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Teise maailmasõja lõpul teenisin ma Ameerika 
Ühendriikide mereväes. Minu auaste oli mere-
väe madalaim – olin madrus. Seejärel sai minust 

esimese järgu vanemmadrus ning edasi kolmanda järgu 
arve-allohvitser.

Teise maailmasõja järel vabastati mind teenistusest. Võt-
sin nõuks, et kui peaksin kunagi tagasi sõjaväkke minema, 
tahaksin teenida volitatud ohvitserina. Mõtlesin endamisi, 
et kui vähegi võimalik, siis ei mingeid sööklaid ega tekkide 
küürimist enam.

Pärast teenistusest vabastamist ühinesin Ameerika 
Ühendriikide mereväe reservarmeega. Ma käisin igal es-
maspäeva õhtul drillis. Õppisin hoolega vastamaks kõigile 
akadeemilistele nõuetele. Läbisin kõikvõimalikud katsed: 
vaimsed, füüsilised ja emotsionaalsed.  Viimaks saabus 
kiri hea uudisega: mulle oli antud Ameerika Ühendriikide 
mereväe reservarmees lipniku auaste.

Näitasin kirja oma naisele Francesele ja hõiskasin: „Ma 
sain hakkama! Ma sain hakkama!” Ta embas mind, öeldes: 
„Sa oled selle nimel ka kõvasti vaeva näinud.”

Kuid seejärel juhtus midagi ootamatut. Mind kutsuti ko-
guduse piiskopkonnas nõuandjaks. Samaaegselt mereväe 
drillikoosolekuga pidi toimuma ka piiskopkonna koosolek. 
Teadsin, et need kaks omavahel kokku ei sobi. Mõistsin, et 
mõlema – nii mereväe kui ka piiskopkonna ülesannete – 
jaoks mul aega ei jaguks. Mida teha? Pidin tegema valiku.

Ma palvetasin selle üle. Seepeale läksin vestlema me-
hega, kes oli olnud mu vaiajuhataja, kui olin alles poisike 

– vanem Harold B. Leega (1899–1973), kellest oli selleks 
hetkeks saanud Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige. 
Võtsin lauas tema vastas istet. Selgitasin talle, kui väga ma 
seda teenistust hindan. Näitasin talle koguni auastme and-
mise teatist, mille olin saanud.

Olles selle üle hetke järele mõelnud, teatas ta: „Tead, 
mis sul tuleb teha, vend Monson? Sa kirjuta mereväebaasi 
ja teata neile, et kuna sind kutsuti piiskopkonna liikmeks, 
ei saa sa Ameerika Ühendriikide mereväe reservarmee 
teenistust vastu võtta.”

Mul võttis südame alt õõnsaks. Ta lisas: „Seejärel kirjuta 
San Franciscosse mereväe 12. ringkonna komandandile ja 
teata, et soovid reservarmeest vabastamist.”

Ma vastasin: „Vanem Lee, te ei mõista, kuidas sõjaväes 
asjad käivad. Kui ma volitusest loobun, siis loomulikult 
nad vabastavad mind, ent mereväe 12. ringkond ei lase 
mul niisama minna. Kui Koreas sõda puhkeb, kutsutakse 
volitamata ohvitser kindlasti sõtta. Kui mind kutsutakse, 
läheksin tagasi pigem volitatud ohvitserina, ent see pole 
ilma auastet vastu võtmata võimalik. Olete te kindel, et 
soovite mulle sellist nõu anda?”

Vanem Lee pani mulle käe õlale ja sõnas isalikult: „Vend 
Monson, kus on sinu usk? Sõjavägi pole sinu jaoks.”

Läksin koju. Panin pisaratest märja teenistuskutse koos 
teenistusest keeldumise avaldusega ümbrikusse tagasi.  Siis 
kirjutasin mereväe 12. ringkonnale ja palusin end mereväe 
reservarmeest vabastada.

Mind vabastati napilt enne Korea sõja puhkemist. Minu 
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väeüksus mobiliseeriti. Kuus nädalat pärast piiskopkonnas 
nõuandjaks saamist kutsuti mind piiskopiks.

Ma ei oleks tänasel päeval selles Kiriku ametis, milles 
olen, kui ma poleks prohveti nõu järginud, oma otsuse 
üle palvetanud ja mõistnud üht olulist tõde: Jumala tarkus 
näib inimestele tihtipeale narrusena.1 Üks parim õppetund, 
mille võime surelikkuses saada, on see: kui Jumal kõneleb 
ja Tema lapsed Teda kuulda võtavad, siis teevad nad alati 
seda, mis on õige.

On öeldud, et ajaloo-uks pöörleb väikestel hingedel 
ning sama kehtib meie elu kohta. Meie saatuse määravad 
otsused. Kuid meid ei ole jäetud otsustamisel omapäi.

Kui soovite näha taevast valgust, kogeda Kõigevägeva-
ma Jumala inspiratsiooni ja tunda rinnus, et teie Taevane 
Isa teid juhatab, siis järgige Jumala prohveteid. Jumala 
prohveteid järgides olete kaitstud.

VIITED
1. Vt 1Kr 2:14.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Paljud Kiriku liikmed ei saa president Monsoni sar-
naselt isiklikku nõu apostli käest. Kuid me võime saada 
õnnistusi, kui järgime prohvetite ja apostlite õpetusi. 
Soovi korral loe läbi president Monsoni kõne viimasel 
üldkonverentsil (ära unusta ka tema algus- ja lõpukõ-
net). Pane tähele, milliseid juhiseid ta andis või mida 
teha palus. Sa võiksid arutada õpitut nendega, keda 
külastad, ja kaaluda, kuidas president Monsoni nõuan-
deid ise rakendada.

NOORED
Nõuanded raskete valikute 
tegemiseks

President Henry B. Eyring, Esimese Presidentkonna 
Esimene nõuandja, jutustas loo ajast, mil tema proh-

vetlikku juhatust järgis. Kord ärgitas president Ezra Taft 
Benson üldkonverentsikõnes liikmeid vabanema võlast 
– täpsemalt hüpoteekvõlast.

President Eyring ütles: „Rääkisin pärast koosolekut 
oma abikaasaga ja küsisin: „Mis sa arvad, kas leiame 
selleks võimaluse?”  Esmapilgul ei leidnud. Kuid õhtuks 
meenus mulle meie kinnistu teises osariigis. Olime aas-
taid püüdnud seda edutult maha müüa. ‥ Me usalda-
sime Jumalat ja Tema teenija sõnumist kuuldud sõnu 
[ning] helistasime ‥ mehele, kes tegeles meie kinnistu 
müügiga. ‥ Kuulsin vastust, mis on tugevdanud täna-
päevani minu usaldust Jumala ja Tema teenijate vastu.” 
Tolsamal päeval oli tehtud Eyringite kinnistule pakkumi-
ne, mille summa ületas vaid pisut nende hüpoteeklaenu 
jääki. Eyringid said peagi võlast vabaks (vt Henry B. 
Eyring. Usaldage Jumalat ja asuge tegutsema. 2010. a 
sügisene üldkonverents). 

Sul ei pruugi olla laenu, mida tagasi maksta, kuid 
prohvetlik nõu võib juhatada sind ka nüüd ja praegu nii 
tööd, haridust, misjonit kui ka kohtamaskäimist puu-
dutavates küsimustes. Aruta oma pere või sõpradega, 
kuidas sa saaksid otsuste tegemisel prohvetit järgida.
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Usk, pere, trööst

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

Kui oleme Jeesuse Kristuse ees-
kujul kuulekamad, suureneb 

meie usk Temasse. „Pole ime,” ütles 
vanem Jeffery R. Holland Kahe-
teistkümne Apostli Kvoorumist, „et 
ennast kirjeldades tutvustab Kristus 
esmajoones oma suhet isaga – et 
ta armastas Teda, et ta kuuletus 
Talle ja alistus Talle kui ustav Poeg.  
‥ Kuulekus on taeva esimene 
seadus.” 1

Pühakirjad õpetavad, et „kui me 
saame Jumalalt mõne õnnistuse, 
tuleb see kuulekuse tõttu sellele 
seadusele, millel see õnnistus põhi-
neb” (ÕL 130:21). Kui me kuulekuse 
kaudu Jumalale läheneme, siis kas-
vame vaimselt ja laseme oma ellu 
Päästja lepituse väe.

Vanem D. Todd Christofferson 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
ütles: „Kui me kuuletume Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi põhimõtetele 
ja käskudele, tunneme me rõõmu 
jätkuvast õnnistuste tulvast, mida 

Jeesuse Kristuse omadused: 
kuulekas Poeg

Jumal on lubanud meiega sõlmitud 
lepingus. Need õnnistused annavad 
meile kätte vahendid, mis on vajali-
kud, et tegutseda elu jooksul pigem 
ise, kui lasta ennast pelgalt teistest 
mõjutada. ‥ Kuulekus annab meile 
suurema kontrolli oma elu üle, 
suurema suutlikkuse tulla ja minna, 
teha tööd ja luua.” 2

Pühakirjakohad
Lk 22:41–46; ÕL 82:10; 93:28

Pühakirjasalmidest
„Kas on võimalik anda teisele 

inimesele vaimset jõudu, mis tuleb 
pidevast kuulekusest käskudele?” 
küsis vanem David A. Bednar Ka-
heteistkümne Apostli Kvoorumist. 
„Selge vastus ‥ on ei.” 3

Seda põhimõtet näitlikustab 
tähendamissõna kümnest neitsist. 
Kõik kümme neitsit võtsid peig-
mehele vastu minnes kaasa lambi, 
kuid ainult viis arukat neitsit võtsid 
lampide jaoks ka õli. Ülejäänud viis 
olid rumalad, kuna „ei võtnud õli 
enesega”.

Aga keskööl kuuldi häält: „En-
näe, peigmees! Minge vastu!” Kõik 
neitsid seadsid korda oma lambid, 
kuid rumalatel ei olnud õli. 
Nad ütlesid mõistlikele: „Andke 
meile oma õlist, sest meie lambid 
kustuvad!”

Kuid mõistlikud kostsid ja 
ütlesid: „Ei ilmaski, sellest ei jätku 
meile ja teile; vaid minge pigemi-
ni kaupmeeste juure ja ostke en-
dile!” Aga kui rumalad olid läinud, 
tuli peigmees, ja arukad neitsid 
läksid temaga. „Ja uks suleti”

(vt Mt 25:1–13).
VIITED
1. Jeffrey R. Holland. The Will of the Father 

in All Things. – Brigham Youngi ülikooli 
pühalik koosolek, 17. jaan, 1989, lk 4. 
– speeches.byu.edu.

2. D. Todd Christofferson. Lepingute vägi. – 
2009. a kevadine üldkonverents.

3. David A. Bednar. Issandasse pöördunud. – 
2012. a sügisene üldkonverents.
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Mõtiskle järgneva üle

Millised on mõned pühakirjades 
toodud näited kuulekuse kohta?

Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas 
aitab Päästja elu ja missiooni mõistmine tugevdada teie enda usku Temasse ja 
õnnistada teie külastusõpetuse hoolealuseid? Loe lisaks internetist reliefsociety.lds.org.




