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Igavene elu on suurim kõikidest andidest, mis armas-
taval Taevasel Isal oma laste jaoks on (vt ÕL 14:7). 
See on and elada igavesti peredena koos Jumal Isa 

ja Tema armastatud Pojaga. Pereelu armastavad sidemed 
jätkuvad üksnes Jumala kõrgeimas, selestilises kuningriigis.

Me kõik loodame tunda rõõmu armastavas peres ela-
misest. Mõned meist pole varem seda tunnet kogenud. Me 
teame, et see on võimalik, kuid pole veel saanud reaalsu-
seks. Oleme ehk näinud seda teiste elus. Teiste jaoks meie 
hulgas on perekonna armastus tundunud veelgi tõelisem ja 
väärtuslikum, kui surm on meid eraldanud lapsest, emast, 
isast, vennast, õest või armastavast ja kallist vanavanemast.

Me kõik oleme lootnud, et võiksime ühel päeval tunda 
taas selle pereliikme õrna armastuse embust, keda nii väga 
armastasime ja keda nüüd igatseme.

Meie armastav Taevane Isa tunneb meie südant. Tema 
eesmärgiks on pakkuda meile rõõmu (vt 2Ne 2:25). Ja nii 
andis Ta oma Poja anni, et saaks võimalikuks rõõm igavesti 
kestvatest peresuhetest. Kuna Päästja murdis surma köidikud, 
tõuseme me üles. Tänu sellele, et Ta lunastas meie patud, 
võime me usu ja meeleparanduse kaudu saada selestilise ku-
ningriigi vääriliseks, kus pered on armastuses igavesti seotud.

Päästja saatis oma prohveti Eelijase Joseph Smithi juurde 
preesterluse võtmeid taastama (vt ÕL 110). Nende võtme-
tega kaasnes pitseerimise vägi, mis võimaldab Jumala lastel 
saada Tema suurimat andi – igavest elu perekondades, mis 
on igaveseks kokku seotud.

See on and, millest iga Jumala laps, kes maailma tuleb, 
võib osa saada. Kolmandik Jumala vaimulastest hülgas 
Tema pakkumise vaimumaailmas. Omamata küllaldaselt 
usku ja seejärel avalikult Jumala vastu mässates tegid nad 
valiku mitte kunagi kogeda rõõmu Taevase Isa igaveste 
perekondade annist.

Need meie seast, kes surelikkusele eelnenud vaimu-
maailmas selle olulise katse läbisid ja olid seega väärili-
sed saama sureliku keha, võivad jätkuvalt valida igavese 
elu. Kui meid õnnistatakse sellega, et leiame taastatud 
evangeeliumi, võime valida, et teeme ja peame Jumalaga 
lepinguid, mis muudavad meid igavese elu vääriliseks. Kui 
jääme ustavaks, kinnitab Püha Vaim meie lootust ja kind-
lameelsust, et oleme igavese elu teel elamaks peredena 
igavesti selestilises kuningriigis.

Mõne jaoks võib selline igavene rõõm paista ähmase 
või isegi hääbuva lootusena. Vanemad, lapsed, vennad 
ja õed võivad olla teinud valikuid, mis tunduvad muutvat 
nad mitte igavese elu vääriliseks. Te võite isegi kahelda, 
kas olete siiski Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saanud 
selle vääriliseks.

Jumala prohvet andis mulle kord nõu, mis toob minule 
rahu. Ma muretsesin, et teiste valikud muudavad ehk või-
matuks selle, et meie pere saab olla igavesti koos. Ta ütles: 
„Sa muretsed vale asja pärast. Ela lihtsalt selestilise kuning-
riigi vääriliselt ja su perel läheb veelgi paremini, kui oskad 
ette kujutada.”
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Kõigile neile, kelle isiklik kogemus või kelle abielu ja 
lapsed – või nende puudumine – on varjutanud nende 
lootusi, tunnistan ma: Taevane Isa teab ja armastab teid 
kui oma vaimulapsi. Kui olite enne seda elu koos Tema ja 
Ta armastatud Pojaga, panid nad teie südamesse lootuse, 
et saate igavese elu. Jeesuse Kristuse lepituse väel ja Püha 
Vaimu juhatusel võite tunda praegu ja tulevases maailmas 
perekonna armastust, mida teie Isa ja Tema armastatud 
Poeg väga soovivad, et teile osaks saaks.

Ma tunnistan, et kui te elate selestilise kuningriigi vää-
riliselt, saab teile osaks prohvetlik lubadus, et „perel läheb 
veelgi paremini, kui oskad ette kujutada”.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Võiksite alustuseks rääkida lühidalt neile, keda 
õpetate, millal olete olnud tänulik igaveste perede 
lootuse eest. Paluge neil mõtiskleda hetkede üle, mil 
nad tundsid tänulikkust igaveste perede eest. Küsige 
neilt, kas nad sooviksid sellest rääkida. Seejärel paluge 
neil mõelda, kuidas areneda ja elada veelgi rohkem 
selestilise kuningriigi vääriliselt, nii et neile saaks osaks 
prohvetlik lubadus, et „perel läheb veelgi paremini, kui 
oskad ette kujutada”.

NOORED
Igavese õnne jagamine

Üheks parimaks evangeeliumiga seotud asjaks on 
teadmine päästmisplaanist. Meil on eriline või-

malus olla igavesti koos oma perega. See teadmine 
annab meile lootust, kui tunneme, et maailm meid 
liigselt rõhub. President Eyring õpetab: „Meie armastav 
Taevane Isa tunneb meie südant. Tema eesmärgiks on 

pakkuda meile rõõmu (vt 2Ne 2:25). Ja nii andis Ta oma 
Poja anni, et saaks võimalikuks rõõm igavesti kestvatest 
peresuhetest. ‥ See on and, millest iga Jumala laps, kes 
maailma tuleb, võib osa saada.”

See õnnistus kehtib nii nende kohta meie seast, kes 
praegu elavad, kui ka nende kohta, kes on surnud – sel 
juhul kehtib see üksnes meie abil. Meie esivanemad on 
praegu vaimumaailmas ootamas, et valmistaksime ette 
nende nimed templitalitusteks, mida nende asemikena 
teha. Kuid mõnikord võib nende eest töötegemine olla 
raske. Teil võib olla liiga vähe aega või te elate templist 
liiga kaugel, et seal sageli käia.

Õnneks saab esivanemaid aidata ka muul moel, näi-
teks tehes pereajalootööd, nimeregistreid koostades või 
lapsi hoides, kui meie vanemad templisse lähevad. Aida-
tes teenime Jumalat ja toome igaveste perede lootust 
neile, kes on teiselpool eesriiet.

LASTELE
Pered on igavesed

Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele ja taastatud prees-
terluse võtmete kaudu saame me elada igavesti 

koos perega! Mida sa oma pere juures armastad? Järgi 
neid juhiseid, et valmistada oma pere auks paberkett.

1. Voldi paberileht kaks korda pooleks, et tekiks üks pikk riba.
2. Joonista inimene, kelle käed sirutuvad kokkuvolditud 

servadeni.
3. Lõika see inimene välja. Ära lõika lahti seda kohta,  

kus käed puudutavad kokkuvolditud servi.
4. Voldi paber lahti. Kirjuta või joonista midagi, mida iga 

pereliikme juures armastad.
5. Kui su pere on suur, kleebi omavahel kokku mitu ketti!

© 2016 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/16. Tõlke heakskiit: 6/16.  
Originaali pealkiri: First Presidency Message, August 2016. Estonian. 12868 124



K Ü L A S T U S Õ P E T U S E  S Õ N U M ,  A U G U S T  2 0 1 6 .

„Mehel ja naisel on püha 
kohustus teineteist armas-

tada ja hoolitseda teineteise eest.” 1 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
juhataja Russell M. Nelson on 
öelnud: „Kodu peab olema Jumala 
armastuse ja teenimise labor.

‥ Meie Taevane Isa tahab, 
et abikaasad oleksid teineteisele 
ustavad ning austaksid oma lapsi ja 
kohtleksid neid kui Issandalt saadud 
pärandit.” 2

Jaakob ütleb Mormoni Raamatus, 
et see, kuidas mehed armastavad 
oma naisi, kuidas naised armasta-
vad oma mehi ja kuidas vanemad 
armastavad oma lapsi, oli põhjuste 
seas, miks laamanlased olid ühel 
hetkel õigemeelsemad kui nefilased 
(vt Jb 3:7).

Parimaks viisiks, kuidas tagada, 
et kodus oleks armastus ja har-
moonia, on pereliikmetega lahkelt 
rääkimine. Lahkelt rääkimine toob 
Püha Vaimu. Õde Linda K. Burton, 

Pere eest ühiselt hoolitsemine

Abiühingu üldjuhataja, on palu-
nud meil mõelda: „Kui sageli me 
teadlikult „teistele tihti häid sõnu” 
ütleme?” 3

Täiendavad pühakirjakohad
Roomlastele 12:10; Moosia 4:15; 
Õpetus ja Lepingud 25:5

Tõestisündinud lood
Vanem D. Todd Christofferson 

Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
on rääkinud lapsepõlvekogemusest, 
mis õpetas talle armastava pere täht-
susest. Kui tema ja ta vennad olid 
alles poisid, oli nende emal raske 
vähioperatsioon, mille tagajärjel oli 
tal väga valus liigutada paremat kätt. 
Peres kasvasid poisid ja triikimist oli 
palju, kuid tema ema tegi triikides 
sageli pause ja läks magamistuppa 
nutma, kuni valu taas vaibus.

Kui vanem Christoffersoni isa 
mõistis, mis toimub, töötas ta salaja 
peaaegu kogu aasta ilma lõunateta, 

teenimaks piisavalt raha, et osta 
masin, mis triikimist hõlbustaks. 
Armastusest oma naise vastu 
oli ta oma poistele eeskujuks, 
kuidas peres üksteise eest hoo-
litseda. Vanem Christofferson 
ütles selle liigutava vastastikuse 
mõju kohta: „Mina polnud tol 
ajal teadlik oma isa ohverdusest 
ja sellest, mida ta mu ema heaks 
armastusest tegi, kuid nüüd, mil 
ma seda tean, ütlen ma iseenda-
le: „On alles mees!”” 4
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Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas 
pöördumise „Perekond: läkitus maailmale” mõistmine tugevdab teie usku Jumalasse ja 
õnnistab teie külastusõpetuse hoolealuseid? Lugege lisaks internetist  reliefsociety. lds. org.

Usk, pere, trööst

Mõtiskle järgneva üle
Kuidas toob üksteise 
armastamine ja üksteisest 
hoolimine koju Vaimu?


