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Me kõik soovime, et need, keda armastame, 
oleks õnnelikud ja kogeks nii vähe valu kui 
võimalik. Kui loeme Mormoni Raamatust 

ülestähendusi õnne – ja valu – kohta, siis, mõeldes oma 
lähedastele, puudutab see meie südant. Toon välja tõesti-
sündinud loo õnnelikust ajast:

„Ja sündis, et maal ei olnud mingit tülitsemist Jumala 
armastuse pärast, mis elas inimeste südametes.

Ja ei olnud kadetsemist ega riidu ega rahutusi ega 
hooramist ega valetamist ega mõrvu ega mingit himurust; 
ja tõepoolest ei saanud olla õnnelikumat rahvast kõikide 
nende inimeste seas, keda Jumala käsi oli loonud.”

Seejärel loeme:
„Ja kui õnnistatud nad olid! Sest Issand õnnistas neid 

kõigis nende toiminguis; jah, nad olid õnnistatud ja neid 
saatis edu koguni nii kaua, kuni oli möödunud sada küm-
me aastat; ja esimene põlvkond pärast Kristust oli lahku-
nud ja kogu maal ei olnud tülitsemist.” (4.Ne 1:15–16, 18)

Kristuse armastavad jüngrid palvetavad ja teevad 
tööd, et sellised õnnistused saaksid osaks nii neile 
endale kui ka teistele. Me teame Mormoni Raamatu 
ülestähenduste ja paljudel juhtudel ka enda kogemuste 
põhjal, et õnne andi on võimalik saavutada. Teame ka, 
et tee õnneni on hästi maha märgitud. Samuti teame, 
et õnne saavutamine pole kerge, välja arvatud juhul, 
kui, nagu nefilaste puhul pärast Päästja külaskäiku, 
meie südames elab Jumala armastus.

See armastus oli nefilasete südames, kuna nad pidasid 
kinni seadusest, mis tegi selle võimalikuks. Kokkuvõtte 
sellest seadusest leiame sakramendipalvetest, mis algavad 
südamliku pöördumisega armastava Taevase Isa poole. Me 
palvetame, süda täis usku ja sügavat armastust meie isikli-
ku Päästja vastu. Me tõotame tõsise kavatsusega võtta enda 
peale Tema nimi, pidada Teda meeles ja pidada kinni kõi-
kidest Tema käskudest. Viimaks rakendame usku, et Püha 
Vaim, Jumaluse kolmas liige, võiks olla alati koos meiega 
ning tunnistada meie südamele Isast ja Tema Armastatud 
Pojast. (Vt ÕL 20:77, 79.)

Püha Vaimu kaasluse kaudu võib meie süda muutuda, 
nii et me soovime saada ja vastu võtta Taevase Isa ja Issan-
da Jeesuse Kristuse armastust. Viis, kuidas tunda südames 
Jumala armastust, on lihtne, samamoodi nagu ka viis, kui-
das armastuse tunne oma südamest ära kaotada. Näiteks 
võib mõni otsustada Taevase Isa poole harvemini palve-
tada, mitte maksta täiskümnist, lakata toitumast Jumala 
sõnast või eirata vaeseid ja abivajajaid.

Iga valik mitte pidada kinni Issanda käskudest võib 
Vaimu meie südamest eemale tõrjuda. Kaotades Vaimu, 
kahaneb õnn.

Õnn, mida oma lähedastele soovime, sõltub nende 
valikutest. Olgu meie armastus lapse, Kirikuga tutvuja 
või sõprade vastu kui suur tahes, me ei saa sundida neid 
pidama käske, et nad oleksid väärilised, et Püha Vaim neid 
puudutaks ja nende südant muudaks.

E S I M E S E  P R E S I D E N T K O N N A  S Õ N U M ,  J A A N U A R  2 0 1 6

Õnn neile,  
keda armastame

President Henry B. Eyring
Esimene nõuandja  

Esimeses Presidentkonnas



2

Seega on parim, mida nende heaks teha saame, kõik 
see, mis paneb meile kalleid inimesi ise oma valikuid tähe-
le panema. Alma tegi seda üleskutse kaudu, mille ka teie 
võite esitada:

„Alanda[ge] end Issanda ees ja hüü[dke] tema püha 
nime ja ol[ge] valvsad ja palveta[ge] pidevalt, et teid ei kiu-
sataks rohkem, kui te jaksate kanda, ja las[ke] end nõnda 
juhtida Pühal Vaimul, saades alandlikeks, tasasteks, alistu-
vateks, kannatlikeks, täis armastust ja kõike pikameelsust;

usuga Issandasse; lootusega, et te saate igavese elu; sü-
dames alati Jumala armastus, et teid tõstetaks üles viimsel 
päeval ja te pääseksite tema rahusse.” (Al 13:28–29)

Ma palvetan, et need, keda te armastate, võtaksid vastu 
inspireeritud üleskutse valida kestva õnne tee.

SÕNUMI ÕPETAMINE

President Eyring õpetab, et õnn, mida selles elus 
kogeme, sõltub otsustest, mida langetame. Seda sõnu-
mit arutades võiksite keskenduda tegevustele, mida 
president Eyring on välja toonud ja mida võiksime 
otsustada teha (näiteks palvetada, töötada, rakendada 
usku, tõsise kavatsusega eesmärke seada), et jõuda välja 
õnneteele. Võiksite paluda neil, keda õpetate, kirjutada 
üles kaks või kolm tegevust, mida nemad teha soovivad, 
mis aitaksid neil paremini „valida kestva õnne tee”.

NOORED
Tegevused, mis aitavad leida õnne

President Eyring õpetab, et „õnn, mida oma lähedas-
tele soovime, sõltub nende valikutest”.

Te võite lugeda Nefist, Laamanist ja Lemuelist, et tea-
da, millised tagajärjed neil valikutel võivad olla. Laaman 
ja Lemuel nurisesid ega tahtnud käske pidada (vt 1Ne 
2:12). Selle tulemusena neeti nemad ja nende järelsugu 
ning lõigati ära Issanda juurest (vt 2 Ne 5:20–24). Nefi 
otsustas käskudele kuuletuda (vt 1 Ne 3:7) ja tänu selle-
le elas tema rahvas väga õnnelikult (2 Ne 5:27).

Me saame otsustada olla õigemeelsed ja õnnelikud. 
Ent inimesed teie ümber teevad tõenäoliselt endiselt 
halbu valikuid, mis toovad endaga kaasa kannatusi ja 
vaeva. Kuigi need otsused tuleb teha neil endal, võib 
teie eeskuju nende valikuid paremuse poole mõjutada. 
Kuidas võivad teie valikud tuua õnne teistele? Arutage 
perega eri viise, kuidas end ümbritsevaid inimesi posi-
tiivselt mõjutada ja aidata neil tunda õnne.

LASTELE
Väljakutse olla hea

Kui Jeesus külastas Ameerika mandrit, õpetas ta seal-
set rahvast üksteist armastama ja olema hea. Mida 

saad sina teha, et Jeesuse eeskuju järgida ja teisi armas-
tada? Siin on mõned mõtted. Märgista iga väljakutse, 
kui oled selle ära teinud.

□ Ma võin kallistada kedagi, kes on kurb.
□ Ma võin kedagi salaja teenida.
□ Ma võin lugeda või vaadata konverentsikõnet,  

mis räägib hea olemisest.
□ Ma võin laulda oma perele Algühingu laulu.
□ Ma võin naeratada kellelegi, kes näib üksildane.
□ Ma võin ___________________________________________.
□ Ma võin ___________________________________________.
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Noorte Naiste üldjuhataja õde 
Bonnie L. Oscarson on öelnud 

selle kohta, kui 1995. aasta Abiühin-
gu üldkoosolekul luges president 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
esimest korda ette dokumendi „Pere-
kond: Läkitus maailmale”: „[Me] olime  
. . selle ilmutusliku dokumendi eest 
tänulikud ning väärtustasime selle 
selgust, lihtsust ja tõde … Perekonna 
läkitusest on saanud meie mõõdu-
puu, mille alusel otsustada maailma 
filosoofiate üle, ja ma tunnistan, et 
selles avalduses sätestatud põhimõt-
ted kehtivad sama palju nüüdisajal, 
nagu ka siis, kui prohvet need meile 
peaaegu 20 aastat tagasi andis.” 1

„Perekonna läkitusest,” lisab 
Carole M. Stephens, esimene 
nõuandja Abiühingu üldjuhatusest, 
„saame me teada, et „surelikkusele 
eelnevas maailmas tundsid ja tee-
nisid vaimupojad ja - tütred Jumalat 
kui oma Igavest Isa”.2

. . Igaüks meist kuulub Jumala 
perekonda ja meid vajatakse seal.” 3

Perekond: Läkitus maailmale

Me elame ajal, mil lapsevanemad 
peavad oma kodu ja perekonda 
kaitsma. „Perekond: Läkitus maail-
male” võib meid selles juhatada.

Täiendavad pühakirjakohad
Mo 8:16–17; ÕL 1:38

Tõestisündinud lood
„Lee Mei Chen Ho, kes on pärit 

Taiwani Tao Yuani vaia Tao Yuani 
kolmandast kogudusest, on öelnud, 
et läkitus on õpetanud talle, et pere-
suhted aitavad arendada jumalikke 
iseloomuomadusi, nagu usk, kan-
natlikkus ja armastus. „Kui püüan 
end läkitusest lähtuvalt parandada, 
võin kogeda tõelist õnne,” ütles ta.4

Barbara Thompson, kes oli ise 
kohal, kui läkitus esimest korda ette 
loeti, ning kes teenis hiljem Abi-
ühingu üldjuhatuses nõuandjana, 
on öelnud: „Mõtlesin korraks, et 
[perekonna läkitus] ei puutu tegeli-
kult väga minusse, sest ma ei olnud 
abielus ega olnud mul ka lapsi. Ent 

peaaegu sama kiirelt torkas mulle 
pähe mõte: „See puutub ka mi-
nusse. Ma olen perekonna liige. 
Ma olen tütar, õde, tädi, nõbu, 
õetütar ja lapselaps. Isegi kui ma 
oleksin oma pere ainus elav liige, 
olen ma endiselt liige Jumala 
perekonnas.” 5
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Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas 
aitab perekonda puudutavate õpetuste mõistmine õnnistada teie külastusõpetuse 
hoolealuseid? Loe lisaks internetist www.reliefsociety.lds.org.

Usk, pere, trööst

Mõtiskle järgneva üle
Mil moel on „Perekond: Läkitus 
maailmale” tänapäevaks 
mõeldud dokument?


