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Mitte just väga kaua aega tagasi olime mina ja mu 
abikaasa Harriet lennujaamas, kus vaatasime 
suurepäraste lennukite maandumist. Päev oli 

tuuline ja kõvad tuuleiilid pekslesid lähenevate lennukite 
vastu, põhjustades iga lennuki kallutamist ja värisemist 
maandumisel.

Jälgides seda looduse ja masina vahelist võitlust, rända-
sid mu mõtted tagasi mu enda lennukoolitusele ning põhi-
mõtetele, mida ma seal õppisin ning mida hiljem õpetasin 
koolitustel teistele pilootidele.

Ma ütlesin neile: „Turbulentsi ajal ärge võidelge juhtimis-
seadmetega. Jääge rahulikuks. Ärge reageerige üle. Kesken-
dage oma silmad maandumisraja keskjoonele. Kui te kaldute 
kõrvale oma soovitud lähenemistrajektoorist, siis tehke viivi-
tamatuid, kuid kaalutletud parandusi. Usaldage oma lennuki 
potentsiaali. Lennake, kuni tuul lakkab puhumast.”

Kogenud piloodid mõistavad, et nad ei saa alati kont-
rollida asju, mis juhtuvad nende ümber. Nad ei saa turbu-
lentsi lihtsalt välja lülitada. Nad ei saa ära kaotada vihma 
ja lund. Nad ei saa ära hoida tuule puhumist ega muuta 
selle suunda.

Kuid nad mõistavad ka, et on vale karta turbulentsi või 
tugevaid tuuli ning lasta neil end halvata. Viis maanduda 
turvaliselt, kui tingimused ei ole ideaalilähedased, on püsi-
da õigel teel nii täpselt kui võimalik.

Kui ma vaatasin lennukeid üksteise järel maandumas 
ja meenutasin põhimõtteid, mida õppisin oma piloodiks 

olemise aastatel, siis mõtlesin ma, kas selles mitte ei 
peitu õppetund meie igapäevase elu jaoks.

Me ei saa alati kontrollida, milliseid torme elu meie 
teele saadab. Mõnikord asjad lihtsalt ei lähe nii, nagu me 
seda soovime. Me võime tunda, et pettumuse, kahtluse, 
hirmu, kurbuse või stressi turbulents raputab meid ja 
puhub meid ringi.

Nendel ajahetkedel on lihtne lasta end häirida kõigel, 
mis läheb valesti, ning lasta raskustel muutuda meie mõ-
tete keskpunktiks. Selle asemel, et keskenduda Päästjale 
ja meie tunnistusele tõest, on kiusatus pöörata tähelepanu 
katsumustele, millega silmitsi seisame.

Kuid see ei ole kõige parem viis eluraskustest läbi minna.
Täpselt nii nagu kogenud piloot keskendab oma 

tähelepanu maandumisraja keskele ja õigele maandu-
mispunktile, mitte tormile, nii peaksime ka meie kes-
kendama oma tähelepanu oma usu keskpunktile – meie 
Päästjale, Tema evangeeliumile ja Taevase Isa plaanile 
– ning meie lõppeesmärgile naasta turvaliselt tagasi oma 
taevasesse sihtkohta. Me peaksime usaldama Jumalat 
ning seadma jüngriteele jäämise oma püüete keskpunk-
tiks. Me peaksime hoidma oma silmad, südame ja meele 
keskendunud sellele, et elame nii, nagu me teame, et 
peaksime elama.

Taevasesse Isasse usu ja usalduse näitamine, pidades 
Tema käske rõõmsalt, toob meile õnne ning hiilguse. Kui 
me jääme teerajale, siis pääseme läbi igast turbulentsist, 
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hoolimata sellest, kui tugevana see võib tunduda, ning 
naaseme oma taevasesse koju turvaliselt.

Hoolimata sellest, kas taevas meie ümber on selge või 
täis ähvardavaid pilvi, otsime Jeesuse Kristuse jüngritena 
esiti Jumala kuningriiki ja Tema õigemeelsust, teades, et 
kui me nii teeme, siis kõik muu, mida vajame, antakse 
meile lõpuks. (Vt Matteuse 6:33.)

Milline tähtis elu õppetund!
Mida rohkem me pöörame tähelepanu oma raskustele, 

heitlustele, kahtlustele, hirmudele, seda keerulisemaks 
asjad muutuvad. Kuid mida rohkem me keskendume oma 
lõplikule taevasele sihtkohale ja jüngrirajal käimise rõõmu-
le – armastades Jumalat, teenides naabreid –, seda suure-
ma tõenäosusega suudame edukalt läbida rasked ajad ning 
turbulentsi.

Kallid sõbrad, hoolimata sellest, kui raskeks meie elu 
võib muutuda, annab Jeesuse Kristuse evangeelium alati 
kõige parema tee turvaliseks maandumiseks meie Taevase 
Isa kuningriigis.

SÕNUMI ÕPETAMINE

President Uchtdorf õpetab meid „usaldama Jumalat 
ning seadma jüngriteele jäämise oma püüete keskpunk-
tiks”. Soovi korral küsige neilt, keda õpetate, kuidas 
nad on püsinud keskendununa „lõplikule taevasele siht-
kohale ja jüngrirajal käimise rõõmule” aegadel, mil nad 
on silmitsi seisnud raskustega. Võite paluda neil mõelda 
viisidele, kuidas nad saavad keskenduda rasketel het-
kedel oma tunnistusele ja Kristusele ning palvemeelselt 
otsustada, kuidas rakendada ühte või enamat nendest 
mõtetest oma elus.

NOORED
Minu tunnistuse alus
Jennifer Maddy

Kui ma olin 16- aastane, tuli sõber minu koju koos 
misjonäridega. Ühe kuu jooksul pärast esimest vest-

lust olid kõik minu küsimused saanud selged vastused. 
Ma tundsin Püha Vaimu tunnistamas taastamise sõnumi 
tõesusest. See ei sarnanenud millelegi muule, mida olin 
varem tundnud, ja ma teadsin, et see on õige.

Kuid ma kogesin ka rohkem hülgamist ja vastuseisu 
kui iial varem. Ma tundsin, et olen üksi, väsinud ning 
segaduses. Kui ma olin tegemas õiget asja, siis miks ko-
gesin nii palju vastuseisu? Ma ei suutnud mõista, kuidas 
minu katsumused olid mulle kasuks. Misjonärid õpeta-
sid mind paastuma ja palvetama isegi keset koolipäeva. 
Kui olukord muutus talumatuks, siis palvetasin ma siiralt 
ning tundsin Vaimu lohutust.

Minu ristimise nädal oli täis katsumusi. Minu ülemus 
ähvardas mind vallandada, juhul kui ma ei jäta minemata 
oma ristimisele, et kedagi teist asendada. Sattusin neeru-
kividega haiglasse ning mu vanemad palusid mul kodust 
lahkuda. Nii paljude minu kontrolli alt väljunud asjadega 
silmitsi seistes sain ainult Issanda poole pöörduda.

Siiski tuli välja, et kõik need katsumused olid ikkagi 
mulle kasuks. Need aitasid mul õppida evangeeliumi 
õpetusi, mis andsid aluse minu tunnistusele.
Artikli autor elab Ameerika Ühendriikides Idaho osariigis.
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Prohvetid, apostlid ja juhid jätku-
valt „kuuluta[vad] pühalikult, et 

abielu mehe ja naise vahel on Juma-
la poolt seatud ning et perekond on 
kesksel kohal Looja plaanis”.1

 Vanem D. Todd Christofferson 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
on öelnud: „Perekond, mis on raja-
tud mehe ja naise vahelisele abielu-
le, loob Jumala plaani elluviimiseks 
parimad tingimused. ‥

Ei meie ega ükski teine surelik 
või seda püha abielukorda muuta.” 2

Bonnie L. Oscarson, Noorte Nais-
te üldjuhataja, ütles: „Hoolimata pe-
rekonnaseisust või laste arvust saab 
igaüks olla perekonna läkituses 
kirjeldatud Issanda plaani kaitsja. 
Kui see on Issanda plaan, peaks see 
olema ka meie plaan!” 3

Vanem Christofferson jätkas: 
„Mõni teist ei ole saanud abiellu-
da näiteks võimaluste puudumise, 
samasooveetluse, füüsilise või 
vaimse puude või pelga hirmu tõttu 
läbikukkumise ees. ‥ Mõni teist 
on olnud abielus, kuid abielu on 

Abielu on seatud Jumala poolt

purunenud. ‥ Mõned, kes on abi-
elus, ei saa lapsi. ‥

Sellele vaatamata ‥ igaüks saab 
igas põlvkonnas jumaliku plaani 
lahtirullumisele kaasa aidata.” 4

Pühakirjakohad
1Ms 2:18–24; 1Kr 11:11; ÕL 49:15–17

Tõestisündinud lood
Vend Larry M. Gibson, endine esi-

mene nõuandja Noorte Meeste üldju-
hatuses, tuletas meelde, kuidas tema 
praegune abikaasa Shirley ütles:

„Ma armastan sind, sest ma tean, 
et sa armastad Issandat rohkem, kui 
sa armastad mind. ‥

Sellel ütlusel oli minu jaoks suur 
tähendus. ‥

[ Ja] ma soovisin, et ta alati tun-
neks, et ma armastasin Issandat üle 
kõige.” 5

Vanem David A. Bednar Kahe-
teistkümne Apostli Kvoorumist on 
õpetanud: „Issand Jeesus Kristus 
on lepingulise abielusuhte kesk-
meks. ‥[Kujutage ette], kuidas 

Päästja on selle kolmnurga tipus 
ja naine ühes alumises nurgas ja 
mees teises alumises nurgas. Ku-
jutage nüüd ette, mis juhtub mehe 
ja naise vahelistes suhetes, kui 
nad isiklikult ja järjepidevalt „tu-
levad Kristuse juurde” ja püüavad 
saada „täiuslikuks temas” (Moroni 
10:32). Tänu Lunastajale ja Tema 
kaudu lähenevad mees ja naine 
teineteisele.” 6
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Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas 
aitab „Perekond: läkitus maailmale” tugevdada teie usku Temasse ja õnnistada teie 
külastusõpetuse hoolealuseid? Loe lisaks internetist reliefsociety.lds.org.

Mõtiskle järgneva üle
Kuidas püüdlen mina isiklikult 
ja järjepidevalt „Kristuse juurde 
tulemise” poole?

Usk, pere, trööst


