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Perekond ja sõbrad 
igaveseks

Kus te ka ei elaks, leidub teil sõpru, kes otsivad 
suuremat õnne, mille teie olete leidnud Jeesuse 
Kristuse taastatud evangeeliumi järgi elades. 

Nad ei suuda seda õnne ehk sõnades kirjeldada, kuid 
tunnevad selle ära, kui seda teie elus näevad. Nad on 
innukad otsima selle õnne allikat, eriti kui nad näevad, 
et teie kohtate katsumusi nagu nemadki.

Te olete tundnud õnne, kui olete kinni pidanud Ju
mala käskudest. See on evangeeliumi järgi elamise luba
tud vili (vaata Moosia 2:41). Te ei pea Issanda käskudest 
ustavalt kinni mitte seetõttu, et teised seda näeksid, kuid 
neid, kes teie õnnelikkust märkavad, valmistab Issand 
ette kuulma evangeeliumi taastamise häid uudiseid.

Teile antud õnnistused on teile loonud kohustused 
ja imelised võimalused. Jeesuse Kristuse lepingulis
te jüngritena on teil kohustus tuua teisteni võimalus 
suurema õnne leidmiseks, seda eriti teie sõpradele ja 
pereliikmetele.

 Issand nägi teie võimalust ja kirjeldas teie kohustust 
selle käsu puhul: „Igal inimesel, keda on hoiatatud, 
tuleb hoiatada oma ligimest” (ÕL 88:81). 

Issand muudab sellele käsule kuuletumise lihtsamaks 
tänu muutusele, mis leiab aset teie südames, kui te 
võtate vastu ja elate Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi. 
Selle tulemusena kasvab teie armastus teiste vastu nagu 

ka soov, et nemad kogeksid sama õnne, mida teie olete 
tundnud.

Üks näide sellest muutusest on see, kuidas te tervitate 
võimalust aidata kaasa Issanda misjonitöös. Põhimis
jonäridele saab peagi selgeks, et nad võivad tõeliselt 
pöördunult saada sooja vastuse palvele nendega mõne 
sõbra kontaktandmeid jagada. Selline pöördunu soovib 
palavalt, et sõbrad ja pereliikmed jagaksid temaga seda 
õnnetunnet.

Kui teie koguduse misjonitöö juht või misjonärid 
paluvad teilt kellegi nimesid, keda õpetada, on see teile 
suur kompliment. Nad teavad, et sõbrad on näinud teie 
õnne ja seetõttu on need sõbrad evangeeliumi kuula
miseks ja vastuvõtmiseks ette valmistatud. Ja neil on 
kindlustunne, et te olete see sõber, keda teie sõbrad 
kuningriiki tulles vajavad.

Te ei pea kartma, et kaotate oma sõbrad, kui kutsute 
misjonäre nendega kokku saama. Mul on sõpru, kes 
on misjonäridega kohtumise tagasi lükanud, kuid kes 
on mind mitmeid aastaid tänanud, et pakkusin neile 
midagi, mille nad teavad minu jaoks hinnalise olevat. Te 
võite leida igavesi sõpru pakkudes evangeeliumi, mille 
puhul nad näevad, et see on teile õnne toonud. Ärge 
kunagi kaotage võimalust kutsuda sõpra ja eriti pere
liiget õnneplaani järgima.
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Selle kutse jaoks pole paremat võimalust kui Kiriku 
templites. Seal saab Issand pakkuda päästmistalitusi  
meie esivanematele, kes neid elus ei saanud. Nad 
vaatavad alla teie peale armastuse ja lootusega. Issand 
on lubanud, et neil on võimalus tulla Tema kuningriiki 
(vaata ÕL 137:7–8) ja ta on külvanud armastuseseemne 
nende vastu teie südamesse.

Paljud teist on tundnud rõõmu, kui on teistele templi
talitusi pakkuda saanud, täpselt nagu siis, kui te annate 
misjonäridele inimeste nimesid, kellega kohtuda. Veelgi 
suuremat rõõmu olete te tundnud tehes talitusi oma esi
vanemate eest. Prohvet Joseph Smithile ilmutati, et meie 
igavene õnn on võimalik üksnes siis, kui me pakume 
esivanematele teed selle õnnistuseni asemike tehtavate 
templitalituste kaudu (vt ÕL 128:18).

Jõuluaeg pöörab meie südamed Päästja ja selle rõõ
mu poole, mida Tema evangeelium on meile toonud. 
Me näitame oma tänulikkust parimal moel, kui pakume 
seda õnne teistelegi. Tänulikkus muutub rõõmuks, kui 
pakume misjonäridele nimesid ja kui viime oma esiva
nemate nimed templisse. Tänulikkuse näitamine võib 
tekitada sõpru ja perekondi, mis kestavad igavesti.

SÕNUMI ÕPETAMINE

President Eyring selgitab, et me võime näidata oma 
tänulikkust Päästja eest, jagades evangeeliumi teistega. 
Te võite arutada nendega, keda te õpetate, kuidas on 
evangeeliumi and nende elu õnnistanud. Kaaluge või
malust kutsuda neid palvemeelselt otsustama, kellega 
nad soovivad evangeeliumi andi jagada ning kuidas nad 
seda teha võiksid.

LAPSED
Jaga tunnistust

Sa võid jagada evangeeliumi andi sel jõuluajal, andes 
sõbrale või naabrile Mormoni Raamatu, kuhu on 

sisse kirjutatud sinu tunnistus. Võta ette järgmised sam
mud, et see tehtud saaks:

1. Mõõda 11½ x 16½ cm suurune paber ja lase  
täiskasvanul aidata see välja lõigata.

2. Lisa lehe ülaossa enda pilt kas joonistuse või 
fotona.

3. Kirjuta pildi alla oma tunnistus.
4. Lase täiskasvanul aidata see paber Mormoni  

Raamatu sisekaanele kleepida.

NOORED
Kas võin Mormoni Raamatut jagada?
Josh Arnett

Keskkooli esimesel aastal kutsus mu seminariõpe
taja meie klassi üles andma enda mitteliikmetest 

sõpradele Mormoni Raamat. Hoolimata sellest, et olin 
uskumatult tagasihoidlik, võtsin selle kutse vastu.

Mul võttis mõni päev aega, et julgust koguda, kuid 
lõpuks andsin ma oma sõbrannale Britnyle lõunavahe
ajal raamatu ja jagasin lühikese tunnistuse. Britny tänas 
mind raamatu eest.

Selle õppeaasta lõpus kolis Britny ära, kuid me 
pidasime ikka sidet. Ta rääkis mulle oma uuest koolist 
ja sellest, kuidas peaaegu kõik tema sõbrad olid Kiriku 
liikmed, kuid minuga ei rääkinud ta kunagi millestki 
vaimsest.

See muutus enne, kui ma oma misjonile läksin. Ma 
sain sõnumi Britnylt, kus oli kirjas, et tal on mulle suur 
uudis: ta saab ristitud ja ta tahab mind tänada, et olin 
talle sõbraks ja heaks eeskujuks olnud.

Jumal võttis tagasihoidliku 15aastase poisi, kellel 
polnud mingit misjonitöö kogemust, ja juhatas ta jaga
ma evangeeliumi kellegagi, keda Ta teadis seda vastu 
võtvat. Ma tean, et kuulates Vaimu, võime me kõik 
leida enda ümber inimesi, kes ootavad, et taastatud 
evangeeliumist teada saada. Ma tean, et kui me aitame 
tuua isegi ühe inimese Issanda juurde, siis „kui suur 
saab olema [meie] rõõm koos temaga [meie] Isa kuning
riigis!” (ÕL 18:15).
Autor elab Ameerika Ühendriikides Washingtoni osariigis.
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Jeesuse Kristuse jumalik missioon: 
Ainusündinud Poeg
Tutvuge materjaliga palvemeelselt, et teada, millest rääkida. Kuidas saab Päästja elu ja 
missiooni mõistmine suurendada sinu usku Temasse ja õnnistada neid, kelle järele te 
külastusõpetuse kaudu vaatate? Loe lisaks internetist reliefsociety.lds.org.

Mida saan teha mina?
1. Miks on minu jaoks tähtis 
mõista Jeesuse Kristuse rolle?

2. Kuidas saab meie usk kasvada, 
kui peame käskudest kinni?

© 2013 Intellectual Reserve, Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/13. Tõlke heakskiit: 6/13.  
Originaali pealkiri Visiting Teaching Message, June 2013. Estonian. 10672 124

Usk, pere, trööst

See külastusõpetuse sõnum on osa 
seeriast, mis kajastab Päästja missiooni 
erinevaid aspekte.

Meie Päästjat, Jeesust Kristust, 
kutsutakse Ainusündinud 

Pojaks, kuna Tema on ainukene 
inimene maa peal, kes sündis sure
likust emast ja surematust Isast. Ta 
päris Jumalalt, oma Isalt, jumalikud 
väed. Oma emalt, Maarjalt, päris Ta 
surelikkuse ja tundis seetõttu nälga, 
janu, väsimust, valu ja surma.1

Kuna Jeesus Kristus on Isa Ainu
sündinud, oli ta võimeline oma elu 
jätma ja selle taas üles võtma. Püha
kirjad õpetavad, et „Kristuse lepituse 
kaudu” me „saa[me] ülestõusmise” 
( Jaakobi 4:11). Samuti saame teada, 
et kõik „võiks saada tõstetud sure
matusse ja igavesse ellu”, kui me 
„usu[me]” (ÕL 29:43).

Kui me hakkame täielikumalt 
mõistma, mida tähendab Jeesuse  
jaoks olla Isa Ainusündinud Poeg, 
kasvab meie usk Kristusesse. 
Vanem D. Todd Christofferson 

Kaheteistkümne Apostli kvoorumist 
ütles: „Usk Jeesusesse Kristusesse 
on veendumus ja kindlustunne  
1) Tema staatusest Jumala Ainusün
dinud Pojana, 2) Tema lõputust 
lepitusest ja 3) Tema reaalsest 
ülestõusmisest.” 2 Kaasaja prohvetid 
on tunnistanud: „[ Jeesus Kristus] oli 
.. Ainusündinud Poeg lihas, maailma 
Lunastaja.” 3

Pühakirjasalmid:
Johannese 3:16 ;Õpetus ja Lepin

gud 20:21–24; Moosese 5:6–9

Meie ajaloost
Uuest Testamendist loeme me 

nimelistest ja nimetutest naistest, kes 
uskusid Jeesusesse Kristusesse, õp
pisid ja elasid Tema õpetuste järgi ja 
tunnistasid Tema teenimisest, ime
dest ja majesteetlikkusest. Nendest 
naistest said eeskujulikud jüngrid ja 
olulised tunnistajad päästmistöös.

Näiteks Marta andis tugeva tun
nistuse Päästja jumalikkusest, kui 

ütles Talle: „Mul on see usk, et sina 
oled Kristus, Jumala Poeg, kes maa
ilma on tulemas” ( Johannese 11:27).

Mõningad varajasemad Päästja 
jumalikkuse tunnistajad olid Tema 
ema Maarja ja sugulane Eliisabet. 
Peagi pärast seda, kui ingel Gabriel 
külastas Maarjat, külastas ta Eliisa
betti. Niipea kui Eliisabet kuulis 
Maarja tervitust, „sai ta täis Püha 
Vaimu” (Luuka 1:41) ja tunnistas, et 
Maarjast saab Jumala Poja ema. 
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