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Preesterluse vägi perekondi igaveseks kokku siduda 
on üks suurimaid Jumala ande. Igaüks, kes mõis-
tab päästmisplaani, igatseb seda jäävat õnnistust. 

Jumal on lubanud, et pered saavad olla igavesti kokku 
ühendatud, kuid seda vaid pitseerimistalituse kaudu, mis 
viiakse läbi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 
pühitsetud templites.

Preesterluse võtmed, mis selle võimalikuks teevad, 
taastati maa peale prohvet Eelija kaudu ning anti Kirtlandi 
templis Joseph Smithile. Neid preesterluse võtmeid on an-
tud kuni tänapäevani edasi katkematut Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kiriku elavate prohvetite liini pidi. 

Päästja kõneles sureliku teenimistöö ajal perekonda-
de pitseerimisväest oma peaapostel Peetrusele, öeldes: 
„Tõesti ma ütlen teile, et mis te iganes maa peal seote, on 
ka taevas seotud, ja mis te iganes maa peal lahti päästate, 
on ka taevas lahti päästetud” (Mt 18:18).

Peredena saab koos elada vaid selestilises kuningriigis. 
Seal saame olla koos perega Taevase Isa ja Päästja juures. 
Prohvet Joseph Smith kirjeldas seda võrratut kogemust 
Õpetuses ja Lepingutes järgmiselt:

„Kui ilmub Päästja, me näeme teda, nagu ta on. Me 
näeme, et ta on inimene nagu me isegi.

Ja samasugune omavaheline läbikäimine, nagu on 
meie vahel siin, on meie vahel seal, ainult et sellega käib 
kaasas igavene hiilgus, millist hiilgust meil praegu ei ole” 
(ÕL 130:1–2).

See pühakirjakoht annab mõista, et võime oma peresu-
hetes võtta kindla sihi pürgida selle taevase eesmärgi poole. 
Võime oma pereliikmete eest hästi hoolt kanda, olgu nad 
siis elus või surnud, ja teha kõik endast oleneva, et pakkuda 
neile preesterluse talitusi, mis meid taevas kokku seovad.

Paljud teist, nii noored kui vanad, juba teevad seda. Te 
olete otsinud üles oma esivanemad, kes pole veel pitseeri-
mistalitusest osa saanud.

Peaaegu kõigil teist on elavaid sugulasi, kes pole veel 
preesterluse väega perena kokku pitseeritud. Paljudel teist 
on elavaid sugulasi, kes on küll preesterluse talitused saa-
nud, kuid kes ei pea Jumalaga sõlmitud lepingutest kinni. 
Jumal õnnistab teid, et kui teil on usku, siis saate kõiki 
neid sugulasi aidata. Issand on lubanud kõikidele oma 
jüngritele, kes toovad teisi Tema juurde: 

„Ja see, kes teid vastu võtab, seal olen ka mina, sest ma 
lähen teie palge eel. Ma olen teie paremal käel ja vasakul, 
ja minu Vaim on teie südames ja minu inglid teie ümber, 
et teid toetada” (ÕL 84:88).

Näen oma kontoriaknast iga päev pruute ja peigme-
hi kaunite lillede ja purskkaevude taustal pilti tegemas. 
Tihtipeale võtavad peigmehed pruudi sülle ja tuiguvad 
jalalt jalale, kuni fotograaf on pulmapildid ära teinud. Seda 
nähes mõtlen iga kord abielupaaride peale, keda olen aja 
jooksul tundnud, kes peavad mõnikord üsna pea pärast 
pulmi hakkama kandma üksteise koormaid eluraskusi 
trotsides. Mõni on kaotanud töö. Mõnele on sündinud 
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erivajadusega laps. Mõni on jäänud haigeks. Siis muudab 
harjumus teha heal ajal teistele seda, mida soovime, et 
tehtaks meile, meid rasketel aegadel lausa kangelaseks, 
kuna meil tuleb anda endast rohkem, kui arvasime end 
anda suutvat.

Meie pere väärib suhteid, mis võivad viia meid Jumala 
juurde. Peame püüdma teisi mitte solvata ja ise mitte 
solvuda. Võime otsustada kiiresti ja täielikult andestada. 
Võime pidada teise õnne enda omast tähtsamaks. Võime 
olla kõneledes lahkemad. Seda kõike tehes kutsume oma 
perre ja ellu Püha Vaimu.

Ma kinnitan teile, et Issanda abi ja kahetseva südamega 
võime saada juba selles elus aimu, milline on igavene elu, 
mida me soovime. Taevane Isa armastab meid. Ta ootab 
meid tagasi enda juurde. Päästja teeb lepituse väe kaudu 
võimalikuks vajaliku südame muutuse, mis tuleb teha läbi, 
et siseneda pühasse templisse, sõlmida lepinguid, pidada 
neist kinni ning elada ühel päeval peredena taas kodus 
selestilises hiilguses.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Enne igavestest perekondadest õpetamist mõtisk-
lege Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem 
Richard G. Scotti sõnade üle: „Püüdke alati perekondi 
tugevdada. Pöörake õpetades tähelepanu perekondade 
templis pitseerimisele. ‥ Kui teil on visioon templi pit-
seerimistalitusest, siis te aitate ehitada Jumala kuning-
riiki maa peal” (Ma olen teile andnud eeskuju. 2014. 
a kevadine üldkonverents). Kuidas aidata neil, keda 
õpetate, mõista, kui oluline on olla templis pitseeritud? 
Paluge neil, kes pole veel pitseeritud, arutada, mida 
nad võiksid selle talituse saamiseks teha. Paluge neil, 
kes on juba pitseeritud, arutada, kuidas nad saavad hoi-
da silme ees eesmärki igavesest perekonnast ja kuidas 
omavahelisi suhteid paremaks muuta.

NOORTELE
Perega igavesti koos
Laura Burton

Kui olin 3- aastane, siis mind adopteeriti. Mu bioloo-
giline ema seadis selleks tingimuse, et mu kasuvane-

mad peavad nõustuma, et saan Kiriku talitused alles siis, 
kui olen 12. Ta arvas, et pean olema piisavalt vana, et 
see otsus ise teha, kuid ootamine oli väga raske.

Jah, mul oli raske 8- aastaselt pealt vaadata, kuidas 
paljud mu sõbrad ristitud said, kuid veelgi raskem oli 
teada, et ma ei saa enne 12. eluaastat lasta end oma 
kasuvanemate ja viie vanema õe- vennaga kokku pitsee-
rida. Kartsin, et minuga võib midagi juhtuda ja ma ei 
saagi nendega kokku pitseeritud.

12. sünnipäeva eel hakkasin end ristimiseks ja perega 
kokku pitseerimiseks valmis seadma. Mu vanemad lasid 
mul valida, millises templis meid kokku pitseeritakse. 
Olin alati pidanud kõige ilusamaks San Diego templit, 
seega nõustus kogu mu pere sõitma pitseerimiseks 
Californiasse.

Ma ei suutnud ära oodata, millal saan juba üks-
kord olla oma vanemate ja õdede- vendadega igavene 
perekond. Tundsin pitseerimise ajal Vaimu kohalolu nii 
tugevalt, et seda on raske sõnadesse panna. Nüüd, mil 
olen lõpuks oma perega kokku pitseeritud, on mure 
asendunud rahu lohutava teadmisega, et olen nende-
ga seotud igavesti. 
Artikli autor elab Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis.

LASTELE
Templit vaadates

President Eyring selgitab, et tänu preesterlusele 
on meil võimalus minna templisse ja lasta end oma 

perekonnaga igavesti kokku pitseerida. Joonista oma 
lemmiktempel või otsi selle kohta pilt ja riputa see koh-
ta, kus sa seda iga päev näed. Koosta nimekiri tegevus-
test, mille kaudu saad valmistuda, et minna ühel päeval 
templisse.
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See külastusõpetuse sõnum on osa 
seeriast, mis kajastab Päästja jumalikke 
omadusi.

„Kaunistagu vooruslikkus lak-
kamatult sinu mõtteid; siis 

kasvab sinu enesekindlus Jumala 
läheduses tugevaks ja preesterluse 
õpetus langeb sinu hinge peale 
otsekui kaste taevast” (ÕL 121:45).

Mis on vooruslikkus? President 
James E. Faust (1920–2007) on 
öelnud: „Vooruslikkus selle laiemas 
mõttes hõlmab kõiki õigemeel-
seid omadusi, mis meie iseloomu 
kujundavad.” 1 President Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) on lisanud: 
„Armastus Jumala vastu on kõi-
gi vooruste ja kogu headuse alus 
ning iseloomujõud.” 2

Vanem D. Todd Christofferson 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
on naiste ja vooruslikkuse kohta 
öelnud: „Naised toovad maailma 
teatud vooruse, jumaliku anni, mis 
võimaldab neil lisada inimsuhetesse 
ja kultuuriruumi selliseid omadusi 
nagu usk, julgus, empaatiavõime ja 
peenetundelisus. ‥

Jeesuse Kristuse jumalikud 
omadused: vooruslikkus

Õed! Kõigi teie suhete hulgas 
peate te alati panema elus esikoha-
le oma suhte Jumala, oma Taevase 
Isaga, kes on teie moraalse väe alli-
kas. Pidage meeles, et Jeesuse vägi 
lähtus Tema sihikindlast pühendu-
musest Isa tahtele. ‥ Püüdke olla 
Isale ja Pojale samasugune jünger 
ja teie mõju ei rauge kunagi.” 3

Täiendavad pühakirjakohad
Ps 24:3–5; Fl 4:8; 2Pt 1:3–5; Al 31:5; 
ÕL 38:23–24

Pühakirjadest
Tänapäeva vooruslikud naised 

pöörduvad usus Päästja poole. 
Luuka 8. peatükist loeme naisest, 
kes oli olnud 12 aastat veritõbine 
ega olnud kõik see aeg terveks saa-
nud. Ta soovis saada terveks ning 
„tuli [Kristuse] selja taha ja puudutas 
ta kuue palistust, ja sedamaid lakkas 
ta verejooks. ‥ Kuid Jeesus ütles: 
„Keegi puudutas mind, sest ma 
tundsin väe enesest välja minevat!”” 4 
See vooruslik naine langes ta ette 
maha ja teatas „temale kõige rahva 

kuuldes”, et ta „oli teda puuduta-
nud ja kuidas ta kohe oli terveks 
saanud. Siis ta ütles naisele: 
„Tütar, sinu usk on sind aidanud, 
mine rahuga!”” (Lk 8:43–48; vt ka 
6:17–19)

Kui otsustame usuga Kristuse 
poole pöörduda, siis on Tal tänu 
vooruslikkusele vägi meid terven-
dada, tugevdada, lohutada ja meie 
tuju tõsta.5
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Mõtiskle järgneva üle

Kuidas võib vooruslikkus meile 
väge ja jõudu anda?

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

Usk, pere, trööst




