
1

Pane tähele oma jala 
suunda
Kui me vaatame Jeesuse kui meie eeskuju poole ja käime 
Tema jälgedes, võime naasta turvaliselt Taevase Isa juurde, 
et elada igavesti koos Temaga.

Mu kallid vennad ja õed, ma 
tunnen end täna teie ees 
seistes alandlikuna. Ma pa-

lun teie usku ja palveid, kui ma teiega 
oma sõnumit jagan.

Kõik meist alustasid imelist ja 
olulist teekonda, kui me lahkusime 
vaimumaailmast ja sisenesime sellesse 
surelikkuse raskesse etappi. Meie 
maise eksistentsi peamine eesmärk 
on saada lihast ja luust keha, saada 
kogemusi, mis võivad tulla ainult 
taevastest vanematest lahus olles, ja 
näha, kas me peame käske. Aabraha-
mi raamatu kolmandast peatükist loe-
me: „Ja paneme nad nõnda proovile, 
et näha, kas nad teevad kõike, mida 
iganes Issand, nende Jumal, neil teha 
käsib.” 1

Kui me maa peale tulime, tõime 
endaga kaasa suure anni Jumalalt – 
meie valikuvabaduse. Meil on eriline 
võimalus tuhandel kombel ise valida. 
Siin õpime karmi kogemustekupja 
käe all. Eristame head halvast. Teeme 
vahet mõrul ja magusal. Me õpime,  
et otsused määravad saatuse.

Olen kindel, et lahkusime Isa 
juurest suure sooviga Tema juurde 
naasta, et me võiksime saada ülen-
duse, mille Ta meie jaoks planeeris 
ja mida me ise väga soovisime. Kuigi 
meid on jäetud leidma seda rada, mis 
juhatab meid tagasi meie Taevase Isa 
juurde, ei saatnud Ta meid siia ilma 
suuniste ja juhtnöörideta. Pigem andis 
Ta meile vajaminevad tööriistad ja Ta 
abistab meid, kui otsime Tema abi ja 
püüame teha kõik, mis meie võimu-
ses, et lõpuni vastu pidada ja saada 
igavene elu.

Meid juhatavad Jumala ja Tema 
Poja sõnad meie pühakirjades. Meil 
on Jumala prohveti nõuanded ja 
õpetused. Ja mis on ülimalt tähtis, 
meile on antud täiuslik eeskuju 
– meie Issanda ja Päästja Jeesuse 
Kristuse eeskuju – ja meid on kästud 
seda eeskuju järgida. Päästja ise ütles: 
„Tule ning järgi mind.” 2 „Neid tegusid, 
mida te olete näinud mind tegemas, 
tuleb ka teil teha” 3 Ta esitas küsimu-
se: „Missugused mehed te peaksite 
olema?” Ning siis Ta vastas: „Tõesti, 

President Thomas S. Monson ma ütlen teile, just nagu mina olen.” 4 
„Ta raja kätte juhatas ja märkis sihid 
kõik.” 5

Kui me vaatame Jeesuse kui meie 
eeskuju poole ja käime Tema jälge-
des, võime naasta turvaliselt Taevase 
Isa juurde, et elada igavesti koos 
Temaga. Prohvet Nefi ütles: „Kui 
inimene ei pea vastu lõpuni elava 
Jumala Poja eeskuju järgides, ei saa ta 
päästetud.” 6

Iga kord, kui üks naine rääkis oma 
kogemustest külaskäigul Pühale Maa-
le, hüüdis ta: „Ma kõndisin seal, kus 
kõndis Jeesus!”

Ta oli külastanud kohti, kus oli ela-
nud ja õpetanud Jeesus. Ehk seisis ta 
kivi peal, mille peal oli kord seisnud 
Päästja, või vaadanud mäeahelikku, 
mida Tema oli kord vaadelnud. Need 
kogemused olid naisele tähtsad ja 
põnevad, kuid füüsiliselt Jeesuse 
jälgedes käia on vähem tähtis kui 
kõndida, nagu kõndis Tema. Tema 
tegude jäljendamine ja Tema eeskuju 
järgimine on palju tähtsam kui püüda 
leida teeradu, mida mööda ta surelik-
kuses kõndis.

Kui Jeesus andis teatud rikkale 
noormehele üleskutse „Tule ning järgi 
mind”,7 ei pidanud Ta silmas, et rikas 
noormees peaks teda järgima üle 
mägise maastiku ja läbi orgude.

Me ei pea kõndima Galilea kallas-
tel või keset Juudamaa mägesid, et 
kõndida seal, kus kõndis Jeesus. Me 
kõik võime kõndida Tema käidud ra-
jal, kui me otsustame oma maisel tee-
konnal Teda järgida, kõrvus helisemas 
Tema sõnad, meie südames Tema 
vaim ja Tema õpetused juhtimas meie 
elu. Tema eeskuju valgustab teed. Ta 
ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu.” 8
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Kui me uurime rada, mida Jeesus 
käis, näeme, et see viis Ta läbi palju-
dest katsumustest, millega me ise elus 
silmitsi seisame.

Näiteks kõndis Jeesus pettumuste 
rajal. Kuigi ta koges palju pettumusi, 
kirjeldatakse neist ühte kõige liiguta-
vamat Tema kaebekõnes Jeruusalem-
ma pärast Tema avaliku teenimisaja 
lõpul. Iisraeli lapsed olid hüljanud 
kaitsva tiiva, mida Ta pakkus. Kui Ta 
vaatas linna, mis pidi peagi lange-
ma hävitusse, võtsid Temas võimust 
emotsioonid ja sügav kurbus. Ahastu-
ses hüüdis Ta: „Jeruusalemm, Jeruusa-
lemm, kes tapad prohvetid ja viskad 
kividega surnuks need, kes sinu 
juurde on läkitatud! Kui mitu korda 
ma olen tahtnud koguda sinu lapsi 
otsekui kana oma poegi tiibade alla, 
aga teie ei ole tahtnud!” 9

Jeesus kõndis kiusatuste rajal. Lut-
sifer, vana kuri, koondas oma suurima 
jõu ja kõige veenvama kavaluse, et 
kiusata Jeesust, kes oli 40 päeva ja 
40 ööd paastunud. Jeesus ei andnud 
järele, vaid pani vastu igale kiusatuse-
le. Ta sõnas enne lahkumist: „Tagane 
minust, saatan!” 10

Jeesus kõndis valude rajal. Mõelge 
Ketsemani aiale, kus Ta „[heitles] ras-
kesti ‥ ja tema higi oli nagu verepi-
sarad, mis langesid maa peale”.11 Ja 
keegi ei või unustada Tema kannatusi 
julmal ristil.

Igaüks meist kõnnib pettumuste 
rajal kas kaotatud võimaluse, väe 
väärkasutuse, kallima vale valiku 
või meie enda valikute tagajärjel. 
Ka kiusatuste raja läbivad kõik. Me 
loeme Õpetuse ja Lepingute 29. osast: 
„Ja peab olema, et kurat ahvat-
leb inimlapsi, või neil ei saaks olla 
tegutsemisvabadust.” 12

Me kõnnime samuti valude rajal. 
Meie kui teenijad ei saa oodata ena-
mat Isandast, kes lahkus surelikkusest 
alles pärast suurt valu ja kannatust.

Kuigi me kohtame teel kibedat 
kurbust, võime leida ka suurt õnne.

Koos Jeesusega võime käia kuu-
lekuse rajal. See ei ole alati kerge, 

kuid olgu meile motoks sõnad, mis 
Saamuel meile jättis: „Vaata, sõna-
kuulmine on parem kui tapaohver, 
tähelepanu parem kui jäärade rasv!” 13 
Hoidkem meeles, et sõnakuulmatuse 
lõpptulemus on vangistus ja surm, sa-
mas kui kuulekuse tasuks on vabadus 
ja igavene elu.

Nagu Jeesus, võime me käia teeni-
mise rajal. Jeesuse teenimistöö inim-
laste seas on kui helendav valguskiir. 
Ta andis jõu vigaste jäsemetele, nä-
gemise pimedate silmadele, kuulmise 
kurtide kõrvadele.

Jeesus kõndis palve rajal. Ta õpetas 
meid palvetama, öeldes kauni palve, 
mis on tuntud kui Meie Isa palve. 
Ja kes võiks unustada Tema palvet 
Ketsemani aias: „Ärgu sündigu minu, 
vaid sinu tahtmine”? 14

Teised juhised, mis Päästja meile 
andis, on meie käeulatuses, nimelt 
pühakirjades. Mäejutluses käsib Ta 
meil olla halastav, alandlik, õigemeel-
ne, südamelt puhas ja rahunõudja. Ta 
õpetab meid julgelt oma uskumuste 
eest seisma, isegi kui meid naeruvää-
ristatakse ja taga kiusatakse. Ta palub 
meil lasta oma valgusel särada, et 
teised võiksid seda näha ja annaksid 
au Isale Taevas. Ta õpetab meid, et 
oleksime moraalselt puhtad nii oma 
mõtetes kui ka tegudes. Ta ütleb mei-
le, et palju tähtsam on koguda endale 
varandust taevasse kui maa peale.15

Tema tähendamissõnad õpetavad 
väe ja volitusega. Hea samaarlase 
looga õpetab Ta meid armastama ja 
teenima ligimest.16 Tähendamissõnas 
talentidest õpetab ta, et peame ennast 
parandama ja püüdlema täiuslikkuse 
poole.17 Kadunud lamba loos juhen-
dab Ta meid päästma neid, kes on 
rajalt kõrvale astunud ja ära eksinud.18

Kui me püüame asetada Kristust 
kesksele kohale oma elus, õppides 
Tema sõnu, järgides Tema õpetusi 
ja käies Tema rada mööda, lubab 
Ta jagada meiega igavest elu, mille 
saamiseks Ta suri. Ei ole suuremat aa-
det kui alluda Tema korrale ja saada 
Tema jüngriks ning teha Tema tööd 

terve elu jooksul. Mitte miski muu, 
mitte ükski teine valik ei saa meid 
muuta selleks, kelleks Tema meid 
muuta saab.

Mõeldes inimestele, kes on tõeliselt 
püüdnud järgida Päästja eeskuju ja 
kõndinud Tema rada mööda, meenu-
vad mulle kohe Gustav ja Margarete 
Wackeri nimed – kaks kõige kristli-
kumat inimest, keda ma olen kunagi 
tundnud. Nad olid Kanada idaossa 
immigreerunud sakslased, keda ma 
kohtasin, kui seal misjonijuhatajana 
teenisin. Vend Wacker teenis elatist 
habemeajajana. Kuigi nende sissetulek 
oli piiratud, jagasid nad kõike, mis neil 
oli. Neid ei õnnistatud lastega, aga nad 
olid emaks ja isaks kõigile, kes nende 
koju sisenesid. Õpetatud ja eluko-
genud mehed ja naised otsisid need 
alandlikud, hariduseta jumalasulased 
üles ja pidasid end õnnelikuks, kui 
said veeta tund aega koos nendega.

Wackerid nägid välja täiesti tava-
lised, nende inglise keel oli lonkav 
ja veidi raskesti mõistetav, nende 
kodu oli lihtne. Neil polnud autot ega 
televiisorit, ka ei teinud nad midagi 
sellist, millele maailm tavaliselt tähe-
lepanu pöörab. Ometi võtsid ustavad 
ette tee nende uksele, et saada osa 
sealsest vaimust. Nende kodu oli 
maapealne taevas ja nad kiirgasid 
puhast rahu ja headuse vaimu.

Ka meie võime omada seda vaimu 
ja jagada seda maailmaga, kui me käi-
me oma Päästja rajal ja järgime Tema 
täiuslikku eeskuju.

Õpetussõnade raamatus loeme ma-
nitsust: „Pane tähele oma jala suun-
da.” 19 Kui me seda teeme, on meil 
usku, isegi soov käia rajal, millel käis 
Jeesus. Meil ei ole mingit kahtlust, et 
oleme rajal, mida meie Isa soovib, et 
me järgiksime. Päästja eeskuju on kõi-
gi meie tegude raamistikuks ja Tema 
sõnad on meile eksimatuks juhen-
diks. Tema rada juhatab meid turva-
liselt koju. Saagu meile see õnnistus, 
ma palun Jeesuse Kristuse nimel, 
keda ma armastan, keda ma teenin ja 
kellest ma tunnistan, aamen.
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Lennukipiloodina lendasin ma 
ööpimeduses palju tunde üle 
mandrite ja ookeanide. Oma 

juhikabiini aknast öötaevast, eriti 
Linnuteed vaadates imetlesin tihti 
Jumala loomingu avarust ja sügavust, 
mida pühakirjades kirjeldatakse kui 
„lugematu[t] hul[ka] maailmu”. 1

Vähem kui sajandi eest arvas 
enamik astronoome, et meie Linnutee 
oli universumi ainuke galaktika.2 Nad 
arvasid, et kõik, mis jääb meie galak-
tikast väljapoole, on vaid suur tühjus, 
igavene vaba ruum – tühi, külm, ilma 
tähtede, valguse ja eluta.

Teleskoobid arenesid – sealhulgas 
teleskoobid, mida võis kosmoses-
se saata – ja astronoomid hakkasid 
mõistma imelist, peaaegu mõisteta-
matut tõde: universum on peadpööri-
tavalt suurem kui keegi oli varasemalt 
uskunud ja taevad on täis loendama-
tuid galaktikaid, meist kujutlematult 
kaugel, ja neist igaüks koosneb sada-
dest miljarditest tähtedest.3

Väga lühikese aja jooksul muu-
tus meie arusaamine universumist 
igaveseks.

Tänapäeval võime me näha osa 
neist kaugetest galaktikatest.4

Me teame, et need eksisteerivad.
Nad on eksisteerinud väga kaua 

aega.
Kuid enne kui inimkonnal olid kül-

lalt võimsad instrumendid, et koguda 
taevavalgust ja näha neid galakti-
kaid, ei uskunud me selliste asjade 
võimalikkusesse.

Universumi mõõtmatus ei muutu-
nud – muutus vaid meie endi võime 
seda näha ja mõista. Ja selle suurema 
valguse käes tutvus inimkond imeliste 
väljavaadetega, mida me polnud ku-
nagi varem isegi ette kujutanud.

Meil on raske uskuda seda,  
mida me ei näe

Mis oleks, kui teil oleks võimalus 
reisida ajas tagasi ja rääkida inimes-
tega, kes elasid tuhande või isegi 

ainult saja aasta eest? Kujutage ette, 
kui püüaksite neile kirjeldada meie 
kaasaja tehnoloogiat, mida meie tä-
napäeval enesestmõistetavaks peame. 
Näiteks: mida võiksid need inimesed 
meist mõelda, kui me räägiksime 
neile lennukitest, mikrolaineahjudest, 
pihuseadmetest, mis sisaldavad suuri 
digiraamatukogusid ja videoid meie 
lastelastest, mida me jagame miljonite 
inimestega kogu maailmas?

Mõned ehk usuksid meid. Enamik 
inimesi naeruvääristaks meid ja oleks 
meie vastu, ehk isegi püüaks meid 
vaikima sundida või meile viga teha. 
Mõned püüaksid rakendada loogikat, 
mõistust ja fakte, nii nagu nemad 
neid teavad, tõestamaks meie eksitust, 
rumalust või isegi ohtlikkust. Nad või-
vad meid isegi hukka mõista, arvates, 
et püüame teisi eksiteele viia.

Kuid muidugi ei oleks neil inimes-
tel õigus. Nad võivad olla heatahtli-
kud ja siirad. Nad võivad endas täiesti 
kindlad olla. Kuid nad ei suudaks 
näha selgelt, kuna pole veel saanud 
täielikumat valgust ja tõde.

Valguse lubadus
Tundub olevat inimlik arvata, et 

meil on õigus, isegi kui meie aru-
saamad on valed. Ja kui see on nii, 
siis on meil üldse lootust? Kas meie 
saatus on loksuda eesmärgitult vas-
taka informatsiooniookeani lainetel, 
hüljatuna parvel, mille oleme omaen-
da arvamustest kokku klopsinud? 

Kas on võimalik leida tõde?
Minu sõnade eesmärk on kuuluta-

da rõõmusõnumit, et Jumal ise – vä-
gede Issand, kes teab kogu tõde – on 
andnud oma lastele lubaduse, et nad 
võivad ise tõde teada saada.

Tunnistuse saamine 
valgusest ja tõest
Teie isiklik tunnistus valgusest ja tõest ei õnnista mitte 
ainult teid ja teie järelpõlve siin surelikkuses, vaid jääb 
teiega kogu igavikuks, lõpututes maailmades.

President Dieter F. Uchtdorf
Teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas

K Ü L A S T U S Õ P E T U S E  S Õ N U M ,  N O V E M B E R  2 0 1 4



2

Palun kaaluge selle lubaduse 
suurust:

Igavene ja Kõikvõimas Jumal, selle 
tohutu suure universumi Looja, kõne-
leb neile, kes astuvad Tema ette siira 
südame ja tõsise kavatsusega.

Ta kõneleb neile unenägude, näge-
muste, mõtete ja tunnete kaudu.

Ta kõneleb viisil, mis on ilmek-
simatu ja ületab inimkogemust. Ta 
annab neile jumalikku juhatust ja 
vastuseid nende isikliku elu kohta.

Muidugi leidub inimesi, kes hal-
vustavalt teatavad, et selline asi on 
võimatu, et kui Jumal oleks olemas, 
siis oleks Tal parematki teha, kui ühe 
inimese palvet kuulda võtta ja sellele 
vastata.

Kuid mina ütlen teile seda: Jumal 
hoolib teist. Ta kuulab teid ja Ta 
vastab teie isiklikele küsimustele. 
Vastused teie palvetele tulevad Tema 
viisil ja Tema valitud ajal ning seetõttu 
peate te õppima kuulama Tema häält. 
Jumal soovib, et te leiaksite tee tagasi 
Tema juurde ja Päästja ise ongi see 
tee.5 Jumal soovib, et te õpiksite Tema 
Pojast Jeesusest Kristusest ja kogeksite 
seda sügavat rahu ja rõõmu, mis tuleb 
taevaliku jüngriraja järgimisest.

Mu kallid sõbrad! Muistses püha-
kirjas on kirjeldatud üheti mõistetavat 
katset, millega käib kaasas Jumala lu-
badus igale mehele, naisele ja lapsele, 
kes on nõus seda järele proovima.

Esiteks peate te uurima Jumala 
sõna. See tähendab: lugema püha-
kirju ja uurima nii muistsete kui ka 
kaasaegsete prohvetite sõnu Jeesuse 
Kristuse taastatud evangeeliumi kohta 
– mitte selleks, et kahelda või kriti-
seerida, vaid siira sooviga tõde teada 
saada. Mõtisklege asjade üle, mida te 
tunnete, ja valmistage oma meel ette 
tõde vastu võtma.6 „Kui te ei suuda 
koguni rohkemat, kui vaid soovida 
uskuda, siis laske sel soovil endas 
töötada kuni selleni välja, et ‥ saate 
anda koha [ Jumala sõnale].” 7

Teiseks peate kaaluma ja mõtiskle-
ma, kartmatult püüdma uskuda 8 ning 
olema tänulik selle eest, kui halastav 
on Issand olnud oma laste vastu Aa-
dama loomisest kuni meie ajani välja, 

kutsudes prohveteid, nägijaid ja ilmu-
tajaid juhatama oma Kirikut ja aitama 
leida meil teed tagasi Tema juurde.

Kolmandaks peate oma Taevaselt 
Isalt Tema Poja Jeesuse Kristuse nimel 
paluma teha teile ilmsiks tõde Viimse 
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 
kohta. Küsige siira südamega, tõsise 
kavatsusega, uskudes Kristusesse.9

On ka neljas samm, mille Päästja 
on meile andnud: „Kui keegi tahab 
teha [ Jumala] tahtmist, see tunneb, 
kas see õpetus on Jumalast või kas 
mina räägin iseenesest.” 10 Teisisõnu, 
kui soovite teada tõde evangeeliumi 
põhimõtete kohta, peate esmalt nen-
de järgi elama. Pange evangeeliumi 
põhimõtted ja Kiriku õpetused oma 
elus proovile. Tehke seda tõsise ka-
vatsusega ja kindla usuga Jumalasse.

Kui te teete neid asju, siis on teil 
kindel lubadus 11 Jumalalt, et Ta teeb 
teile selle kohta ilmsiks tõe Püha 
Vaimu väel. Ta annab teile valgust, 
mis lubab teil vaadata läbi pimedu-
se ja näha kujuteldamatult imelisi 
vaateid, mis on surelikule silmale 
mõistetamatud.

Mõned võivad öelda, et need sam-
mud on liiga rasked või ei ole vaeva 
väärt. Kuid minu arvates on isiklik tun-
nistus evangeeliumist ja Kirikust kõige 
tähtsam asi, mida võime selles elus 
välja teenida. See ei õnnista ega juhi 
teid ainult selles elus, vaid sellel on ka 
otsene mõju teie igavesele elule.

Vaimu asju võib mõista ainult läbi Vaimu
Teadlastel oli raskusi universumi 

suuruse mõistmisega, kuni nad said 
instrumendid, mis olid küllalt võim-
sad, et koguda suuremat valgust, nii 
et nad võisid mõista täielikumat tõde.

Apostel Paulus õpetas sarnase põ-
himõtte vaimse teadmise kohta. „Aga 
maine inimene ei võta seda vastu, mis 
on Jumala Vaimust,” kirjutas ta korint-
lastele, „sest see on temale jõledus ja 
ta ei või sellest aru saada, sellepärast 
et seda tuleb ära mõista vaimselt.” 12

Teisisõnu, kui soovid ära tunda 
vaimset tõde, pead selleks kasuta-
ma õigeid instrumente. Vaimse tõe 
tundmisele ei saa tulla, kasutades 

instrumente, mis ei suuda seda tõde 
ära tunda.

Päästja ütles meile meie päevil: 
„See, mis on Jumalast, on valgus; ja 
see, kes saab valgust ja jätkab Juma-
las, saab rohkem valgust ning see 
valgus kasvab üha eredamaks ja ere-
damaks, kuni saabub täiuslik päev.” 13

Mida rohkem me kallutame oma 
südame ja meele Jumala poole, seda 
enam langeb meie hinge taevast val-
gust. Ja iga kord, kui me seda valgust 
tahtlikult ja siiralt otsime, näitame Ju-
malale oma valmidust saada rohkem 
valgust. Pikapeale muutuvad asjad, 
mis varem olid segased, ähmased ja 
kauged, meile selgeks, säravaks ja 
tuttavaks.

Ja samamoodi kui me eemalda-
me ennast evangeeliumi valgusest, 
hakkab meie enda valgus kahvatu-
ma – mitte päeva ega nädalaga, vaid 
pikapeale ja aja jooksul – kuni me 
vaatame tagasi ega suuda mõista, 
miks me olime kunagi arvanud, et 
evangeelium on tõsi. Meie varasem 
teadmine võib meile isegi rumalusena 
paista, kuna see, mis kunagi oli selge, 
on taas muutunud häguseks, sega-
seks ja kaugeks.

Seepärast ütleb Paulus, et evangee-
liumi sõnum on rumalus neile, kes 
hukkuvad, aga neile „kes päästetakse, 
on see Jumala vägi.” 14

Ei ole mingit lakmustesti
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 

Kirik on koht igasuguse tunnistusega 
inimestele. Kirikus on liikmeid, kelle 
tunnistus on kindel ja põleb säravalt 
nende sees. Teised püüavad ikka veel 
ise tõde teada saada. Kirik on kodu, 
kus kõik võivad kokku saada vaata-
mata meie tunnistuse sügavusele või 
suurusele. Ma ei ole teadlik ühestki 
sildist meie kogudusehoonete ustel, 
mis ütleks: „Teie tunnistus peab ole-
ma vähemalt nii suur, et sisse astuda.”

Kirik ei ole ainult täiuslikele, vaid 
kõikidele, et „tul[la] Kristuse juurde ja 
saa[da] täiuslikuks temas.” 15 Kirik on 
teie-  ja minusuguste inimeste jaoks. 
Kirik on vastuvõtmise ja hoolitsemi-
se, mitte eraldamise ja kritiseerimise 
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koht. See on koht, kus me üksteist 
innustame, tõstame ja toetame oma 
individuaalsel jumaliku tõe otsingul.

Lõpuks oleme me kõik palverän-
durid, kes oma jüngrirajal Jumala val-
gust otsivad. Me ei mõista teisi hukka 
valguse hulga pärast, mis neil on või 
mis neil puudub, pigem toidame ja 
innustame igas suuruses valgust, kuni 
see kasvab selgeks ja säravaks tõeks.

Lubadus kõigile
Tunnistagem, et enamasti ei ole 

tunnistuse saamine midagi, mis toi-
mub minuti, tunni või päeva jooksul. 
See ei saa täielikuks üleöö. Vaimse 
valguse kogumise protsess on eluaeg-
ne püüdlus.

Teie tunnistus elavast Jumala Pojast 
ja Tema taastatud Kirikust, Viimse Aja 
Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, ei 
pruugi tulla nii kiiresti, kui te seda 
soovite, kuid ma luban teile, et kui te 
teete oma osa, siis see tuleb.

Ja see saab olema hiilgav.
Ma pakun teile oma isikliku tun-

nistuse, et vaimne tõde täidab teie 
südame ja toob teie vaimule valgust. 
See ilmutab teile puhast arukust ime-
lise rõõmu ja taevase rahuga. Ma olen 
seda ise Püha Vaimu väel kogenud.

Nagu lubavad meile muistsed 
pühakirjad, paneb sõnulseletamatu 
Jumala Vaimu kohalolu teid laulma 
laulu lunastavast armastusest, 16 tõstma 
pilku taeva poole ja hüüdma kiitust 
Kõigekõrgemale Jumalale, teie Varju-
paigale, teie Lootusele, teie Kaitsjale, 
teie Isale. Päästja lubas, et kui te 
otsite, siis te ka leiate.17

Ma tunnistan, et see on tõsi. Kui te 
otsite Jumala tõde, siis see, mis praegu 
paistab hämar, udune ja kauge, tehak-
se teile tasapisi ilmsiks ja selgeks ning 
tänu Jumala armu valgusele saab see 
teile südamelähedaseks. Teile avalda-
takse imelised vaimsed väljavaated, 
mis on inimsilmale kujuteldamatud.

Ma tunnistan, et see vaimne valgus 
on igale Jumala lapsele kättesaadav. 
See valgustab teie meelt, ravib teie 
südame ja toob rõõmu teie päeva. Mu 
kallid sõbrad! Palun ärge viivitage isik-
liku tunnistuse tugevdamisega Jumala 
taevalikust tööst, valguse ja tõe tööst.

Teie isiklik tunnistus valgusest ja 
tõest ei õnnista mitte ainult teid ja teie 
järelpõlve siin surelikkuses, vaid jääb 
teiega ka kogu igavikuks, lõpututes 
maailmades. Sellest ma tunnistan ja 
jätan teile oma õnnistuse, Jeesuse 
Kristuse nimel, aamen.
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