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Päästja ütles meile kõigile, surelikkusesse tulnui-
le: „Maailmas on teil ahastust” ( Jh 16:33). Ometi 
andis Ta oma sureliku teenimistöö ajal jüngritele 

selle imelise lubaduse: „Rahu ma jätan teile; oma rahu ma 
annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab” 
( Jh 14:27). Lohutav on teada, et seda isiklikku rahu luba-
takse tänapäeval endiselt kõikidele Tema jüngritele.

Osa meist elab ilusas ja rahulikus kohas, kuid tunneb 
ometi enda sees rahutust. Teised tunnevad rahu ja täius-
likku selgust keset suurt isiklikku kaotust, tragöödiat ja 
püsivaid kannatusi.

Ehk olete märganud imelist rahu Jeesuse Kristuse 
jüngri palgel või kuulnud seda tema sõnades. Mina olen 
näinud seda palju kordi. Vahel on see juhtunud haiglapa-
latis, kus pere on kogunenud ümber Jumala teenija, kes 
on suremas.

Mulle meenub, kuidas ma külastasin haiglas ühte naist 
mõned päevad enne seda, kui ta vähki suri. Olin võtnud 
kaasa oma kaks noort tütart, sest see armas õde oli olnud 
kunagi nende Algühingu õpetaja.

Tema pereliikmed olid kogunenud ta voodi ümber, 
soovides olla tema viimastel maapealsetel hetkedel koos 
temaga. Olin üllatunud, kui ta voodis istukile tõusis. Ta 
sirutas käed mu tütarde poole ja tutvustas mõlemaid üks-
haaval igale oma pereliikmele. Ta rääkis nii, nagu mu lap-
sed oleksid kuninglikust perekonnast ja neid tutvustataks 
kuninganna õukonnas. Ta leidis viisi, kuidas öelda midagi 

selle kohta, kuidas iga palatis viibija on Päästja jünger. Mul 
on endiselt meeles, millise jõu, helluse ja armastusega ta 
rääkis. Ja mäletan, et mind üllatas tema rõõmus naeratus, 
kuigi ta teadis, et tal pole jäänud palju elada.

Ta oli saanud trööstiks preesterluse õnnistusi ja ometi 
andis ta meile kõigile elava tunnistuse, et Issanda lubatud 
rahu on tõeline: „Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks 
rahu minus. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, 
mina olen maailma ära võitnud!” ( Jh 16:33)

Ta oli võtnud vastu Issanda kutse, nagu me kõik saa-
me teha, ükskõik millised meie katsumused ja mured ka 
poleks:

„Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koorma-
tud, ja mina annan teile hingamise!

Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina 
olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise 
oma hingedele.” (Mt 11:28–29)

Vaid Päästjat järgides saab igaüks meist leida rahu ja 
selgust katsumustes, millest keegi meist ilma ei jää.

Sakramendipalved aitavad meil teada, kuidas leida seda 
rahu keset elus ettetulevaid kannatusi. Sakramenti võttes 
võime otsustada olla ustavad lepingutele, millega oleme 
lubanud Teda järgida.

Igaüks meist lubab Päästjat meeles pidada. Võite otsus-
tada Teda meeles pidada just sellisel viisil, mis teid kogu 
südamest kõige paremini Tema poole tõmbab. Minu jaoks 
tähendab see mõnikord seda, et näen Teda vaimusilmas 

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 ,  D E T S E M B E R  2 0 1 6

Rahu selles elus

President Henry B. Eyring
Esimene nõuandja Esimeses 

Presidentkonnas



2

Ketsemani aias põlvitamas, või näen, kuidas Ta Laatsarust 
hauast välja kutsub. Seda tehes tunnen Tema lähedust ja 
tänutunnet, mis mu südamesse rahu toob.

Lisaks lubate te pidada Tema käske. Te lubate võtta 
enda peale Tema nime ja olla Tema tunnistajad. Tema 
lubab, et kui te peate kinni Temaga sõlmitud lepingutest, 
on Püha Vaim teiega. (Vt ÕL 20:77, 79.)

See toob endaga rahu vähemalt kahel viisil. Tänu  
Jeesuse Kristuse lepitusele puhastab Püha Vaim meid 
patust. Ja Püha Vaim saab anda meile rahu, mis kaasneb 
Jumala heakskiidu ja lootusega igavesele elule.

Apostel Paulus on rääkinud sellest imelisest õnnistu-
sest: „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, 
lahkus, heatahtlikkus, ustavus” (Gl 5:22).

Kui taevased sõnumitoojad ennustasid Päästja sündi, 
kuulutasid nad: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal 
rahu” (Lk 2:14; rõhutus lisatud). Jätan Jeesuse Kristuse 
tunnistajana oma tunnistuse, et Isa ja Tema Armas Poeg 
võivad saata Vaimu, et me võiksime leida selles elus rahu, 
ükskõik millised proovilepanekud meid ja meile armsaid 
inimesi tabada võivad.

SÕNUMI ÕPETAMINE

President Eyring õpetab, et sakramendipalved 
saavad aidata meil teada, kuidas keset katsumusi rahu 
leida. Need palved tuletavad meile meelde Jumalalt 
saadud lubadust, et kui me peame kinni oma lepingu-
test, on Püha Vaim meiega. Soovi korral küsige neilt, 
keda õpetate, kuidas saab see, kui Püha Vaim on meie-
ga, aidata meil rahu tunda. Lisaks võiksite jagada oma 
mõtteid või rääkida mõnest kogemusest, kuidas Püha 
Vaim aitas teil katsumuse korral rahu tunda. Võiksite 
innustada neid, keda õpetate, sel nädalal sakramendi 
ajal selle sõnumi üle mõtisklema.

NOORED
Kuidas sina sel nädalal Päästjat 
meeles pead?

President Eyring innustab meid „otsusta[ma Päästjat] 
meeles pidada just sellisel viisil, mis [m]eid kogu 

südamest kõige paremini Tema poole tõmbab”.
Kuidas sa Teda nädala jooksul „alati meeles pead” 

(vt ÕL 20:77, 79)?

Kas sul on Päästja kohta lemmikuid pühakirjasalme? 
Võiksid sel nädalal iga päev märkida ära eri pühakirja-
salmi ja seda kellegagi jagada. 

Kas laulad mõttes mõnda kirikulaulu või midagi 
muud meeltülendavat, kui tunned end rusutuna? Võik-
sid valida sel nädalal välja mõne laulu, mis just Päästjast 
räägib.

Kas mõtiskled iga nädal sakramendi ajal Päästja  
elu ja lepitusohvri üle? Kui sa sakramendiks valmistud, 
võiksid sa mõelda nädala jooksul tehtud valikutele ja 
parandada meelt nende valikute üle, mil sul oli raske 
Päästjat alati meeles pidada.

Kas sa palvetad, et saada võimalusi iga päev evan-
geeliumi jagada? Püüa vestelda sel nädalal evangeeliu-
mist, pöörates tähelepanu Päästjale. Võiksid tunnistada 
Päästjast pereõhtul või rääkida mõnele sõbrale koolis 
mõnest kirikus saadud kogemusest.

Sea endale eesmärgiks Päästjat sel nädalal mõnel 
erilisel viisil meeles pidada. Räägi oma eesmärgist emale 
või isale, õele või vennale, mõnele juhile või sõbrale. 
Räägi neile nädala lõpus, mis juhtus. Te tunnete mõle-
mad rahu ja õnne, millest rääkis president Eyring.

LAPSED
Tule Kristuse juurde

Päästja on lubanud meile rahu, kui me Tema juurde 
tuleme (vt Mt 11:28). See tähendab, et me püüame 

järgida Tema eeskuju ja püsida Tema lähedal. 

• Ole sakramendi ajal aupaklik.
• Ole lahke ja ära mõista teiste üle kohut.
• Loe Päästja kohta pühakirjadest.
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Jumal „lõi perekonnad, et tuua 
meile õnne, et aidata meil õppi-

da õigeid põhimõtteid armastavas 
õhkkonnas ja et valmistada meid 
igaveseks eluks”.1 Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumi juhataja Russell M. 
Nelson on öelnud Jumala „suure õn-
neplaani” (Al 42:8) kohta järgmist: 
„Tema plaan kuulutab, et inimesed 
on selleks, „et nad võiksid tunda 
rõõmu” [2Ne 2:25]. See rõõm tuleb 
sellest, kui valida elu, mis on koos-
kõlas Jumala igavese plaaniga.” 2

Kristuse- keskne kodu loob 
suurimad võimalused edu saavu-
tamiseks. Vanem Richard G. Scott 
(1928–2015) Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist kirjeldab sellist 
kodu kui kohta, „kus õpetatak-
se evangeeliumi, peetakse kinni 
lepingutest ja on külluses armas-
tust”, ning kus pered saavad elada 
„kuulekalt elu, mis põhineb Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi alustel”.3

President HenryB. Eyring, 
esimene nõuandja Esimeses Presi-
dentkonnas, on öelnud: „Me võime 

Pereõnn peitub õigemeelsuses

võtta vastu otsuse teha kõik, mis 
suudame, et tuua taeva väed alla 
[oma] perekonda.” Ja me aitame 
oma peres kõige tõenäolisemalt 
kaasa armastusele, teenimisele, kuu-
lekusele ja õnnele, kui meie lapsed 
„kuulevad Jumala sõna ja siis seda 
usus järele proovivad. Kui nad seda 
teevad, muutub nende iseloom nii, 
et see kutsub esile õnne, mida nad 
otsivad.” 4

Kristuse- kesksed kodud
Eeskujusid Kristuse- kesksetest 

kodudest leiame pühakirjadest. 
Pärast oma isa Lehhi surma viis 
Nefi oma pere ja teised, kes usku-
sid Jumala hoiatustesse ja ilmutus-
tesse ning võtsid kuulda Nefi sõnu, 
laamanlaste maalt minema. Selles 
uues kohas võisid nefilased pidada 
kõigis asjus kinni Issanda kohtu-
otsustest, määrustest ja käskudest 
vastavalt Moosese seadusele (vt 
2Ne 5:6–10). Kuid isegi nefilas-
te seas muutusid mõned lõpuks 
sõnakuulmatuks.

Ja kuigi meie pereliikmed võivad 
vahel nefilaste kombel õigemeel-
susest kõrvale kalduda, annab 
Kristuse- keskne kodu vanem Scotti 
sõnul ikkagi „suurema kindlustun-
de, tuues meie kodudesse rahu ja 
muutes need pelgupaigaks”. Ta tun-
nistas, et „ees on veel palju raskusi 
ja südamevalu, kuid isegi nende 
rahutuste keskel võime nautida sise-
mist rahu ja sügavat õnne”.5

Täiendavad pühakirjakohad
3Jh 1:4; 1Ne 8:12; 2Ne 5:27
VIITED
1. Handbook 2: Administering the Church, 

2010, 1.1.4.
2. Russell M. Nelson. Selestiline abielu. – 2008. 

a sügisene üldkonverents.
3. Richard G. Scott. Rahu kodus. − 2013. a keva-

dine üldkonverents.
4. Henry B. Eyring. The Teachings of „The 

Family: A Proclamation to the World”. –  
New Era, sept 2015, lk 5, 6.

5. Richard G. Scott. Rahu kodus. − 2013. a keva-
dine üldkonverents.

© 2016 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/16. Tõlke heakskiit: 6/16. Originaali pealkiri:  
Visiting Teaching Message, December 2016. Estonian. 12872 124

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 
www. reliefsociety. lds. org.

Usk, pere, trööst

Mõtisklege järgneva üle
Mida me saame teha, et elada 
oma peres õigemeelsemalt?


