
suhtleb temaga, võttes tema pare-
ma käe sõrme ja joonistades sellega 
tema vasaku käe peopessa inimese 
nime, kes on külas. Kõik sõnumid 
tuli talle edastada samal viisil. Ma 
tegin niisamuti, võtsin tema sõrme 
ja kirjutasin tähthaaval T-O-M-M-Y 
M-O-N-S-O-N. See oli nimi, mille järgi 
ta oli mind alati tundnud. Vend Brems 
elavnes, võttis mu käed ja pani need 
oma pea peale. Ma mõistsin, et ta 

soovis saada preesterluse õnnistust. 
Autojuht, kes oli mu hooldekodusse 
sõidutanud, ühines minuga, kui me 
panime oma käed vend Bremsi pea 
peale ja andsime soovitud õnnistu-
se. Selle lõppedes voolasid pisarad 
tema pimedatest silmadest. Ta surus 
meil tänulikult kätt. Kuigi ta ei olnud 
kuulnud talle antud õnnistust, oli 
Vaim tugev ja ma usun, et ta teadis 
inspiratsiooni kaudu, et me olime 
andnud talle õnnistuse, mida ta vajas. 
See tore mees ei näinud enam. Ta ei 
kuulnud enam. Ta oli ööl ja päeval 
aheldatud hooldekodu väikesesse 
tuppa. Ja siiski puudutas minu südant 
tema naeratus ja sõnad, mida ta ütles: 
„Tänan teid! Mu Taevane Isa on olnud 
minu vastu väga hea.”

Nädala jooksul, just nagu vend 
Brems oli ennustanud, ta suri. Ta ei 
keskendunud kunagi sellele, mida tal 
ei olnud, vaid oli alati väga tänulik 
oma paljude õnnistuste eest.

Meie Taevane Isa, kes annab meile 
nii palju, millest rõõmu tunda, teab 
ka, et me õpime, kasvame ja saame 
tugevamaks, kui seisame silmitsi kat-
sumustega, mida peame läbi tegema, 
ja peame neis vastu. Me teame, et 
tuleb ette aegu, mil kogeme südant-
lõhestavat kurbust, kui leiname ja kui 
meid pannakse viimse piirini proovi-
le. Siiski võimaldavad sellised rasku-
sed meil paremaks muutuda, ehitada 
oma elu uuesti üles viisil, mida 
Taevane Isa meile õpetab, ja muutuda 
teistsuguseks: paremaks, mõistva-
maks, kaastundlikumaks, tugevama 
tunnistusega inimeseks.

Meie eesmärgiks peaks olema jää-
da kindlaks ja pidada vastu. Jah, kuid 
samuti saada oma teekonnal läbi päi-
kesepaiste ja kurbuse vaimselt veelgi 
puhtamaks. Kui meil ei oleks problee-
me, mida lahendada, ja muresid, mida 
ületada, jääksime me suures osas 
selliseks, nagu oleme. Me areneksime 
vähe või ei areneks üldse oma igave-
se elu eesmärgi suunas. Luuletaja on 
väljendanud neid mõtteid järgnevate 
sõnadega:
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Väärt puit ei kasva kergel moel,
puu tugevamaks saab kõva  

tuule toel.
Kauge taevas pikkust lisab veel
ja rohked tormid – tugevust  

toob see.
Päikeses ja külmas, vihmas,  

lume sees,
hinnaliseks kasvab puit ja samuti 

ka mees.8

Ainult Õpetaja teab meie katsu-
muste suurust, meie valu ja meie 
kannatusi. Ainult Tema pakub meile 
rasketel aegadel igavest rahu. Ainult 
Tema puudutab meie piinatud hingi 
oma trööstivate sõnadega:

„Tulge minu juure kõik, kes olete 
vaevatud ja koormatud, ja mina an-
nan teile hingamise!

Võtke enda peale minu ike ja 

õppige minult, sest mina olen tasane 
ja südamelt alandlik ja te leiate hinga-
mise oma hingedele,

sest minu ike on hea ja minu koo-
rem on kerge!” 9

Olgu head või halvad ajad, Ta 
on meiega. Ta on lubanud, et see ei 
muutu kunagi.

Mu vennad ja õed! Olgem nii 
pühendunud meie Taevasele Isale, et 
aeg ega eluraskused meid minema ei 
uhuks. Me ei peaks kogema raskusi 
selleks, et hakkaksime Teda meeles 
pidama, ja meid ei peaks alandatama 
selleks, et Temasse usuksime ja Teda 
usaldaksime.

Püüdkem alati olla meie Taevasele 
Isale lähedal. Et seda teha, peame me 
iga päev Tema poole palvetama ja 
Teda kuulama. Me tõesti vajame Teda 
iga tund, olgu need tunnid siis täis 

päikesepaistet või vihma. Olgu alati 
meie juhtmõtteks Tema lubadus: „Ma 
ei lahku sinust ega jäta sind maha.” 10

Ma tunnistan kogu oma hingejõu-
ga, et Jumal elab ja armastab meid, et 
Tema ainusündinud Poeg elas ja suri 
meie eest ning et Jeesuse Kristuse 
evangeelium on läbitungiv valgus, 
mis särab läbi meie elu pimeduse. 
Olgu see alati nii, ma palvetan Jeesu-
se Kristuse 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 

* Aprilli ja oktoobri neljanda pühapäeva kõne(d) võib valida eelmise või kõige viimase konverentsi 
kõnede hulgast. Eestikeelsed kõned leiate aadressilt www.jeesusekristusekirik.ee, conference.lds.org

teiega. Muu materjali kasutamine 
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 vajaduste-
le. 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

Oktoober 2013–aprill 2014 2013. aasta sügisese üldkonverentsi 
kõned *

Aprill 2014–oktoober 2014 2014. aasta kevadise üldkonverentsi 
kõned *
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Kord nägi üks mees unes, et 
ta on suures saalis, kuhu olid 
kokku tulnud kõik maailma 

usundid. Ta mõistis, et igas usundis 
on palju sellist, mis tundus väärtuslik 
ja ihaldusväärne.

Ta kohtus toreda abielupaariga, 
kes esindasid Viimse Aja Pühade Jee-
suse Kristuse Kirikut, ja küsis: „Mida 
teie oma liikmetelt nõuate?”

„Meie ei nõua midagi,” vastasid 
nad, „aga Issand palub meil pühen-
dada kõik.”

Paar jätkas, selgitades, mis on  
Kirikus kutsed, kodu- ja külastus-
õpetus, põhimisjon, iganädalased 
pereõhtud, templitöö, sotsiaal- ja 
humanitaarabiteenistus ning õpetami-
se ülesanded.

„Kas te maksate inimestele selle 
töö eest?” küsis mees.

„Oi, ei,” selgitas paar. „Nad panus-
tavad oma aega vabatahtlikult.”

„Lisaks sellele,” jätkas paar, 
„veedavad meie Kiriku liikmed ühel 
nädalavahetusel iga kuue kuu tagant 
kümme tundi üldkonverentsil käies 
või selle ülekandeid vaadates.”

„Kümne tunni jagu kõnesid?”  
imestas mees.

„Aga iganädalased jumalateenistu-
sed? Kui pikad need veel on?”

„Kolm tundi, igal pühapäeval!”
„Ohhoo,” ütles mees. „Kas teie 

kiriku liikmed teevad päriselt seda, 
millest te rääkisite?”

„Enamgi veel. Me pole veel mai-
ninud pereajalugu, noortelaagreid, 
pühalikke koosolekuid, pühakirjade 
uurimist, juhtkonna koolitusi, noorte-
üritusi, varahommikust seminari, 
Kiriku hoonete korrashoidmist ning 
loomulikult Issanda terviseseadust, 
igakuist paastumist vaeste abistami-
seks ega kümnist.”

Mees ütles: „Olen segaduses. Miks 
peaks keegi tahtma sellise kirikuga 
liituda?”

Paar naeratas ja sõnas: „Mõtlesime, 
et sa ei küsigi.”

Miks peaks keegi sellise kirikuga liituma?
Ajal, mil paljudes kirikutes liikmete 

arv märkimisväärselt väheneb, on 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kirik – olgugi et väike, võrreldes 
paljude teistega – üks kiiremini kasva-
vaid kirikuid maailmas. 2013. aasta 
septembri seisuga on Kirikul kogu 
maailmas üle 15 miljoni liikme.

Selleks on palju põhjuseid, kuid 
lubage mul öelda mõned neist.

Päästja Kirik
Esiteks, selle Kiriku taastas meie 

päevil Jeesus Kristus ise. Siit leiate 
volituse tegutseda Tema nimel: ristida 
pattude andekssaamiseks, anda Püha 
Vaimu andi ning pitseerida maa peal 
ja taevas.1

Inimesed, kes liituvad Kirikuga, 
armastavad Päästjat Jeesust Kristust 
ja soovivad Teda järgida. Nad on 
rõõmsad, teades, et Jumal räägib taas 
inimestega. Kui nad saavad pühasid 
preesterluse talitusi ja sõlmivad Juma-
laga lepinguid, saavad nad tunda oma 
elus Tema väge.2 Kui nad lähevad 
pühasse templisse, tunnetavad nad, 
et on Tema juures. Kui nad loevad 
pühakirju 3 ja elavad Tema prohvetite 
õpetuste järgi, saavad nad lähedase-
maks Päästjaga, keda nad nii väga 
armastavad.

Aktiivne usk
Teine põhjus on see, et Kirik pa-

kub võimalusi head teha.
Jumalasse uskumine on kiiduväärt, 

aga enamik inimesi tahab teha enam, 
kui vaid kuulata inspireerivaid jutlusi 
ja unistada taevasest eluasemest.4 Nad 
tahavad panna oma usu tegudesse. 
Nad tahavad käised üles käärida ja 
selles suures aates kaasa lüüa.

Ja just nii lähebki, kui nad meie-
ga liituvad – neil on palju võimalusi 
lasta oma annetel, kaastundel ja ajal 
heategudeks saada. Kuna meie ko-
gudustes üle kogu maailma puudub 
kohalik palgaline vaimulikkond, tee-
vad meie liikmed seda teenimistööd 
ise. Liikmed määratakse kutsetesse 
inspiratsiooni ajel. Vahel pakume 
end vabatahtlikeks, vahel pakutakse 

Tulge meiega!
Kirikus on teie jaoks ruumi sõltumata teie olukorrast, 
elukäigust või tunnistuse tugevusest.

President Dieter F. Uchtdorf
Teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas
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„vabatahtlikeks” meid. Ülesanded 
pole meie jaoks koormaks vaid heaks 
võimaluseks täita lepinguid, mida 
rõõmuga sõlmime, et Jumalat ja Tema 
lapsi teenida.

Kallihinnalised õnnistused
Kolmandaks liituvad inimesed Kiri-

kuga seepärast, et jüngrirajal kõndi-
mine viib hinnaliste õnnistusteni.

Meie jüngrirännaku alguspunktiks 
on ristimine. Igapäevane teekond 
Jeesuse Kristuse kõrval juhib meid 
rahu ja eesmärgini selles elus ning 
toob sügavat rõõmu ja igavest päästet 
tulevases maailmas.

Need, kes käivad sel rajal ustavalt, 
hoiduvad elus paljudest püünistest, 
murest ja kahetsusest.

Vaimus vaesed ja südames ausad 
leiavad siit suuri teadmiste aardeid.

Need, kes kannatavad või kurvas-
tavad, leiavad tervenemist.

Patukoorma all kannatajad leiavad 
andestust, vabanemist ja puhkust.

Lahkujaile
Tõe otsimine on juhatanud mil-

jonid inimesed Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kirikusse. Siiski on 
mõni, kes kunagi armastatud Kirikust 
lahkub.

Võiks ju küsida: „Kui evangeelium 
on nii suurepärane, miks peaks siis 
keegi lahkuma?”

Vahel me oletame, et nad solvusid 
või et nad on laisad või patustajad. 
Tegelikult pole asi nii lihtne. Õigu-
poolest pole ühtainsat põhjust, mis 
kehtiks igas erinevas olukorras.

Mõnda meie kallist liiget vaevab 
aastaid küsimus, kas Kirikust lahku 
lüüa.

Kirikus, kus isiklikku valikuvaba-
dust nii tugevalt austatakse; Kirikus, 
mille taastas noor mees, kes esitas 
küsimusi ja otsis vastuseid, austame 
me neid, kes siiralt tõde otsivad. Meie 
jaoks võib olla südantlõhestav, kui 
rännak nad meile armsast Kirikust ja 
meie leitud tõest eemale viib, kuid me  
austame õigust kummardada Kõige-
väelist Jumalat oma südametunnistu-
se järgi, just nagu me nõuame seda 
õigust ka iseendale.5

Vastuseta jäänud küsimused
Mõnele teevad raskusi vastuseta 

jäänud küsimused minevikus tehtud 
või öeldud asjade kohta. Tunnistame 
avalikult, et kuigi inspireeritud, aus-
tust väärivate ja jumalike sündmuste 
ahel pole kunagi katkenud, on Kiriku 
ligi 200-aastase ajaloo jooksul siiski 
öeldud ja tehtud asju, mis võivad 
inimestes küsimusi tekitada.

Vahel tekivad küsimused, kuna 
meil lihtsalt pole kogu informatsiooni 
ja vajame vaid veidi enam kannat-
likkust. Kui kogu tõde lõpuks teada 
saadakse, lahenevad meile rahuldust 
pakkuval viisil ka asjad, mis olid mei-
le varem arusaamatud.

Vahel ollakse eriarvamusel mõne 
„tõsiasja” tegeliku tähenduse suhtes. 
Mõne jaoks kõhklusi tekitav küsimus 
võib pärast hoolikat uurimist teistel 
hoopis usku suurendada.

Ebatäiuslike inimeste vead
Ja kui täiesti aus olla, siis on olnud 

aegu, mil Kiriku liikmed või juhid 
on lihtsalt vigu teinud. Võibolla on 
öeldud või tehtud midagi sellist, mis 
pole olnud kooskõlas meie väärtuste, 
põhimõtete või õpetusega.

Oletan, et Kirik oleks täiuslik vaid 
siis, kui seda juhiksid täiuslikud ini-
mesed. Jumal on täiuslik ja Tema õpe-
tus on ehe. Ometi tegutseb Ta meie 
– oma ebatäiuslike laste kaudu – ja 
ebatäiuslikud inimesed teevad vigu.

Me loeme Mormoni Raamatu tiitel-
lehelt: „Ja nüüd, kui selles on vigu, 
siis on need inimeste vead; mispärast 
ärge mõistke hukka Jumala asju, et 
teid võidaks leida plekita Kristuse 
kohtujärje ees.” 6

Nii on see alati olnud ja on jät-
kuvalt, kuni täiusliku päevani, mil 
Kristus ise maa peal valitseb.

On kahetsusväärne, et mõned on 
komistanud inimeste tehtud vigade 
pärast. Kuid vaatamata sellele pole 
taastatud evangeeliumi igavene tõde, 
mille leiab Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kirikust, tuhmunud, nõrge-
nenud ega hävinud.

Issanda Jeesuse Kristuse apostlina 
ja inimesena, kes on näinud oma 

silmaga selle Kiriku nõupidamisi ja 
tööd, jätan ma püha tunnistuse, et 
ühtegi seda Kirikut või selle liikmeid 
mõjutavat olulist otsust ei tehta iial 
ilma meie Igaveselt Isalt tõsimeelselt 
inspiratsiooni, juhatust ja heakskiitu 
otsimata. See on Jeesuse Kristuse Ki-
rik. Jumal ei lase oma Kirikul määra-
tud rajast eemale triivida ega jumaliku 
saatuseni jõudmisel ebaõnnestuda.

Kas teie jaoks on ruumi
Neile, kes on end Kirikust eralda-

nud, ütlen ma, mu kallid sõbrad, teie 
jaoks on siin koht endiselt alles.

Tulge ja ühendage oma anded, 
annid ja energia meie omadega. Selle 
tulemusel saame me kõik paremaks.

Mõni võib küsida: „Aga mu 
kahtlused?”

Küsimustes pole midagi ebaloomu-
likku – siira järelepärimise tamme-
tõrust on sageli võrsunud ja kasvanud 
suur mõistmise tamm. Kirikus on 
vähe liikmeid, kes pole ühel või teisel 
ajal mõne tõsise või tundliku küsimu-
sega maadelnud. Kiriku üks eesmärke 
on toita ja harida ususeemet – isegi 
kui tegemist on vahel kahtluse ja 
kindlusetuse liivase pinnasega. Usk 
on lootus sellesse, mida ei nähta, kuid 
mis on õige.7

Seega, mu kallid vennad ja õed, 
mu kallid sõbrad, palun kahelge 
esmalt oma kahtlustes, enne kui oma 
usus kahtlema lööte.8 Me ei tohi iial 
lasta kahtlusel end vangistada ning 
hoida meid eemal jumalikust armas-
tusest, rahust ja andidest, mis tulevad 
usu kaudu Issandasse Jeesusesse 
Kristusesse.

Mõni võib öelda: „Ma lihtsalt ei 
sobi teie Kiriku inimeste sekka.”

Kui te näeksite meie südametesse, 
avastaksite te ilmselt, et sobite  
paremini, kui arvasite. Võite oma 
üllatuseks avastada, et ka meil on 
samasugused igatsused, raskused ja 
lootused. Teie taust või päritolu võib 
näida erinev kui paljudel viimse aja 
pühadel, aga see võib olla õnnistus. 
Vennad ja õed, kallid sõbrad, meil 
on vaja teie ainulaadseid andeid 
ja vaatenurki. Inimeste ja rahvaste 
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mitmekülgsus ümber maakera muu-
dab selle Kiriku tugevamaks.

Mõni võib öelda: „Ma arvan, et ma 
ei suuda elada teie käitumisnormide 
järgi.”

Seda enam on põhjust tulla! Kirik 
on mõeldud selleks, et kosutada 
ebatäiuslikke, hädasolijaid ja vaeva-
tuid. See on täis inimesi, kes soovivad 
kogu südamest käske pidada, isegi 
kui see neil veel selge pole.

Mõni võib öelda: „Tean teie Kiriku 
liiget, kes on silmakirjatseja. Ma ei lii-
tuks iial kirikuga, kus selline inimene 
liige on.”

Kui peate silmakirjatsejaks keda-
gi, kellel ei õnnestu elada täiuslikult 
oma tõekspidamiste järgi, siis oleme 
me kõik silmakirjatsejad. Keegi meist 
pole nii Kristuse sarnane, kui teab, et 
võiks olla. Kuid me soovime tõsi-
meelselt oma vigadest ja patustamis-
kalduvusest jagu saada. Me soovime 
südamest ja hingest Jeesuse Kristuse 
lepituse abiga paremaks muutuda.

Kui selline on teie soov, siis on siin 
Kirikus teie jaoks ruumi sõltumata 
teie olukorrast, elukäigust või tunnis-
tuse tugevusest. Tulge meiega!

Tulge meiega!
Olen kindel, et vaatamata inimli-

kele puudustele leiate te selle Kiriku 

liikmete seas palju kõige toredamaid 
hingi, mis maailmal pakkuda on. 
Jeesuse Kristuse Kirik näib tõmbavat 
ligi lahkeid ja hoolivaid, ausaid ja 
töökaid.

Kui loodate leida siit täiuslikke 
inimesi, siis te pettute. Kui aga otsite 
Kristuse ehedat õpetust, Jumala sõna, 
„mis parandab haavatud hinge” 9 ja 
Püha Vaimu puhastavat mõju, siis 
siit te need leiate. Sel kahaneva usu 
ajastul – ajal, mil nii paljud tunnevad 
end taeva sülelusest kaugel – leiate 
te siit inimesed, kes ihkavad tunda 
oma Päästjat ja Temaga lähedasemaks 
saada, teenides Jumalat ja ligimest, 
just nagu teiegi. Tulge meiega!

Kas ka teie tahate ära minna?
Mulle meenub aeg Jeesuse elus, 

mil paljud Ta hülgasid.10 Jeesus küsis 
oma kaheteistkümnelt jüngrilt:

„„Kas ka teie tahate ära minna?”
Siimon Peetrus vastas temale: „Is-

sand, kelle juure me läheme? Sinul on 
igavese elu sõnad.”” 11

Vahetevahel tuleb meil vastata sa-
male küsimusele. Kas ka meie tahame 
ära minna? Või hoiame nagu Peetrus 
kõvasti kinni igavese elu sõnadest?

Kui otsite tõde, tähendust ja viisi, 
kuidas usk tegudesse panna; kui otsi-
te kohta, kuhu kuuluda: tulge meiega!

Kui olete jätnud usu, mille kunagi 
omaks võtsite: tulge jälle tagasi. Tulge 
meiega!

Kui teil on kiusatus alla anda: jääge 
veel veidikeseks. Teile on siin ruumi. 

Ma palun teid kõiki, kes te neid 
sõnu kuulete või loete: tulge meiega. 
Tulge, võtke kuulda leebe Kristuse 
kutset. Võtke oma rist enese peale ja 
järgige Teda.12

Tulge meiega! Sest siit leiate selle, 
mis on hindamatu väärtusega.

Tunnistan, et siit leiate te igavese 
elu sõnad, lubaduse õndsast lunastu-
sest ning tee rahu ja õnneni.

Palvetan tõsimeelselt, et teie endi 
tõeotsingud tekitaks teie südames 
soovi meiega tulla. Jeesuse Kristuse 
pühal nimel, aamen. 
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