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Armastus – 
evangeeliumi olemus
Me ei saa Jumalat tõeliselt armastada, kui me ei  
armasta oma rännukaaslasi sellel surelikul teekonnal.

Kallid vennad ja õed! Kui meie 
Päästja inimeste hulgas teenis, 
küsis üks teadmishimuline käsu

tundja: „Õpetaja, missugune käsk on 
suur käsuõpetuses?”

Matteus kirjutab, et Jeesus vastas:
„Armasta Issandat, oma Jumalat, 

kõigest oma südamest ja kõigest oma 
hingest ja kõigest oma meelest.

See on suur ja esimene käsk.
Aga teine on selle sarnane: armasta 

oma ligimest nagu iseennast.” 1

Markus lõpetab selle loo Päästja 
avaldusega: „Neist suuremat muud 
käsku ei ole!” 2

Me ei saa Jumalat tõeliselt armas
tada, kui me ei armasta oma rännu
kaaslasi sellel surelikul teekonnal. 
Samamoodi ei saa me armastada 
täielikult oma ligimesi, kui me ei ar
masta Jumalat, meie kõigi Isa. Apostel 
Johannes räägib meile: „Ja meil on te
malt see käsk, et kes armastab Juma
lat, see armastab ka oma venda.” 3 Me 
oleme kõik Taevase Isa vaimulapsed 
ning seega vennad ja õed. Seda tõde 
meeles pidades muutub kõigi Jumala 
laste armastamine lihtsamaks.

Tegelikult peitub evangeeliumi 
sügavam olemus armastuses ja Jeesus 
Kristus on meie Eeskuju. Tema elu 
oli armastuse pärand. Haige, kelle 
Ta tervendas, rõhutu, kelle Ta tõstis, 
patune, kelle Ta päästis. Lõpuks võttis 
vihane rahvahulk Temalt elu. Ja siiski 
kostuvad Kolgata mäelt sõnad: „Isa, 
anna neile andeks, sest nad ei tea, 
mida nad teevad!” 4 – ülim kaastunde 
ja armastuse väljendus surelikkuses.

On palju omadusi, milles väl
jendub armastus, näiteks lahkus, 
kannatlikkus, isetus, mõistmine ja 
andestamine. Igasugusel suhtlemi
sel aitavad need ja teised omadused 
anda tunnistust meie südames olevast 
armastusest.

Tavaliselt väljendub meie armastus 
igapäevases omavahelises suhtlemi
ses. Kõige tähtsam on meie võime 
näha teiste vajadusi ja sellele vastavalt 
tegutseda. Mulle on alati meeldinud 
ühes lühikeses luuletuses väljendatud 
mõtteavaldus:

Tihti silmad mul vees,
et nagu loor silme ees – 

President Thomas S. Monson ma teiste muredest palju ei tea.
Kuid ei eal eluteel
pole kahetsen’d veel,
et olen olnud ma liiga hea.5

Hiljuti kuulsin ma ühest armastava 
lahkuse liigutavast näitest, millel olid 
ettearvamatud tagajärjed. Oli aasta 
1933, kui suure majanduslanguse 
tõttu oli väga raske tööd leida. See 
lugu juhtus Ameerika Ühendriikide 
idaosas. Arlene Biesecker oli just 
lõpetanud gümnaasiumi. Pärast pikki 
tööotsinguid õnnestus tal lõpuks 
õmblusvabrikus õmblejana tööd 
saada. Vabriku töölistele maksti palka 
vaid kvaliteetselt tehtud tükitöö alu
sel. Mida rohkem detaile nad kokku 
õmblesid, seda rohkem neile maksti.

Peagi pärast vabrikusse tööle asu
mist pidi Arlene ühel päeval sooritama 
õmblusoperatsiooni, mis ajas ta sega
dusse ja meeleheitele. Ta istus oma 
õmblusmasina taga, püüdes valesti 
läinud õmblust lahti harutada. Tundus, 
et pole kedagi, kes teda aitaks, sest 
kõik teised õmblejad kiirustasid, et või
malikult palju detaile kokku õmmelda. 
Arlene tundis abitust ja lootusetust. Ta 
hakkas vaikselt nutma.

Arlene’i vastas istus Bernice Rock, 
kes oli vanem ja kogenum õmbleja. 
Nähes Arlene’i kimbatust, jättis Ber
nice oma töö pooleli ja läks Arlene’i 
juurde, et teda lahkelt juhiseid andes 
aidata. Ta jäi Arlene’i kõrvale nii 
kauaks, kui neiu tundis end kindla
na ja suutis detailid edukalt kokku 
õmmelda. Seejärel läks Bernice oma 
masina juurde tagasi, olles jäänud 
ilma võimalusest abistamisele kulu
nud aja jooksul ise võimalikult palju 
detaile valmis õmmelda.
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Sellest armastavast heateost sai 
alguse Bernice’i ja Arlene’i eluaegne 
sõprus. Kumbki neist abiellus lõpuks 
ja sai lapsed. Millalgi 1950ndatel andis 
Bernice, kes oli Kiriku liige, Arlene’ile 
ja tema perele Mormoni Raamatu. 
1960. aastal ristiti Arlene, tema mees 
ja lapsed Kiriku liikmeks. Hiljem 
pitseeriti nad kokku Jumala pühas 
templis.

Bernice’i poolt näidatud kaastunde  
tulemusena, kui ta astus oma mugavus
tsoonist välja ja läks appi kellelegi, 
keda ta isegi ei tundnud, kuid kes oli 
hädas ja vajas abi, sai loendamatul 
hulgal inimesi, nii elavaid kui surnuid, 
nüüd evangeeliumi päästvaid talitusi 
nautida.

Meile antakse iga päev võimalusi 
olla meid ümbritsevate inimeste suh
tes armastavad ja lahked. President 
Spencer W. Kimball on öelnud: „Me 
peame meeles pidama, et need sureli
kud, keda me kohtame autoparklates, 
ametiasutustes, liftis ja mujal, on see 
osa inimkonnast, kelle Jumal on and
nud meile, et neid armastada ja tee
nida. Sellest on meile vähe kasu, kui 
räägime üldiselt inimkonna vendlu
sest, jättes tähelepanuta need, kes on 
vendade ja õdedena meie ümber.” 6

Sageli tulevad võimalused näidata 
armastust ootamatult. Oktoobris 1981 
ühes ajalehes ilmunud artiklis toodi 
näide sellisest võimalusest. Selles loos 
avaldunud armastus ja kaastunne 
liigutasid mu südant nii väga, et ma 
olen seda ajaleheväljalõiget üle 30 
aasta alles hoidnud.

Artiklis kirjutati sellest, et Alaska 
Airline’i otselend Alaska osariigist 
Anchorage’ist Washingtoni osariiki 
Seattle’isse, mille pardal oli 150 rei
sijat, suunati ühte kõrvalisse Alaska 
väikelinna, et võtta pardale raskelt 
vigastatud laps. Kaheaastase poisi 
käe arter oli tõsiselt viga saanud, 
kui ta oli kodu lähedal mängides 
klaasikillu otsa kukkunud. See 
väikelinn asus üle 700 kilomeetri An
chorage’ist lõunas ega jäänud kohe 
kindlasti selle lennuki teele. Siiski 
saatsid meedikud välja meeleheitliku 
abipalve ja nii suunati lend ümber, et 

see laps pardale võtta ja Seattle’isse 
haiglasse viia.

Kui lennuk väikelinna lähedal 
maandus, teatasid meedikud piloodi
le, et poisil on nii tugev verejooks, et 
ta ei pea Seattle’isse lendu vastu.

Võeti vastu otsus lennata üle 300 
kilomeetri kaugusel asuvasse June
au’sse Alaskal, kus asus lähim haigla. 
Ükski reisija ei kurtnud, kuigi enamus 
neist ei jõudnud kokkulepitud kohtu
mistele ja jäid jätkulendudest maha. 
Tegelikult korraldasid reisijad nende 
möödunud minutite ja tundide jook
sul korjanduse, kogudes poisi ja tema 
pere heaks arvestatava summa.

Kui lennuk oli Seattle’isse maan
dumas, said reisijad piloodilt rõõmsa 
teate, et raadio teel oli antud teada, et 
poisiga saab kõik korda.7

Mulle meenuvad sõnad pühakirja
dest: „Ligimesearmastus on Kristuse 
puhas armastus .. ja kellel iganes 
leitakse seda olevat viimsel päeval, 
sellega on hästi.” 8

Vennad ja õed! Mõned meie suuri
matest võimalustest näidata armastust 
avanevad koduseinte vahel. Armastus 
peaks olema pereelu keskmeks, kuid 
siiski ei ole see mõnikord nii. Tuleb 
ette liiga palju kannatamatust, liiga 
palju vaidlemist, liiga palju tülisid, lii
ga palju pisaraid. President Gordon B. 
Hinckley on kurvalt küsinud: „Miks 
on see nii, et need, keda me kõige 
enam armastame, satuvad sageli meie 
karmide sõnade märklauaks? Miks on 
nii, et mõnikord tahame oma sõna
dega kellelegi haiget teha?” 9 Vastused 
neile küsimustele võivad olla igaühe 
jaoks erinevad, kuid tegelikult ei ole 
meil selleks mingit põhjust. Selleks, et 
pidada kinni käsust üksteist armasta
da, peame kohtlema üksteist lahkelt 
ja austusega.

Loomulikult tuleb ette aegu, kui 
on vaja rakendada korralekutsumist. 
Pidagem siiski meeles Õpetuse ja Le
pingute raamatus leiduvat nõuannet 
– nimelt, kui meil on vaja teist noo
mida, siis hiljem näitame tema vastu 
üles veelgi suuremat armastust.10

Ma loodan, et püüame jääda alati 
meid ümbritsevate inimeste suhtes 

taktitundeliseks ja arvestada teiste 
mõtete, tunnete ja olukordadega. Är
gem käitugem alandavalt või halvus
tavalt. Olgem pigem kaastundlikud 
ja julgustavad. Me peame olema oma 
tegudega ettevaatlikud, et mitte hävi
tada hoolimatute sõnade või tegude
ga teise inimese enesekindlust.

Andestus peaks käima käsikäes 
armastusega. Meie peredes, aga 
samamoodi ka meie suhetes sõpra
dega võib tulla ette haiget saamist ja 
lahkarvamusi. Veel kord, tegelikult ei 
ole tähtis, kui tühine see asi on. Asja 
ei tohiks jätta käärima, mädanema ja 
lõpuks hävima. Süüdistamine ei lase 
haavadel paraneda. Ainult andestami
ne tervendab.

Üks armas naine, kes on nüüdseks 
juba surnud, külastas mind ühel päe
val ja avaldas ootamatult kahetsust. Ta 
rääkis ühest aastatetagusest juhtumist, 
millesse oli kaasatud naabertalunik, 
kes kunagi oli olnud tema hea sõber, 
kuid kellega temal ja ta abikaasal oli 
hiljem palju erimeelsusi. Ühel päeval 
küsis too talunik, kas ta võib minna 
üle tema maade, et otsemat teed oma 
maadele jõuda. Selles kohas katkestas 
naine oma loo ja ütles väriseval häälel: 
„Vend Monson, ma ei lubanud tal ei 
tol korral ega hiljem üle oma maade 
minna, vaid nõudsin, et ta kõnniks 
maha pika tee, et oma maadele jõuda. 
Ma eksisin ja ma kahetsen seda. Nüüd
seks on ta surnud, kuid oh, kuidas ma 
soovin, et võiksin talle öelda: „Palun 
vabandust!” Kuidas ma soovin, et mul 
oleks veel üks võimalus olla lahke.”

Naist kuulates meenus mulle John 
Greenleaf Whittieri kurb tähelepa
nek: „Sõnust, mis kirjas või keelelt 
võivad tulla, kõige kurvemad need: 
„Oleks võin’d olla!”” 11 Vennad ja õed! 
Koheldes teisi armastuse ja lahkusega, 
väldime selliseid kahetsusi.

Armastust saab väljendada pal
judel äratuntavatel viisidel: naera
tades, käega viibates, öeldes häid 
sõnu, tehes komplimendi. Teised 
armastuseväljendused võivad olla 
vaevu hoomatavad, nagu huvi 
tundmine teiste tegemiste vastu, 
lahkelt ja kannatlikult põhimõtete 
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õpetamine, kellegi külastamine, kes 
on haige või koju aheldatud. Need 
ja paljud teised sõnad ja teod võivad 
anda edasi armastust.

Tuntud Ameerika kirjanik ja 
lektor Dale Carnegie uskus, et igas 
inimeses on „jõudu, et suurendada 
maailmas õnne, ‥ öeldes mõne siira 
tänusõna kellelegi, kes on üksilda
ne või heidutatud.” Ta ütles: „Teil 
on ehk täna öeldud lahked sõnad 
homseks meelest läinud, kuid need, 
kellele need sõnad öeldi, võivad 
neist kogu elu rõõmu tunda.” 12

Alustagem kohe, juba täna, Jumala 
lastele armastuse väljendamist, olgu 
nad siis meie pereliikmed, sõbrad, 

tuttavad või meile täiesti võõrad 
inimesed. Otsustagem igal hommikul 
tõustes, et suhtume kõigesse, mida 
see päev meile toob, armastusega ja 
lahkelt.

Vennad ja õed! Jumala armastus 
meie vastu ületab meie arusaamad. 
Oma armastuse pärast saatis Ta oma 
Poja, kes armastas meid piisavalt 
palju, et anda meie eest oma elu, 
et me võiksime saada igavese elu. 
Mõistes seda võrreldamatut andi, 
täituvad meie südamed armastusest 
meie Igavese Isa, meie Päästja ja kogu 
inimkonna vastu. Et see nii oleks, on 
minu siiras palve Jeesuse Kristuse 
pühal nimel, aamen.
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Kallid vennad ja õed! Mõned teist 
on siin koosolekul Viimse Aja 
Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 

misjonäride kutsel. Misjonärid on ehk 
kutsunud teid juba langetama otsust 
teha Jumalaga leping, saades ristitud.

Teised kuulavad, kuna võtsid vastu 
vanema, naise või ehk lapse kut-
se, mis esitati neile lootuses, et nad 
otsustavad Jumalaga varem sõlmitud 
lepingud oma elus taas kesksele 
kohale asetada. Mõned teist, kes 
kuulavad, on juba otsustanud pöör-
duda tagasi Päästja juurde ja tunne-
vad täna rõõmu, sest Ta tervitab teie 
tagasipöördumist.

Kes te ka poleks või kus te ka 
poleks, teie kätes on palju enamate 
inimeste õnn, kui oskate hetkel ette 
kujutada. Te saate iga päev ja iga tund 
valida Jumalaga lepingute tegemise ja 
neist kinni pidamise.

Kus te ka ei oleks igavese elu anni 
pärimise rajal, on teie kätes võimalus 
näidata paljudele inimestele teed, mis 
viib suure õnne juurde. Kui valite, kas 
teha Jumalaga leping ja sellest kinni 
pidada, valite, et jätate lootuse pärandi 
neile, kes võivad teie eeskuju järgida.

Teid ja mind on õnnistatud sellise 
pärandi lubadusega. Ma võlgnen 

palju oma õnnest selles elus mehele, 
keda ma surelikkuses pole kunagi 
kohanud. Ta oli orb, kellest sai üks 
minu vanavanaisa. Ta jättis mulle loo-
tuse hindamatu pärandi. Lubage mul 
teile rääkida, millist rolli ta minu jaoks 
selle pärandi loomises mängis.

Tema nimi oli Heinrich Eyring. Ta 
sündis väga rikkasse perre. Tema isal 
Edwardil olid suured maavaldused 
Coburgis, mis asub praeguse Saksa-
maa aladel. Tema ema oli vikontess 
Charlotte von Blomberg, kelle isa 
kandis hoolt Preisimaa kuninga maa-
de eest.

Heinrich oli Charlotte’i ja Ed-
wardi esimene poeg. Charlotte suri 
31- aastasena pärast nende kolmanda 
lapse sündi. Peagi suri ka Edward, 
olles kaotanud ebaõnnestunud inves-
teeringute tõttu kogu oma maaoman-
di ja vara. Ta oli kõigest 40- aastane. 
Temast jäid maha kolm orbu.

Heinrich, minu vanavanaisa, oli 
kaotanud mõlemad oma vanemad ja 
suure maise päranduse. Tal polnud 
enam pennigi. Ta kirjutas oma päevi-
kusse, et ta lootis minna Ameerikasse. 
Kuigi tal polnud seal peret ega sõpru, 
oli ta Ameerikasse mineku suhtes 
lootusrikas. Alguses läks ta New Yorki. 

Hiljem kolis ta Missouri osariiki St. 
Louisesse.

St. Louises oli üks tema töökaas-
lane viimse aja püha. Temalt sai ta 
vanem Parley P. Pratti kirjutatud voldi-
ku. Ta luges seda ja uuris seejärel iga 
sõna, mida viimse aja pühade kohta 
leidis. Ta palvetas, et saada teada, kas 
tõesti on olemas inglid, kes inimestele 
ilmusid, kas on olemas elav prohvet 
ning kas ta oli leidnud Jumala ilmuta-
tud õige religiooni.

Pärast kahte kuud kestnud uuri-
mist ja palvetamist nägi Heinrich und, 
milles tal kästi saada ristitud. Vanem 
William Brown, mees, kelle nime ja 
preesterlust ma pühaks pean, pidi 
seda talitust läbi viima. 11. märtsil 
1855 kell 7.30 ristiti Heinrich vihma-
vee basseinis.

Ma usun, et Heinrich Eyring teadis 
tol korral, et see, millest ma teile täna 
õpetan, on tõsi. Ta teadis, et igavese 
eluga kaasneb igaveste peresideme-
tega seotud õnn. Ehkki ta oli ise alles 
nii hiljuti õppinud Issanda õnneplaa-
nist, teadis ta, et tema igavese rõõmu 
lootus oleneb teiste valikuvabadusest 
tema eeskuju järgida. Tema igavese 
õnne lootus olenes inimestest, kes 
polnud veel sündinudki.

Osana meie pere lootuse päran-
dist jättis ta oma järeltulijatele oma 
päeviku.

Tunnen selles päevikus tema 
armastust nende vastu meist, kes teda 
järgivad. Tunnen tema sõnades lootust, 
et ta järeltulijad otsustavad järgida teda 
teel tagasi meie taevasesse koju. Ta 
teadis, et selleks ei piisa ühest suurest 
valikust, on vaja teha palju väikesi 
valikuid. Tsiteerin tema mälestusi:

„Ajast, mil ma esimest korda kuul-
sin vanem Andrust kõnelemas, .. olen 

Lootuse  
hindamatu pärand

President Henry B. Eyring
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas
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ma alati osalenud viimse aja pühade 
koosolekul ja väga harva on ette 
tulnud seda, et ma olen mõne koos-
oleku vahele jätnud, sest ma tean, et 
minu kohus on seal käia.

Kirjutan sellest oma päevikus, et 
minu lapsed võiksid järgida minu 
eeskuju ja mitte kunagi jätta hooletus-
se tähtsat kohustust koguneda koos 
pühadega.” 1

Heinrich teadis, et saame sakra-
mendikoosolekul uuendada oma 
lubadust pidada Päästjat alati meeles, 
et Tema Vaim oleks koos meiega.

See Vaim toetas teda misjonil, kuhu 
teda kõigest mõni kuu pärast ristimis-
lepingu vastuvõtmist kutsuti. Ta jättis 
oma pärandina eeskuju, olles kuus 
aastat ustav misjonär kohas, mida tol 
ajal kutsuti indiaanlaste territooriu-
miteks. Selleks, et teda misjonitööst 
vabastataks, reisis ta umbes 1700 km – 
Oklahomast Salt Lake Citysse.

Varsti pärast seda kutsus Jumala 
prohvet teda kolima Lõuna- Utah’sse. 
Seal võttis ta vastu järgmise kutse 
teenida misjonärina oma sünnimaal 
Saksamaal. Seejärel võttis ta vastu 
kutse Issanda Jeesuse Kristuse apostlilt 
aidata rajada viimse aja pühade  
asundusi Mehhiko põhjaosas. Sealt  
kutsuti ta taas põhimisjonäriks, see-
kord Mexico Citysse. Ta austas neid  
kutseid. Ta on maetud väikesele surnu-
aiale Mehhikos Chihuahua osariigis 
Colonia Juárezis.

Ma ei räägi neid fakte selleks, et 
ülistada teda või seda, mida ta tegi, 
või tema järeltulijaid. Ma räägin neist 
faktidest, et austada usu ja lootuse 
eeskuju, mis oli tema südames.

Ta võttis need kutsed vastu, sest 
uskus, et ülestõusnud Kristus ja meie 
Taevane Isa ilmusid Joseph Smithile 
New Yorgi osariigi metsasalus. Ta 
võttis need kutsed vastu, sest uskus, et 
Issanda Kirikus on taastatud preester-
luse võtmed, et väega pitseerida pered 
kogu igavikuks kokku, kui neil vaid 
jätkub piisavalt usku oma lepingutest 
kinni pidada.

Minu esiisa Heinrich Eyringi 
sarnaselt võite te olla oma peres 
esimesed, kes juhatavad teed igavesse 

ellu mööda usinuses ja usus tehtud 
pühade lepingute ja neist kinni pida-
mise rada. Iga lepinguga kaasnevad 
kohustused ja lubadused. Nii nagu 
Heinrichi, on need kohustused meie 
kõigi jaoks mõnikord lihtsad, kuid 
sageli rasked. Kuid pidage meeles, 
et mõnikord peavad kohustused 
olema rasked, sest nende eesmär-
giks on aidata meil liikuda edasi teel 
igavesse ellu peredena koos Taevase 
Isa ja Tema armastatud Poja Jeesuse 
Kristusega.

Te mäletate Aabrahami raamatu 
sõnu:

„Ja nende seas seisis üks, kes oli 
Jumala sarnane, ja ta ütles nendele, 
kes olid koos temaga: Lähme alla, sest 
seal on ruumi, ja võtame neid aineid 
ja teeme maa, mille peal nemad või-
vad elada;

ja paneme nad nõnda proovile, 
et näha, kas nad teevad kõike, mida 
iganes Issand, nende Jumal, neil teha 
käsib;

ja neile, kes jäävad ustavaks oma 
esimeses seisundis, antakse juurde; ja 
nemad, kes ei jää ustavaks oma esi-
meses seisundis, ei saa hiilgust samas 
kuningriigis koos nendega, kes jäävad 
ustavaks oma esimeses seisundis; ja 
neile, kes jäävad ustavaks oma teises 
seisundis, lisatakse hiilgust nende 
peade peale ikka ja igavesti.” 2

Meie teises seisundis ustavaks 
jäämine oleneb sellest, kas teeme Ju-
malaga lepinguid ja täidame ustavalt 
kohustusi, mida need meilt nõuavad. 
Kogu oma elu pühadest lepingutest 
kinni pidamine nõuab usku Jeesuses-
se Kristusesse kui meie Päästjasse.

Kuna Aadam ja Eeva langesid, 
saavad meile kõigile osaks kiusa-
tused, katsumused ja surm. Siiski 
andis meie armastav Taevane Isa 
meile anniks oma armastatud Poja 
Jeesuse Kristuse kui meie Päästja. 
Jeesuse Kristuse lepituse suure anni 
ja õnnistuse kaudu pärivad kõik, kes 
sünnivad, lubaduse tõusta üles ja 
võimaluse saada igavene elu.

Igavene elu, suurim kõigist Jumala 
õnnistustest, saab meile osaks vaid 
siis, kui sõlmime Jeesuse Kristuse 

õiges Kirikus lepingud, mida on või-
malik Tema volitatud teenijate kaudu 
saada. Langemise tõttu vajame kõik 
ristimise puhastavat mõju ja käte pea 
peale panemise kaudu saadavat Püha 
Vaimu andi. Neid talitusi peavad vii-
ma läbi need, kellel on vastav prees-
terluse volitus. Seejärel võime Kristuse 
valguse ja Püha Vaimu abiga pidada 
kinni kõigist Jumalaga sõlmitud lepin-
gutest, eriti neist, millest on võimalik 
osa saada Tema templis. Üksnes nii 
ja üksnes sellist abi kasutades saab 
igaüks Jumala lapsena nõuda oma 
õiguspärast pärandit igaveses peres.

Mõnede jaoks, kes mind kuulavad, 
võib see tunduda peaaegu lootusetu 
unistusena.

Te olete näinud ustavaid vanemaid 
kurvastamas laste pärast, kes on oma 
lepingud Jumalaga hüljanud või ot-
sustanud neid murda. Kuid need va-
nemad võivad leida tröösti ja lootust 
teiste vanemate kogemustest.

Alma poeg ja kuningas Moosia 
pojad parandasid meelt raevukast 
vastuhakust Jumala lepingutele ja käs-
kudele. Alma noorem nägi oma poega 
Koriantonit pöördumas suurte pattude 
juurest ustava teenimise juurde. Mor-
moni Raamatus on samuti kirjas ime, 
kuidas laamanlased heitsid kõrvale 
oma tava vihata õigemeelsust, tehes 
lepingu rahu säilimise nimel surra.

Noorele Almale ja Moosia poe-
gadele saadeti ingel. Ingel tuli tänu 
nende isade ja Jumala rahva usule ja 
palvetele. Nendest näidetest, kuidas 
lepituse vägi inimese südames töötab, 
võite saada julgust ja tröösti.

Issand on andnud meile kõigile 
lootuse allika, kui püüame aidata 
neil, keda armastame, nende igavene 
pärand vastu võtta. Ta on andnud 
meile lubadusi, kui püüame inimesi 
Tema juurde kokku koguda, isegi kui 
nad Tema kutsele seda teha vastu 
seisavad. Nende vastuseis kurvastab 
Teda, kuid Ta ei anna alla, samuti ei 
peaks meie seda tegema. Ta on meile 
oma kustumatu armastusega täius-
likuks eeskujuks: „Ja taas, kui sageli 
ma olen tahtnud teid koguda, nagu 
kana kogub oma tibud oma tiibade 
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alla, jah, oo teie Iisraeli koja rahvas, 
kes te olete langenud, jah, oo Iisraeli 
koja rahvas, nii teie, kes te asute Je-
ruusalemmas, kui ka teie, kes te olete 
langenud; jah, kui sageli ma olen 
tahtnud teid koguda, nagu kana ko-
gub oma tibud, aga teie ei tahtnud.” 3

Me võime loota Päästja lakkama-
tule soovile tuua kõik Taevase Isa 
vaimulapsed Tema juurde koju tagasi. 
Iga ustav lapsevanem, vanavanem ja 
vanavanavanem soovib sama. Taeva-
ne Isa ja Päästja on meie täiuslikud 
eeskujud sellest, mida me saame 
teha ja peame tegema. Nad ei sunni 
kunagi õigemeelsust peale, sest see 
tuleb ise valida. Tänu neile hakkame 
me õigemeelsust ära tundma ja nad 
lasevad meil näha, et õigemeelsuse 
viljad on ihaldusväärsed.

Iga maailma sündinud inimene 
saab Kristuse valguse, mis aitab meil 
näha ja tunda, mis on õige ja mis 
vale. Jumal on saatnud surelikud tee-
nijad, kes saavad Püha Vaimu kaudu 
aidata meil ära tunda, mida Ta tahab, 
et me teeksime, ja mida Ta meile 
keelab. Jumal muudab õiged valikud 
meile meelepäraseks, lastes meil tun-
da meie valikute tagajärgi. Kui valime 
hea, leiame lõpuks õnne. Kui valime 
halva, kaasneb sellega lõpuks kurbus 
ja kahetsus. Need tagajärjed on kind-
lad. Kuid sageli lükatakse need teatud 
eesmärgil edasi. Kui õnnistused tulek-
sid kohe, ei suurendaks õige valimine 
usku. Ja kuna mõnikord lükatakse ka 
kurbus pikalt edasi, on vaja usku, et 
otsida patule andestust pigem enne, 
kui pärast seda, kui oleme tundnud 
sellest tulenevat kurbust ja valu.

Isa Lehhi kurvastas mõnede oma 
poegade ja nende perede valikute 
pärast. Ta oli üllas ja hea mees – Ju-
mala prohvet. Ta tunnistas neile sageli 
meie Päästjast Jeesusest Kristusest. 
Kui Issand käskis tal jätta maha maine 

vara, et päästa oma pere hukkumi-
sest, näitas Ta eeskuju kuulekusest 
ja teenimisest. Enne oma surma 
tunnistas ta veel oma lastele. Päästja 
sarnaselt ja vaatamata tema väele tun-
netada nende südant ja näha tulevik-
ku, nii head kui halba, hoidis Lehhi 
oma käed väljasirutatuna, et tuua oma 
pere päästmisele.

Täna on miljonid isa Lehhi järeltuli-
jad õigustanud lootust, mis tal nende 
suhtes oli.

Mida saame teie ja mina teha, et 
Lehhi eeskujust õppida? Me saa-
me järgida tema eeskuju, uurides 
palvemeelselt pühakirju ja tehes 
tähelepanekuid.

Ma soovitan, et vaataksite nii 
lähitulevikku kui kaugemale, kui 
püüate anda oma perele edasi lootuse 
pärandit. Lähiajal tuleb ette raskusi ja 
Saatana möirgeid. On asju, mida tuleb 
oodata kannatlikult, usus, teades, et 
Issand tegutseb omal ajal ja omal viisil.

On asju, mida saate teha varakult, 
kui need, keda armastate, on väike-
sed. Pidage meeles, et igapäevased 
perepalved, perega pühakirjade 
uurimine ja oma tunnistuse jagamine 
sakramendikoosolekul on lihtsamad ja 
mõjusamad, kui lapsed on väikesed. 
Väikesed lapsed on sageli Vaimule 
palju vastuvõtlikumad, kui arvame.

Suuremaks saades on neil meeles 
kirikulaulud, mida nad koos teie-
ga laulsid. Rohkem kui muusikat 
mäletavad nad pühakirjade ja tunnis-
tuse sõnu. Püha Vaim võib tuletada 
neile meelde kõik asjad, kuid kõige 
kauem püsivad meeles pühakirjade 
ja laulude sõnad. Need mälestused 
võivad olla tõukeks, mis toob nad 
tagasi koju, igavesse ellu viivale teele, 
kui nad on veidi või isegi aastaid ringi 
uidanud.

Me peame vaatama kaugele ette, 
kui need, keda armastame, tunnevad 

maailma tõmmet ja kahtlusepilv on 
nende usu varjutanud. Meil on usk, 
lootus ja armastus, mis meid juhivad 
ja neid tugevdavad.

Ma olen seda kahe elava Jumala 
prohveti nõuandjana näinud. Nad on 
erilised mehed. Tundub, et neil jätkub 
pidevalt optimismi. Kui keegi millegi 
üle Kirikus häirekella lööb, on sageli 
nende vastuseks: „Küll kõik laabub.” 
Üldjuhul teavad nad probleemist roh-
kem kui need, kes häirekella löövad.

Nad teavad ka Issanda teed ja nii 
on nad Tema kuningriigi osas alati 
lootusrikkad. Nad teavad, et Tema 
on selle juht. Ta on kõikvõimas ja Ta 
hoolib. Kui lubate Tal olla teie pere 
juht, siis kõik laabub.

Mõned Heinrich Eyringi järeltulijad 
paistavad olevat uitama läinud. Kuid 
paljud tema lapselapselapselapsed 
lähevad hommikul kell 6 Jumala temp-
lisse tegema talitusi esivanemate eest, 
kellega nad pole kunagi kohtunud. 
Nad teevad seda tema jäetud lootuse 
pärandi tõttu. Ta jättis pärandi, mida 
paljud tema järeltulijatest on soovinud.

Pärast kõike, mida me saame usus 
teha, õigustab Issand meie lootusi 
saada oma perele suuremad õnnis-
tused, kui oskame ette kujutada. Ta 
soovib nii neile kui meile, oma laste-
le, parimat.

Me kõik oleme elava Jumala 
lapsed. Jeesus naatsaretlane on Tema 
armastatud Poeg ja meie ülestõus-
nud Päästja. See on Tema Kirik. Siin 
on preesterluse võtmed ja nii võivad 
pered olla igavesed. See on meie 
lootuse hindamatu pärand. Ma tunnis-
tan, et see on õige. Issanda Jeesuse 
Kristuse nimel, aamen.
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