
Pühakirjapäevik
„Hoolikalt kirja pandud teadmisi saab vajaduse korral kasutada. Vaimselt tundlikku infot 
tuleks hoida pühas kohas, see näitab Issandale, kuivõrd kalliks te seda peate. ‥ Nii tehes 
on teil suurem tõenäosus saada rohkem valgust.”

Richard G. Scott. Acquiring Spiritual Knowledge. – Ensign, nov 1993, lk 88.



Tähistades Jeesuse Kristuse sündi kaks tuhat aastat
tagasi, anname me oma tunnistuse Tema võrratu
elu tõelisusest ja Tema suure lepitava ohverduse

lõpmatust väest. Kellelgi teisel ei ole olnud niivõrd süga-
vat mõju kõigile neile, kes on elanud või hakkavad veel
elama maa peal.

Tema oli Vana Testamendi Vägev Jehoova, Uue
Testamendi Messias. Oma Isa juhenduse all sai Temast
Maa looja. “Kõik on tekkinud tema läbi, ja ilma temata ei
ole tekkinud midagi, mis on tekkinud” (Johannese 1:3).
Kuigi Ta oli patuta, ristiti Ta selleks, et täita kõike õigust.
Ta “käis mööda maad ja tegi head” (Apostlite teod 10:38),
olles siiski selle eest põlatud. Tema evangeelium oli sõnum
rahust ja heatahtlikkusest. Ta palus, et kõik järgiksid Tema
eeskuju. Ta kõndis Palestiina teedel, tehes terveks haigeid,
pannes pimedaid nägema ja äratades surnuid. Ta õpetas
igavikulisi tõdesid meie surelikule elule eelneva olemasolu
tõelisusest, meie maapealse elu eesmärgist ning Jumala
poegade ja tütarde võimalustest tulevases elus.

Ta pani aluse sakramenditoimetusele kui meeldetuletu-
sele oma suurest lepitavast ohverdusest. Ta vahistati ja
mõisteti hukka valesüüdistuste alusel, mõisteti süüdi rah-
vahulga rahulduseks ning Tal lasti surra ristil Kolgatal. Ta
andis oma elu, et teha lepitus kogu inimkonna pattude
eest. Tema oli lepitusanniks kõigi nende eest, kes eales on
maa peal elanud või hakkavad elama.

Me tunnistame pühalikult, et Tema elu, mis on kogu
inimajaloo keskmeks, ei saanud alguse Petlemmas ega lõp-
penud Kolgatal. Ta oli Isa Esmasündinu, Ainusündinud
Poeg lihas, maailma Lunastaja.

Ta tõusis hauast, et saada “esmaseks nende seast, kes on
läinud hingama” (1 korintlastele 15:20). Ülestõusnud
Issandana külastas Ta neid, keda oli armastanud oma elu
ajal. Samuti teenis Ta oma “teiste lammaste” seas
(Johannese 10:16) muistses Ameerikas. Kaasaja maailmas
ilmusid Tema ja Ta Isa poisile nimega Joseph Smith, juha-

tades sisse ammu tõotatud “aegade täiuse korralduse”
(Efeslastele 1:10).

Prohvet Joseph kirjutas Elavast Kristusest, et Tema sil-
mad olid kui tuleleek; juuksed Tema peas olid valged kui
puhas lumi; Tema pale säras eredamalt kui päike; ja Tema
hääl oli kui suurte vetevoogude kohin, nimelt Jehoova
hääl, mis ütles,

et Tema on esimene ja viimane, et Ta elab, et Ta sur-
mati ja et Tema on meie eestkostja Isa juures (vaadake
ÕL 110:3–4).

Temast kuulutas ka prohvet, teatades, et pärast paljusid
Päästja kohta antud tunnistusi annab ta selle tunnistuse,
kõikidest kõige viimase: Päästja elab!

Sest prohvet nägi Teda Jumala paremal käel ja kuulis
häält tunnistamas, et Tema on Isa Ainusündinu,

et Tema poolt ja Tema kaudu ja Temast on ja olid maail-
mad loodud ning nende elanikud on sellepärast Jumalale
sündinud pojad ja tütred (vaadake ÕL 76:22–24).

Me teatame pühalikult, et Tema preesterlus ja Tema
Kirik on taastatud maa peale: “rajatud apostlite ja proh-
vetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi”
(Efeslastele 2:20).

Me tunnistame, et Ta tuleb ühel päeval maa peale taga-
si. “Siis ilmub Jehoova au ja kõik liha näeb seda üheskoos”
(Jesaja 40:5). Tema valitseb kui kuningate Kuningas ja
isandate Isand ning iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab
austuses Tema ees. Igaüks meist seisab Tema ees, et Ta
mõistaks meie üle kohut vastavalt meie tegudele ja süda-
me soovidele.

Meie kui Tema korra järgi pühitsetud apostlid tunnista-
me, et Jeesus on Elav Kristus, Jumala surematu Poeg. Tema
on suur Kuningas Immaanuel, kes seisab täna oma Isa
paremal käel. Tema on maailma valgus, elu ja lootus. Tema
tee on rada, mis juhatab õnnele selles elus ja igavesse ellu
tulevases maailmas. Jumal olgu tänatud oma jumaliku Poja
võrreldamatu anni eest.

ELAV KRISTUS
APOSTLITE TUNNISTUS

VIIMSE AJA PÜHADE JEESUSE KRISTUSE KIRIK

ESIMENE PRESIDENTKOND KAHETEISTKÜMNE KVOORUM
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Kuldõpetuste sissejuhatus
Mormoni Raamatus õpetas prohvet Heelaman oma 
poegadele: „Oma Lunastaja kaljule, kes on Kristus, 
Jumala Poeg, peate te ehitama oma aluse” (Hl 5:12). 
Aluse ehitamine Jeesusele Kristusele – mis tähendab 
Tema õpetuse mõistmist, uskumist ja selle järgi ela-
mist – süvendab meie usku pöördumist ja pühendu-
mist Tema jüngritena, kaitseb meid vastase mõjude 
eest ning aitab meil õnnistada teiste elu.

Üks viis, kuidas me võime seda saavutada, on uurides 
tundides koos järjestikku pühakirju. Teine viis, kuidas 
võime ehitada aluse Jeesusele Kristusele ja Tema õpe-
tusele, on kuldõpetuste omandamise kaudu.

Kuldõpetus keskendub kahele järgmisele tulemusele:

 1. Jumalike põhimõtete õppimine ja rakendamine, et 
omandada vaimseid teadmisi.
Taevane Isa on ilmutanud põhimõtteid vaimse-
te teadmiste omandamiseks. Need põhimõtted 
hõlmavad usus tegutsemist, mõistete ja küsimus-
te uurimist igavesest vaatenurgast ja jumalikult 
määratud allikatest suurema mõistmise otsimist. Me 
omandame kuldõpetusi neid põhimõtteid raken-
dades ja õppides otsima vastuseid õpetuse ja ajaloo 
kohta käivatele küsimustele viisil, mis kutsub Püha 
Vaimu tugevdama meie usku Jeesusesse Kristusesse 
ja Tema õpetusse.

 2. Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetuste ja neid 
õpetusi sisaldavate pühakirjakohtade omandamine.
See kuldõpetuse tulemus saavutatakse nii:
 a. Arendades sügavat arusaamist igast järgnevast 

teemast ja igast teema all toodud õpetuse 
kokkuvõttest:

• Jumalus
• Päästmisplaan
• Jeesuse Kristuse lepitus
• Taastamine
• Prohvetid ja ilmutus
• Preesterlus ja selle võtmed
• Talitused ja lepingud
• Abielu ja perekond
• Käsud

 b. Teades, kuidas õpetuse kokkuvõtteid kuldõpetus-
te pühakirjakohtades õpetatakse, ja olles võimeli-
ne neid kirjakohti mäletama ja üles leidma.

 c. Selgitades lihtsalt iga õpetuse kokkuvõtet sellega 
seotud kuldõpetuse kirjakohti kasutades.

 d. Rakendades õpitut meie igapäevastes valikutes 
ja vastustes õpetuslikele, sotsiaalsetele ja 
ajaloolistele probleemidele ja küsimustele.

Kuldõpetuse 
põhidokument
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Vaimsete teadmiste 
omandamine
Kuna meie Taevane Isa armastab meid ja soovib, et me 
areneksime, saades rohkem Tema sarnaseks, on Ta in-
nustanud meid otsima „teadmisi just nimelt õppimise 
ja samuti usu kaudu” (ÕL 88:118). Meie tõeotsingutel 
võime Teda täielikult usaldada, toetuda Tema tarkuse-
le, Tema armastusele ja Tema väele meid õpetada ja 
õnnistada. Jumal teab kõiki asju ja on kogu tõe allikas 
(vt Mo 4:9). Ta on lubanud ilmutada tõde meie meeles 
ja südames Püha Vaimu kaudu, kui me Teda usinasti 
otsime (vt ÕL 8:2–3).

Et meid aidata, on Taevane Isa meile õpetanud, kuidas 
saada vaimseid teadmisi. Ta on seadnud tingimused, 
mida me peame järgima, et selliseid teadmisi oman-
dada. Tema jumalikult seatud muster nõuab, et meil 
oleks siiras soov tõde teada (vt Mo 10:4–5) ja oleksime 
nõus elama vastavalt sellele, mida Jumal on ilmutanud 
(vt Jh 7:17). Meie siiras soov paneb meid otsima tõde 
palve kaudu (vt Jk 1:5–6; 2Ne 32:8–9) ja tõsiselt uuri-
ma Jumala sõna (vt 2Tm 3:15–17; 2Ne 32:3).

Mõnikord on meil raske mõista mingit uut infot või lei-
da vastust küsimusele õpetuse, tavade või Kiriku ajaloo 
kohta. Küsimuste esitamine ja vastuste otsimine on 
oluline osa meie tõeotsingutest. Mõned küsimused, mis 
meie meelde tulevad, võivad olla inspireeritud Pühast 
Vaimust. Inspireeritud küsimusi peaks pidama Jumala 
anniks, mis annab meile võimaluse suurendada meie 
arusaamist ja kinnitab meile, et Issand soovib meid 
õpetada. Mis meie küsimuste allikas ka pole, on meid 
õnnistatud võimega mõelda ja arutada ja lasta Issanda 
mõjul avardada meie arusaamist ja süvendada meie 
mõistmist. Meie hoiak ja eesmärk küsimuste esitamisel 
ja vastuste otsimisel mõjutavad suuresti meie võimet 
õppida Püha Vaimu kaudu.

Järgmised kolm põhimõtet võivad meid aidata, kui me 
püüame õppida ja mõista igavesi tõdesid ja lahendada 
küsimusi või probleeme: tegutsege usus, uurige mõis-
teid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ja otsige suu-
remat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu.

1. tegutsege usus
Me tegutseme usus, kui me otsustame usaldada 
 Jumalat ja pöörduda esmalt Tema poole siira palve, 

Tema õpetuste uurimise ja Tema käskudele kuuletu-
mise kaudu.

Kui me püüame arendada oma arusaamist ja lahenda-
da küsimusi, on tähtis, et me toetume tunnistusele, 
mis meil juba on Jeesuse Kristuse, Tema evangeeliumi 
taastamise ja Tema pühitsetud prohvetite õpetuste 
kohta. Vanem Jeffrey R. Holland õpetas: „Kui sellised 
hetked tulevad ja raskused ilmnevad ning lahendust 
pole kohe käepärast, siis hoidke kinni sellest, mida te 
juba teate, ja pidage vastu, kuni te saate rohkem teada” 
(Issand, ma usun. – 2013. a kevadine üldkonverents). 
Issand ise on meid kutsunud: „Vaadake minu poole 
igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke” (ÕL 6:36).

On aegu, kui me ei leia kohe vastuseid oma küsimuste-
le, ning siis on hea meeles pidada, et kuigi Taevane Isa 
on ilmutanud kõik, mis on meie päästmiseks vajalik, ei 
ole Ta ilmutanud kogu tõde. Kui me jätkuvalt vastuseid 
otsime, peame elame usus – usaldades, et lõpuks me 
leiame need vastused, mida me otsime (vt Õp 3:5–6; Et 
12:6). Kui me oleme ustavad sellele tõele ja valgusele, 
mida me juba saanud oleme, antakse meile veel enam. 
Vastused meie küsimustele ja palvetele tulevad tihti 
„rida rea peale, õpetus õpetuse peale” (2Ne 28:30).

2. uurige mõisteid ja küsimusi 
igavikulisest vaatenurgast

Selleks, et uurida õpetuslikke mõisteid, küsimusi ja 
sotsiaalseid probleeme igavikulisest vaatenurgast, pea-
me vaatlema neid päästmisplaani ja Päästja õpetuste 
kontekstis. Me otsime Püha Vaimu abi, et näha asju 
nii, nagu Issand neid näeb. See võimaldab meil küsi-
must teisiti näha ja vaadelda ideid vastavalt Issanda 
tõestandardile, selle asemel et leppida maailma eel-
duste või oletustega (vt 1Kr 2:5, 9–11). Võime seda 
teha, esitades küsimusi, nagu „Mida ma juba tean Tae-
vasest Isast, Tema plaanist ja sellest, kuidas Ta käib läbi 
oma lastega?” ja „ Millised evangeeliumi õpetused on 
seotud selle mõiste või probleemiga või selgitavad 
seda?”.

Isegi ajaloolisi sündmusi võib olla vajalik uurida igavi-
kulisest vaatenurgast. Kui me kindlalt usaldame meie 
Taevast Isa ja Tema plaani, suudame näha küsimusi 
selgemalt. Samuti võib olla kasuks uurida ajaloolisi 
küsimusi nende õiges ajaloolises kontekstis, kaaludes 
tolle ajaperioodi kultuuri ja norme, mitte tänapäeva 
vaatenurki ja suhtumisi.
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On tähtis meeles pidada, et ajaloolised üksikasjad ei 
kanna endas talituste, lepingute ja õpetuse päästvat 
väge. Lasta end segada vähemtähtsatest üksikasjadest 
ja selle pärast jääda ilma taastamise avalduvast imest 
on sama, mis analüüsida kingikarpi, eirates kingituse 
enda imelisust.

3. otsige suuremat mõistmist 
jumalikult määratud allikate kaudu

Osana Issanda määratud vaimsete teadmiste saamise 
protsessist on Ta seadnud allikaid, mille kaudu Ta oma 
lastele tõde ja juhatust ilmutab. Nendeks allikateks on 
Kristuse valgus, Püha Vaim, pühakirjad, lapsevanemad 
ja Kiriku juhid. Esimene Presidentkond ja Kaheteist-
kümne Apostli Kvoorum – Issanda prohvetid maa peal 
tänapäeval – on oluline tõeallikas. Issand on valinud ja 
pühitsenud need inimesed kõnelema Tema nimel.

Me võime õppida tõde ka teiste usaldusväärsete alli-
kate kaudu. Kuid siirad tõeotsijad peaksid olema ette-
vaatlikud mitteusaldusväärsete infoallikate suhtes. Me 
elame ajastul, mil paljud „hüüavad kurja heaks ja 
head kurjaks” (Jesaja 5:20). Saatan on kõikide valede 
isa ja püüab moonutada tõde ja veenda meid pöördu-
ma ära Issanda ja Tema määratud teenijate juurest. Kui 
me pöördume vastuste ja juhatuse saamiseks Issanda 
jumalikult määratud allikate poole, õnnistatakse meid 
võimega eristada tõde valest. Kui õpime tundma ära ja 
vältima mitteusaldusväärseid allikaid, kaitseb see meid 
valeinfo ja nende eest, kes püüavad usku hävitada.

Aidata teisi vaimsete teadmiste 
omandamisel
Kui teised meilt küsimusi küsivad või uurivad Kiriku 
õpetust, tavasid või ajalugu, siis kuidas võime neid 

kõige paremini aidata nende tõeotsingutes? Järgnevalt 
on toodud mõned viisid, kuidas võime neid aidata:

Kuulake tähelepanelikult ja palvemeelselt. Enne 
vastamist kuulake tähelepanelikult, küsides selgitusi, 
et mõista, mida nad tegelikult küsivad. Püüdke mõista 
nende küsimuse tõelist eesmärki, nende tundeid ja 
uskumusi.

Õpetage evangeeliumi tõdesid ja tunnistage nendest. 
Jagage vastavaid õpetusi pühakirjadest ja kaasaja proh-
vetitelt ning kuidas need on teie elu mõjutanud. Aida-
ke inimestel, kellega te räägite, uurida või näha nende 
küsimusi evangeeliumi ja päästmisplaani kontekstis.

Kutsuge neid usus tegutsema. Pidage meeles, et Is-
sand nõuab, et me ise vaimseid teadmisi otsiksime. 
Seepärast peame kutsuma teisi tegutsema usus palve-
tamise, käskudele kuuletumise ja usinalt Jumala sõna 
uurimise kaudu, kasutades jumalikult määratud alli-
kaid, eriti Mormoni Raamatut. Kui vajalik, kutsuge neid 
meenutama kogemusi, mil nad tundsid Püha Vaimu, ja 
hoidma tugevasti kinni igavestest tõdedest, mida nad 
on õppinud, senikaua kuni nad saavad lisateadmisi.

Viige asi lõpuni. Lubage neile, et otsite vastuseid, ja 
seejärel viige asi lõpuni, jagades seda, mida teada saite. 
Võite samuti koos vastuseid otsida. Väljendage kindlust 
Issanda lubadusse anda meile isiklikku ilmutust.
Täiendavad viited: Jeremija 1:4–5; Aamos 3:7; Matteuse 5:14–16; 
Matteuse 16:15–19; Johannese 15:16; Johannese 17:3; Efeslastele 
2:19–20; Efeslastele 4:11–14; 2. Nefi 2:27; Moosia 18:8–10; 3. Nefi 
18:15, 20–21; Õpetus ja Lepingud 1:37–38; Õpetus ja Lepingud 
18:15–16; Õpetus ja Lepingud 21:4–6

Täiendavad õpetusteemad: Jumalus: Püha Vaim; Jeesuse Kristuse 
lepitus: usk Jeesusesse Kristusesse; prohvetid ja ilmutus; käsud
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Õpetusteemad

1. Jumalus
Jumalus koosneb kolmest eraldiseisvast isikust: Juma-
last, Igavesest Isast; Tema Pojast Jeesusest Kristusest ja 
Pühast Vaimust. Isal ja Pojal on käegakatsutav, ülenda-
tud, lihast ja luust keha ning Püha Vaim on vaimisik 
(vt ÕL 130:22–23). Nad on üks oma eesmärgis ja täius-
likult ühtsed, viies täide Taevase Isa päästmisplaani.
Täiendavad viited: 1. Moosese 1:26–27; Luuka 24:36–39; Joseph 
Smith – ajalugu 1:15–20

Jumal Isa
Jumal Isa on Ülim Olevus, keda me kummardame. Ta 
on meie vaimude isa (vt Hb 12:9). Ta on täiuslik, kõik-
võimas ja kõiketeadev. Ta on samuti õiglane, armulik 
ja lahke! Jumal armastab kõiki oma lapsi täiuslikult ja 
kõik on Temale ühesugused (vt 2Ne 26:33). Tema töö ja 
hiilgus on tuua inimesele surematus ja igavene elu.
Täiendavad viited: Johannese 17:3; Moosia 4:9; Moosese 1:39

Jeesus Kristus
Jeesus Kristus on Isa Esmasündinu vaimus ja Isa 
Ainusündinu lihas. Isa juhatusel lõi Jeesus Kristus maa 
ja taevad. Tema on Vana Testamendi Jehoova ja Uue 
Testamendi Messias.
Jeesus Kristus täidab Isa tahet kõigis asjades. Ta elas 
patuta elu ja lepitas kogu inimkonna patud (vt 3Ne 
11:10–11). Tema elu on täiuslik eeskuju, kuidas me 
peaksime elama (vt 3Ne 12:48). Ta oli esimene Taevase 
Isa lastest, kes üles tõusis. Meie päevil, nagu ka muist-
setel aegadel, seisab Ta Kiriku eesotsas. Ta tuleb taas 
väes ja hiilguses ning valitseb tuhandeaastase rahuriigi 
ajal maa peal (vt ÕL 29:10–11). Jeesus Kristus mõistab 
kohut kogu inimkonna üle.
Kuna Jeesus Kristus on meie Päästja ja Eestkostja Isa 
juures, tuleb kõik palved, õnnistused ja preesterluse 
talitused teha Tema nimel (vt 3Ne 18:15, 20–21).
Täiendavad viited: Jesaja 53:3–5; Luuka 24:36–39; 1. korintlastele 
15:20–22; Ilmutus 20:12; Alma 7:11–13; Alma 34:9–10; Heelamani 
5:12; Moroni 7:45, 47–48; Õpetus ja Lepingud 1:30; Õpetus ja 
Lepingud 6:36; Õpetus ja Lepingud 18:10–11; Õpetus ja Lepingud 
19:16–19; Õpetus ja Lepingud 76:22–24

Täiendav teema: Jeesuse Kristuse lepitus

Püha Vaim
Püha Vaim on Jumaluse kolmas liige. Ta on vaimisik 
ja Tal ei ole lihast ja luust keha. Talle viidatakse sageli 
kui Vaimule, Pühale Vaimule, Jumala Vaimule, Issanda 
Vaimule ja Trööstijale.
Püha Vaim tunnistab Isast ja Pojast, teeb ilmsiks 
tõe kõigi asjade kohta ja pühitseb need, kes teevad 
meeleparandust ja saavad ristitud. Püha Vaimu väe 
kaudu võime saada vaimseid ande, mis on õnnistused 
või võimed, mida Issand annab meie kasuks ja teiste 
teenimiseks ja aitamiseks.
Täiendavad viited: Johannese 3:5; 1. korintlastele 2:5, 9–11; 2. Nefi 
32:3; 2. Nefi 32:8–9; Moosia 3:19; Moosia 18:8–10; 3. Nefi 27:20; 
Moroni 7:45, 47–48; Moroni 10:4–5; Õpetus ja Lepingud 8:2–3; 
Õpetus ja Lepingud 130:22–23

Täiendavad teemad: Vaimsete teadmiste omandamine; talitused ja 
lepingud

2. päästmisplaan
Surelikkusele eelnenud elus tutvustas Taevane Isa 
meile plaani, mis võimaldab meil saada Tema sarna-
seks, pälvides surematuse ning igavese elu (vt Ms 
1:39). Et täita seda plaani ja saada meie Taevase Isa 
sarnaseks, peame õppima tundma Teda ja Tema Poega 
Jeesust Kristust ning mõistma õigesti nende loomust 
ja omadusi (vt Jh 17:3).

Pühakirjades viidatakse Taevase Isa plaanile kui pääst-
misplaanile, suurele õnneplaanile, lunastusplaanile ja 
halastuse plaanile. Päästmisplaani juurde kuuluvad 
 loomine, langemine, Jeesuse Kristuse lepitus ning kõik 
evangeeliumi seadused, talitused ja evangeeliumi 
 õpetused. Samuti on Taevase Isa plaanis oluline koht 
moraalsel valikuvabadusel – võimel iseenda nimel ot-
sustada ja tegutseda. Meie igavene areng sõltub sellest, 
kuidas me seda andi kasutame (vt Jos 24:15; 2Ne 2:27).

Jeesus Kristus on Taevase isa plaanis keskne kuju. 
Päästmisplaan võimaldab meil saada täiuslikuks, tun-
da rõõmu täiust, nautida meie peresuhteid läbi igavike 
ja elada igavesti Jumala juures.
Täiendavad viited: Malaki 4:5–6; 3. Nefi 12:48; Õpetus ja Lepingud 
131:1–4

Surelikkusele eelnev elu
Enne, kui me sündisime maa peale, elasime Taevase 
Isa juures Tema vaimulastena (vt Aabr 3:22–23). Selles 
surelikkusele eelnevas elus osalesime koos Taevase Isa 
teiste vaimulastega nõupidamisel. Selle nõukogu ajal 
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esitas Taevane Isa oma plaani ja Jeesus Kristus võttis 
surelikkusele eelnevas elus kohustuse saada Päästjaks.
Me kasutasime oma valikuvabadust, et Taevase Isa 
plaani järgida. Neil, kes järgisid Taevast Isa ja Jeesust 
Kristust, lubati tulla maa peale, et kogeda surelikkust 
ja areneda igavese elu suunas. Lutsifer, üks Jumala vai-
mupoegadest, hakkas plaanile vastu. Temast sai Saatan 
ja ta visati koos oma järgijatega taevast välja ning neilt 
võeti õigus saada füüsiline keha ja kogeda surelikkust.
Täiendavad viited: Jeremija 1:4–5; Heebrealastele 12:9; 2. Nefi 2:27; 
3. Nefi 11:10–11

Loomine
Jeesus Kristus lõi Taevase Isa juhatusel taevad ja maa 
(vt ÕL 76:22–24). Maa loomisel oli Jumala plaanis 
oluline koht. Sellega kindlustati koht, kus me saame 
füüsilise keha, kus meid pannakse proovile ning kus 
arendame jumalikke omadusi.
Aadam oli esimene inimene, kes loodi maa peal. Ju-
mal lõi Aadama ja Eeva oma näo järgi. Kõik inimesed 
– mehed ja naised – on loodud Jumala näo järgi (vt 
1Ms 1:26–27). Sugu on iga isiku surelikkusele eelne-
va, sureliku ning igavese identiteedi oluline omadus 
ning suunitlus.

Langemine
Eedeni aias pani Jumal Aadama ja Eeva paari. Eedeni 
aias elades olid Aadam ja Eeva endiselt Jumala juures 
ja oleksid võinud elada igavesti. Nad elasid seal ilm-
süütuna ja Jumal kandis hoolt nende vajaduste eest.
Jumal andis Aadamale ja Eevale Eedeni aias valikuva-
baduse. Ta keelas neil süüa keelatud vilja ehk hea ja 
kurja tundmise puu vilja. Kuni nad seda käsku täitsid, 
võisid nad aias elada. Kuid Aadam ja Eeva ei mõistnud 
veel, et kui nad jäävad aeda, ei või nad surelikkuse 
vastandlikkust kogedes edeneda. Nad ei saanud tunda 
rõõmu, sest nad ei saanud kogeda kurbust ja valu. Neil 
ei olnud võimalik lapsi saada.
Saatan ahvatles Aadamat ja Eevat sööma keelatud vilja 
ja nad otsustasid seda teha. Selle valiku tõttu heide-
ti nad Jumala juurest välja, nad langesid ning said 
surelikuks. Aadama ja Eeva üleastumist ning muutusi, 
mida nad selle tagajärjel kogesid, muuhulgas vaimset 
ja füüsilist surma, kutsutakse langemiseks. Vaimne 
surm on eraldatus Jumalast. Füüsiline surm on vaimu 
eraldumine surelikust kehast.

Langemine on Taevase Isa päästmisplaani oluline osa. 
Langemise tulemusel võisid Aadam ja Eeva saada 
lapsi. Nemad ja nende järglased võisid kogeda rõõmu 
ja kurbust, teha vahet heal ja kurjal ning edeneda (vt 
2Ne 2:22–25). Aadama ja Eeva järeltulijatena pärime 
surelikkuses langenud olukorra. Me oleme eraldatud 
Jumalast ja kannatame füüsilist surma. Samuti pa-
nevad meid proovile sureliku elu raskused ja vastase 
kiusatused. Kuigi me ei vastuta Aadama ja Eeva üle-
astumise eest, oleme vastutavad oma isiklike pattude 
eest. Jeesuse Kristuse lepituse kaudu võime ületada 
langemise negatiivsed tagajärjed, saada andeks oma 
patud ja lõpuks kogeda rõõmu täiust.
Täiendavad viited: 1. Moosese 1:28; Moosia 3:19; Alma 34:9–10

Täiendav teema: Jeesuse Kristuse lepitus

Surelik elu
Surelik elu on õppimise aeg, mille jooksul me tões-
tame, et kasutame oma valikuvabadust, et teha kõik, 
mida Issand on käskinud, ja valmistume igaveseks 
eluks jumalikke omadusi arendades. Me teeme seda, 
rakendades usku Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepi-
tusse, parandades meelt ja saades päästvad talitused, 
nagu ristimine ja liikmeks kinnitamine, ja pidades 
ustavalt vastu sureliku elu lõpuni, järgides Jeesuse 
Kristuse eeskuju.
Surelikkuses on meie vaimud ühendatud füüsilis-
te kehadega, mis annab meile võimalusi kasvada ja 
areneda viisidel, mis surelikkusele eelnevas elus ei 
olnud võimalikud. Kuna meie Taevasel Isal on füüsiline 
lihast ja luust keha, on keha meile vajalik, et areneda ja 
saada rohkem Tema sarnaseks. Meie keha on püha ja 
sellesse tuleks suhtuda kui meie Taevaselt Isalt saadud 
kingitusse (vt 1Kr 6:19–20).
Täiendavad viited: Joosua 24:15; Matteuse 22:36–39; Johannese 
14:15; 2. Nefi 2:27; 3. Nefi 12:48; Moroni 7:45, 47–48; Õpetus ja 
Lepingud 130:22–23

Täiendavad teemad: Jumalus; Jeesuse Kristuse lepitus; talitused ja 
lepingud; käsud

Elu pärast surma
Pärast surma läheb meie vaim vaimumaailma ja ootab 
ülestõusmist. Õigemeelsete vaimud on õnneseisundis, 
mida kutsutakse paradiisiks. Inimesed, kes surevad 
ilma tõde teadmata, ja need, kes on surelikkuses sõ-
nakuulmatud, lähevad surelikule maailmale järgnevas 
maailmas paika, mida kutsutakse vaimuvanglaks.
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Igal inimesel on lõpuks võimalus õppida evangeeliumi 
põhimõtteid ja võtta vastu talitused ja lepingud. Paljud 
ustavad jutlustavad evangeeliumi neile, kes on vaimu-
vanglas. Need, kes otsustavad evangeeliumi vastu võt-
ta, meelt parandada ja võtta vastu nende eest templis 
tehtud päästmistalitused, elavad kuni ülestõusmiseni 
paradiisis (vt 1Pt 4:6).
Ülestõusmine on meie vaimukeha taasühinemine 
meie täiuslikuks muudetud lihast ja luust kehaga. 
Pärast ülestõusmist saame surematuks – meie vaimu 
ja keha ei eraldata enam kunagi. Tänu sellele, et Jeesus 
Kristus sai füüsilisest surmast võitu, tõuseb iga maa 
peale sündinud inimene üles (vt 1Kr 15:20–22). Õige-
meelsed tõusevad üles enne pahelisi ja tulevad esile 
esimesel ülestõusmisel.
Pärast ülestõusmist toimub viimane kohtumõistmine. 
Jeesus Kristus mõistab iga inimese üle kohut, et teha 
kindlaks, millise igavese auhiilguse ta saab. Selle koh-
tumõistmise aluseks on iga inimese soovid ja kuulekus 
Jumala käskudele (vt Ilm 20:12).
On kolm hiilguse kuningriiki: selestiline kuningriik, 
terrestriline kuningriik ja telestiline kuningriik (vt 1Kr 
15:40–42). Need, kes on ustavad tunnistuses Jeesu-
sest ja kuulekad evangeeliumi põhimõtetele, elavad 
selestilises kuningriigis Isa Jumala ja Tema Poja Jeesuse 
Kristuse juures koos oma õigemeelsete pereliikmetega.
Täiendavad viited: Luuka 24:36–39; Johannese 17:3; Õpetus ja 
Lepingud 131:1–4

Täiendavad teemad: Jeesuse Kristuse lepitus; talitused ja lepingud

3. Jeesuse Kristuse lepitus
Jeesus Kristus määrati surelikkusele eelnenud nõuko-
gus meie Päästjaks ja Lunastajaks. Ta tuli maa peale ja 
kannatas ning suri vabatahtlikult, et lunastada kogu 
inimkond langemise negatiivsetest tagajärgedest ja 
kanda karistust meie pattude eest. Jeesuse Kristuse 
võitu vaimse ja füüsilise surma üle Tema kannatuste, 
surma ja ülestõusmise kaudu kutsutakse lepituseks. 
Tema ohverdus toob kasu meile kõigile ja näitab iga 
Taevase Isa lapse lõputut väärtust (vt ÕL 18:10–11).

Me võime saada päästetud ainult tänu Jeesusele Kris-
tusele, kuna Tema oli ainus, kes suutis teha lõputu ja 
igavese lepituse kogu inimkonna eest (vt Alma 34:9–
10). Ainult Temal oli vägi ületada füüsiline surm. Oma 
surelikult emalt Maarjalt päris Ta võime surra. Juma-
lalt, Tema surematult Isalt, päris Ta väe elada igavesti 

või anda oma elu ja see jälle võtta. Ainult Tema võis 
lunastada meid meie pattudest. Kuna Ta elas täiuslik-
ku, patuta elu, oli Ta vaba õigluse nõuetest ja võis 
maksta nende võla, kes meelt parandavad.

Jeesuse Kristuse lepituse juurde kuulusid Tema kanna-
tused inimkonna pattude eest Ketsemani aias, Tema 
vere valamine, Tema kannatused ja surm ristil ning 
Tema surnuist ülestõusmine. Jeesus oli esimene, kes 
tõusis üles. Ta tõusis hauast kirgastatud, surematu, lihast 
ja luust kehaga (vt Lk 24:36–39). Tänu Tema lepitusele 
tõuseb üles kogu inimkond täiusliku surematu kehaga 
ja tuuakse tagasi Jumala juurde kohtumõistmiseks. Jee-
suse Kristuse lepitav ohverdus on ainus viis, kuidas me 
võime saada puhtaks ja andeks oma patud, et võiksime 
elada igavesti Jumala juures (vt Js 1:18; ÕL 19:16–19).

Osana lepitusest kannatas Jeesus Kristus meie pattude 
eest ja võttis ühtlasi enda peale ka kogu inimkonna 
valud, kiusatused, haigused ja jõuetused (vt Js 53:3–5; 
Al 7:11–13). Ta mõistab meie kannatusi, sest Ta on 
neid ise kogenud. Kui me tuleme usus Tema juurde, 
annab Päästja meile jõudu kanda koormaid ja täita 
ülesandeid, mida me üksi ei suudaks teha (vt Mt 
11:28–30; Et 12:27).

Kandes karistust meie pattude eest, ei võtnud Jeesus 
Kristus ära meie isiklikku vastutust. Selleks, et võtta 
vastu Tema ohverdus, saada puhtaks oma pattudest ja 
pärida igavene elu, peame rakendama Temasse usku, 
parandama meelt, saama ristitud, võtma vastu Püha 
Vaimu ja pidama elu lõpuni ustavalt vastu.
Täiendavad viited: Johannese 3:5; 1. korintlastele 15:20–22; Moosia 
3:19; 3. Nefi 11:10–11; 3. Nefi 27:20; Õpetus ja Lepingud 76:22–24

Täiendavad teemad: Jumalus: Jeesus Kristus; päästmisplaan: 
langemine; talitused ja lepingud

Usk Jeesusesse Kristusesse
Evangeeliumi esimene põhimõte on usk Issandasse Jee-
susesse Kristusesse. Meie usk võib viia päästmiseni, kui 
see on keskendunud Jeesusele Kristusele (vt Hl 5:12).
Jeesusesse Kristusesse uskumise juurde kuulub 
kindel usaldus, et Ta on Jumala Ainusündinud Poeg 
ning maailma Päästja ja Lunastaja. Me mõistame, et 
ainuke viis, kuidas võime pöörduda tagasi elama koos 
meie Taevase Isaga, on toetudes Tema Poja lõputule 
lepitusele ja usaldades Jeesust Kristust ja järgides 
Tema õpetusi. Tõeline usk Jeesusesse Kristusesse on 
enamat kui passiivne uskumine – see viib tegudele 



KuldõpetuSe põhidoKument

7

ja väljendub meie eluviisis (vt Jk 2:17–18). Usk võib 
suureneda, kui me palvetame, uurime pühakirju ja 
kuuletume Jumala käskudele.
Täiendavad viited: Õpetussõnad 3:5–6; Eteri 12:6; Õpetus ja Lepingud 
6:36

Täiendavad teemad: Vaimsete teadmiste omandamine

Meeleparandus
Usk Jeesusesse Kristusesse ja meie armastus Tema 
ja Taevase Isa vastu viivad meid meeleparanduseni. 
Meeleparandus on osa Taevase Isa plaanist kõigile 
Tema lastele, kes on oma valikute eest vastutavad. See 
and võimalik Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Meele-
parandus on meeles ja südames toimuv muutus. See 
hõlmab patu hülgamist ja mõtete, tegevuste ja soovide 
pööramist Jumala poole ja oma tahte joondamist Tema 
tahtega (vt Mo 3:19).
Meeleparandus hõlmab ka meie pattude äratundmist, 
nende üle kurvastamist, Taevasele Isale ja vajadusel ka 
teistele ülestunnistamist, patu hülgamist, nii palju kui 
võimalik kõige selle ennistada püüdmist, mida patus-
tades kahjustatud on, ja kuulekat elu Jumala käskude 
järgi (vt ÕL 58:42–43). Issand lubab, et meie patud 
antakse meile andeks ristimisel ja selle lepingu uuen-
damisel iga kord, kui me siiralt sakramenti võtame, ka-
vatsusega Päästjat meeles pidada ja Tema käske täita.
Tänu siira meeleparanduse ja Jeesuse Kristuse lepituse 
kaudu pakutavale armule võime saada Jumalalt andes-
tust ja tunda rahu. Me tunneme suuremat Vaimu mõju 
ja oleme rohkem valmis elama igavesti koos meie 
Taevase Isa ja Tema Pojaga.
Täiendavad viited: Jesaja 1:18; Johannese 14:15; 3. Nefi 27:20; 
Õpetus ja Lepingud 19:16–19

Täiendavad teemad: talitused ja lepingud

4. taastamine
Jumal on taastanud oma evangeeliumi nendel viimse-
tel aegadel, rajades taas maa peale oma tõed, prees-
terluse volituse ja Kiriku. Muistsed prohvetid 
kuulutasid ette evangeeliumi taastamist viimsetel ae-
gadel (vt Jesaja 29:13–14; Apostlite teod 3:19–21).

Taastamine sai alguse 1820. aastal. Jumal Isa ja Tema 
Poeg Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile vastusena 
tema palvele ja kutsusid ta taastamisaja prohvetiks (vt 
Joseph Smith – ajalugu 1:15–20). Jumal kutsus Joseph 
Smithi viimse aja tunnistajaks elavast Kristusest. Taas-
tamisaja prohvetina tõlkis Joseph Smith Jumala anni 

ja väega Mormoni Raamatu (vt ÕL 135:3). Koos Piibli-
ga tunnistab Mormoni Raamat Jeesusest Kristusest ja 
sisaldab evangeeliumi täiust (vt Hs 37:15–17). Mor-
moni Raamat on samuti tunnistus Joseph Smithi 
prohvetikutsest ja taastamise õigsusest.

Taastamise osana saatis Jumal taevalikud sõnumitoo-
jad, et taastada Aaroni ja Melkisedeki preesterlused. 
Seejärel käskis Ta, et Tema Kirik organiseeritaks taas 
maa peale 6. aprillil 1830. aastal. Kuna Jumal ise selle 
organiseeris, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kirik „ainus tõeline ja elav kirik kogu maa palge peal” 
(ÕL 1:30).
Täiendavad viited: Aamos 3:7; Efeslastele 2:19–20; Efeslastele 
4:11–14; Õpetus ja Lepingud 13:1; Õpetus ja Lepingud 76:22–24; 
Õpetus ja Lepingud 107:8

Täiendavad teemad: Jumalus; prohvetid ja ilmutus

Usust taganemine
Jumala tõdede, preesterluse volituse ja Kiriku taasta-
mine viimsetel aegadel sai vajalikuks usust taganemise 
tõttu. Usust taganemine toimub, kui üks inimene või 
enam inimesi pöördub ära evangeeliumi tõdedest.
Pärast Päästja ristilöömist ja Tema apostlite surma hül-
gasid paljud inimesed tõed, mida Päästja oli õpetanud 
(vt 2Ts 2:1–3). Evangeeliumi põhimõtted ja pühakir-
jade osad rikuti või kadusid. Kiriku organisatsioonis 
ja preesterluse talitustes tehti volitamata muudatusi. 
Selle laialt levinud pahelisuse tõttu võttis Issand 
preesterluse volituse ja võtmed maa pealt ära. Kuigi oli 
palju häid ja ausaid inimesi, kes kummardasid Jumalat 
vastavalt valgusele, mis neil oli, ning said vastuseid 
oma palvetele, jäeti maailm ilma prohvetite kaudu tu-
levast jumalikust ilmutusest. Seda perioodi kutsutakse 
suureks usust taganemiseks.
Maailma ajaloo jooksul on tulnud ette teisi üleüldisi 
usust taganemise perioode.
Täiendavad teemad: prohvetid ja ilmutus; preesterlus ja preesterluse 
võtmed; talitused ja lepingud

Evangeeliumi ajajärk
Kui Jumala lapsed on langenud usust taganemise sei-
sundisse, on Ta armastavalt nende poole pöördunud, 
kutsudes prohveteid ja taastades nende kaudu evan-
geeliumi õnnistused. Ajaperioodi, mil Issand ilmutab 
oma tõdesid, preesterluse volitust ja talitusi, kutsutak-
se evangeeliumi ajajärguks. See on aeg, mil Issandal 
on maa peal vähemalt üks volitatud teenija, kellel on 
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püha preesterlus ja jumalik volitus jagada evangeeliu-
mi ja teha selle talitusi.
Evangeeliumi ajajärke tähistavad Aadam, Eenok, Noa, 
Aabraham, Mooses, Jeesus Kristus ja teised. Evangee-
liumi viimsete aegade taastamine, mida Issand alustas 
prohvet Joseph Smithiga, on ajajärkude mustri osa.
Igal ajajärgul on Issand ja tema prohvetid püüdnud ra-
jada Siionit. Siion viitab Issanda lepingurahvale, kes on 
puhtad südamelt, ühtsed õigemeelsuses ja hoolitsevad 
üksteise eest (vt Ms 7:18). Siion viitab samuti kohale, 
kus elavad puhtad südamelt.
Tänapäeval elame viimasel evangeeliumi ajajärgul – 
aegade täiuse ajajärgul. See on ainus evangeeliumi 
ajajärk, mis ei lõppe usust taganemisega. Viimse Aja 
Pühade Jeesuse Kristuse Kirik täidab lõpuks kogu maa 
ja püsib igavesti (vt Tn 2:44).
Täiendavad teemad: prohvetid ja ilmutus; preesterlus ja preesterluse 
võtmed; talitused ja lepingud

5. prohvetid ja ilmutus
Prohvet on inimene, kelle Jumal on kutsunud enda 
nimel kõnelema (vt Jr 1:4–5; Am 3:7; Jh 15:16; ÕL 
1:37–38). Prohvetid tunnistavad Jeesusest Kristusest ja 
õpetavad Tema evangeeliumi. Nad teevad teatavaks, 
milline on Jumala tahe ja Tema tõeline olemus. Nad 
laidavad pattu ja hoiatavad selle tagajärgede eest ning 
aitavad meil vältida petta saamist (vt Hs 3:16–17; Ef 
4:11–14). Mõnikord kuulutavad nad prohvetlikult tule-
vastest sündmustest. Prohvetid suudavad täita neid 
ülesandeid, kuna saavad Jumalalt volituse ja ilmutust.

Ilmutus on viis, kuidas Jumal suhtleb oma lastega. 
Enamik ilmutusi tuleb muljete, mõtete ja Püha Vaimu 
tunnete kaudu. Mõnikord võib ilmutus tulla ka näge-
muste, unenägude või inglite külastuste kaudu.

Oma maise teenimistöö ajal ja taas kord meie päevil 
organiseeris Issand oma Kiriku prohvetite ja apostlite 
alusele (vt Ef 2:19–20). Viimse Aja Pühade Jeesuse Kris-
tuse Kiriku president on tänapäeval Jumala prohvet 
kõikidele maa peal elavatele inimestele. Me toetame 
Kiriku presidenti kui prohvetit, nägijat ja ilmutajat ning 
ainust inimest maa peal, kes saab ilmutust, et juhtida 
kogu Kirikut. Kui me võtame ustavalt vastu Kiriku pre-
sidendi õpetused ja kuuletume neile, õnnistab Jumal 
meid, nii et me võime saada võitu pettusest ja kurjusest 
(vt ÕL 21:4–6). Samuti toetame nõuandjaid Esimeses 

Presidentkonnas ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
liikmeid kui prohveteid, nägijaid ja ilmutajaid.

Pühakirjades – Piiblis, Mormoni Raamatus, Õpetuses 
ja Lepingutes ning Kallihinnalises Pärlis – on kirjas 
muistsete ja tänapäeva prohvetite kaudu antud ilmu-
tused. Prohvetite sõnu uurides võime õppida tõde ja 
saada juhatust.

Samas kui Jumal annab ilmutust oma prohveti kaudu, 
et juhatada kõiki oma lapsi, võivad inimesed saada il-
mutust, mis aitab neid isiklike vajaduste, kohustuste ja 
küsimustega ning aitab tugevdada nende tunnistust. 
Kuid isiklikult saadud Issanda inspiratsioon ei saa ku-
nagi olla vastuolus ilmutusega, mida Jumal annab 
oma prohvetite kaudu.
Täiendavad viited: Aabrahami 3:22–23; Matteuse 16:15–19; 
2. Timoteosele 3:15–17; 2. Nefi 32:3; Õpetus ja Lepingud 8:2–3; 
Õpetus ja Lepingud 76:22–24

Täiendavad teemad: vaimsete teadmiste omandamine; preesterlus ja 
preesterluse võtmed

6. preesterlus ja preesterluse võtmed
Preesterlus on Jumala igavene vägi ja volitus. Preester-
luse kaudu lõi Jumal taevad ja maa ning valitseb neid. 
Selle väe kaudu Ta lunastab ja ülendab oma lapsi.

Jumal annab preesterluse volituse Kiriku väärilistele 
meessoost liikmetele, et nad saaksid tegutseda Tema 
nimel Tema laste päästmise hüvanguks (vt ÕL 121:36, 
41–42).

Preesterluse võtmed on Jumalalt mehele antud juha-
tamise õigus või vägi, et valitseda ja juhtida Jumala 
kuningriiki maa peal (vt Mt 16:15–19). Preesterluse 
võtmed on vajalikud, et juhatada evangeeliumi kuulu-
tamist ja päästmistalituste läbiviimist.

Jeesus Kristus hoiab kõiki preesterluse võtmeid, mis 
on seotud Tema Kirikuga. Ta on andnud igale oma 
apostlile kõik võtmed, mis on seotud Jumala kuning-
riigiga maa peal. Kiriku president on ainus isik, kellel 
on volitus kasutada kõiki preesterluse võtmeid. Temp-
lipresidendid, misjonijuhatajad, vaiajuhatajad ja piis-
kopid ning kvoorumite juhatajad hoiavad samuti 
preesterluse võtmeid, mis võimaldavad neil juhatada 
tööd, mida nad on kutsutud tegema.

Kõik, kes Kirikus teenivad, on kutsutud inimese juhti-
misel, kes hoiab preesterluse võtmeid. Seeläbi on neile 
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antud vajalik volitus, et teenida oma kutsetes ja täita 
vastavaid ülesandeid (vt ÕL 42:11).

Vennad, kes saavad Aaroni ja Melkisedeki preesterlu-
se, annavad preesterluse vande ja teevad lepingu. Kui 
nad suurendavad oma kutset ja võtavad ustavalt vastu 
Issanda ja Tema teenijad, saavad nad ülenduse õnnis-
tused. Ka naistele lubatakse ülenduse õnnistusi, kui 
nad on ustavad Issandaga sõlmitud lepingutele.
Täiendavad viited: Johannese 15:16; Efeslastele 2:19–20

Täiendavad teemad: taastamine; prohvetid ja ilmutus; talitused ja 
lepingud

Aaroni preesterlus
Aaroni preesterlust nimetatakse sageli ettevalmistavaks 
preesterluseks. Aaroni preesterlus „sisaldab inglite tee-
nimise ja meeleparanduse evangeeliumi ning ‥ ristimise 
võtmeid” (ÕL 13:1). Selle preesterlusega valmistatakse 
ette, õnnistatakse ja antakse sakramenti. Aaroni prees-
terluse ametid on diakon, õpetaja, preester ja piiskop.

Melkisedeki preesterlus
Melkisedeki preesterlus on kõrgem või suurem prees-
terlus ja „hoiab juhtimise õigust ja tal on vägi ja võim 
kõikide kiriku ametite üle kõikidel maailma ajastutel – 
toimetada vaimsetes asjades” (ÕL 107:8). Kõiki õnnis-
tusi, talitusi, lepinguid ja Kiriku organisatsioone juhib 
Kiriku president, kes on Melkisedeki preesterluse ju-
hataja. See preesterlus anti Aadamale ja see on olnud 
maa peal iga kord, kui Issand on oma evangeeliumi 
ilmutanud. Melkisedeki preesterluse ametid on vanem, 
ülempreester, patriarh, seitsekümmend ja apostel.
Täiendavad viited: Efeslastele 4:11–14

7. talitused ja lepingud
Talitused
Talitus on püha toiming, mis viiakse läbi preesterluse 
volitusega. Iga talituse on andnud Jumal, et õpetada 
meile vaimseid tõdesid, tihti sümbolite kaudu.
Mõned talitused on vajalikud ülenduseks ja neid 
kutsutakse päästvateks talitusteks. Ainult päästvaid 
talitusi saades ja nendega seotud lepinguid pidades 
võime saada kõik Jeesuse Kristuse lepitusega seotud 
õnnistused. Ilma päästvate talitusteta ei või me saada 
meie Taevase Isa sarnaseks ega pöörduda tagasi elama 
igavesti koos Temaga (vt ÕL 84:20–22). Päästvaid tali-
tusi tehakse preesterluse võtmete hoidjate juhatusel.

Esimene päästev evangeeliumi talitus on ristimine 
vee alla kastmise teel, mille viib läbi keegi, kellel on 
volitus. Ristimine on vajalik selleks, et saada Jeesuse 
Kristuse Kiriku liikmeks ja siseneda selestilisse ku-
ningriiki (vt Jh 3:5).
Kui inimene on ristitud, kinnitab üks (või rohkem) 
Melkisedeki preesterluse hoidja ta Kiriku liikmeks ja 
annab talle Püha Vaimu anni (vt 3Ne 27:20). Püha Vai-
mu and erineb Püha Vaimu mõjust. Enne ristimist võib 
inimene tunda Püha Vaimu mõju ja saada tunnistuse 
tõest. Pärast Püha Vaimu anni saamist on inimesel, kes 
peab kinni oma lepingutest, Püha Vaimu pidev kaaslus.
Teiste päästvate talituste hulka kuuluvad Melkisede-
ki preesterlusse pühitsemine (meestele), templiand 
ja abielu pitseerimine. Templis saab neid päästvaid 
talitusi teha asendustalitustena ka surnute eest. 
Asendustalitused jõustuvad üksnes siis, kui surnud 
võtavad need vaimumaailmas vastu ja austavad nen-
dega seotud lepinguid.
Ka teised talitused on meie vaimses arengus olulised, 
näiteks haigete õnnistamine, laste õnnistamine ja neile 
nime andmine.
Täiendavad viited: Malaki 4:5–6; Matteuse 16:15–19; 1. Peetruse 4:6; 
Õpetus ja Lepingud 131:1–4

Täiendavad teemad: Jumalus: Püha Vaim; päästmisplaan: elu pärast 
surma; Jeesuse Kristuse lepitus; preesterlus ja preesterluse võtmed

Lepingud
Leping on Jumala ja inimese vaheline püha kokkule-
pe. Lepingu tingimused seab Jumal ja meie nõustume 
tegema seda, mida Ta meil teha palub; seepeale lubab 
Jumal meile kuulekuse eest teatud õnnistusi (vt 2Ms 
19:5–6; ÕL 82:10). Kui me ei pea kinni oma lepingu-
test, siis ei saa me ka lubatud õnnistusi.
Kõigi päästvate preesterluse talitustega kaasnevad 
lepingud. Näiteks teeme Issandaga lepingu ristimise 
kaudu (vt Mo 18:8–10), ja mehed, kes saavad Melki-
sedeki preesterluse, annavad preesterluse vande ja 
teevad lepingu. Me uuendame tehtud lepinguid, võttes 
osa sakramendist.
Me teeme edasisi lepinguid, kui saame templianni 
ja abielu pitseerimise päästvad talitused templis. Me 
valmistume osalema talitustes ja tegema lepinguid 
templis, elades Issanda seatud väärilisuse normide järgi 
(vt Ps 24:3–4). On oluline, et me oleksime väärilised 
templisse sisenema, kuna tempel on Issanda koda. See 
on kõige püham Jumala kummardamise paik maa peal.
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8. Abielu ja perekond
Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud 
ning perekond on Tema päästmis-  ja õnneplaani kesk-
meks (vt 1Ms 2:24; ÕL 49:15–17). Mees ja naine või-
vad saavutada oma jumaliku igavikulise potentsiaali 
ainult selestilisse abiellu astumise ja sellest lepingust 
kinnipidamise kaudu (vt 1Kr 11:11; ÕL 131:1–4).

Jumal on käskinud oma lastel olla viljakad ja täita maa 
(vt 1Ms 1:28). Püha sigitusjõudu tohib kasutada ainult 
mehe ja naise vahel, kes on seaduslikult abielus (vt 
1Ms 39:9; Al 39:9). Mehel ja naisel on püha kohustus 
armastada teineteist ja hoolitseda teineteise eest ning 
armastada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Lapse-
vanemad peavad kasvatama oma lapsi armastuses ja 
õigemeelsuses ning hoolitsema nende füüsiliste ja 
vaimsete vajaduste eest.

Õnn saavutatakse perekonnaelus kõige kindlamalt 
siis, kui see on rajatud Issanda Jeesuse Kristuse õpe-
tustele. Jumaliku plaani järgi tuleb isadel juhtida oma 
perekonda armastuses ja õigemeelsuses ning hoolit-
seda eluks vajaliku eest. Emad vastutavad eelkõige 
oma laste kasvatamise eest. Nende pühade kohus-
tuste täitmisel tuleb isal ja emal aidata teineteist 
võrdsete kaaslastena.

Jumalik õnneplaan teeb võimalikuks perekonnasuhete 
jätkumise teisel pool hauda. Maa loodi ja evangeelium 
ilmutati selleks, et saaks luua perekondi ja et need 
saaksid pitseeritud ja igavesti ülendatud. Pereajalootöö 
ja templis teenimise kaudu võime teha evangeeliumi 
talitused ja lepingud kättesaadavaks oma esivanema-
tele (vt Ml 4:5–6).

(„Perekond: läkitus maailmale”, mugandus.  –  
www.jeesusekristusekirik.ee.)
Täiendavad viited: Moosese 1:39; 1. Moosese 1:26–27; 2. Moosese 
20:3–17; Matteuse 16:15–19; Johannese 17:3; 1. korintlastele 6:19–20; 
2. Nefi 2:22–25; Moosia 2:41; Alma 41:10; Õpetus ja Lepingud 
84:20–22

Täiendavad teemad: päästmisplaan; käsud

9. Käsud
Käsud on seadused ja nõuded, mida annab Jumal ai-
tamaks meil edeneda ja saada Tema sarnaseks. Käsud 
on Jumala armastuse väljendus meie vastu. Me näita-
me, et armastame Teda, kui peame Tema käske (vt Jh 
14:15). Käskude pidamine toob alati õnne ja õnnistusi 
Issandalt (vt Mo 2:41; Al 41:10). Jumal ei anna meile 
käske ilma, et valmistaks meile tee neile kuuletumi-
seks (vt 1Ne3:7).

Kaks peamist käsku on „Armasta Issandat, oma Juma-
lat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja 
kõigest oma meelest. ‥ Ja ‥ armasta oma ligimest 
nagu iseennast” (Mt 22:36–39). Me võime armastada 
ja teenida Jumalat, kui armastame ja teenime teisi (vt 
Mo 2:17; Mn 7:45, 47–48).

Üks esimesi inimesele antud käske oli pidada hinga-
mispäeva pühana. Jumal käsib oma lastel Teda austa-
da, tehes hingamispäeval Tema tahtmist, mitte meie 
enda tahtmist, ja Ta lubab suuri õnnistusi neile, kes 
Tema päeva pühana hoiavad (vt Js 58:13–14).

Evangeeliumis on oluline osa kümnel käsul, mis on 
meie ülenduseks vajalikud igavesed põhimõtted (vt 
2Ms 20:3–17). Issand ilmutas need muistsel ajal Moo-
sesele ja Ta on korranud neid viimse aja ilmutustes.

Jumala käsud hõlmavad igapäevast palvetamist, Juma-
la sõna uurimist, meeleparandust, kõlbelisuse seadu-
sele kuuletumist, täiskümnise maksmist (vt Ml 
3:8–10), paastumist (vt Js 58:6–7), teistele andestamist 
(vt ÕL 64:9–11), Tarkuse Sõna pidamist (vt ÕL 89:18–
21) ja evangeeliumi õpetamist teistele (vt Mt 5:14–16; 
ÕL 18:15–16).
Täiendavad viited: 1. Moosese 39:9; 2. Timoteosele 3:15–17; 
Jaakobuse 1:5–6; 2. Nefi 32:3; 2. Nefi 32:8–9; Moosia 18:8–10; Alma 
39:9; 3. Nefi 18:15, 20–21; Õpetus ja Lepingud 58:42–43; Õpetus ja 
Lepingud 82:10

Täiendavad teemad: vaimsete teadmiste omandamine; Jeesuse 
Kristuse lepitus: meeleparandus; talitused ja lepingud

Nende teemade kohta lisateabe saamiseks vaadake 
materjale aadressil gospeltopics. lds. org või raamatut 
„Usule truu: evangeeliumi teatmik” (2004).
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Kuldõpetused
100 kuldõpetust on järgmised:

Vana testament uus testament mormoni Raamat õpetus ja lepingud ning Kiriku 
ajalugu

moosese 1:39 matteuse 5:14–16 1. nefi 3:7 Joseph Smith – ajalugu 1:15–20

moosese 7:18 matteuse 11:28–30 2. nefi 2:22–25 õpetus ja lepingud 1:30

Aabrahami 3:22–23 matteuse 16:15–19 2. nefi 2:27 õpetus ja lepingud 1:37–38

1. moosese 1:26–27 matteuse 22:36–39 2. nefi 26:33 õpetus ja lepingud 6:36

1. moosese 1:28 luuka 24:36–39 2. nefi 28:30 õpetus ja lepingud 8:2–3

1. moosese 2:24 Johannese 3:5 2. nefi 32:3 õpetus ja lepingud 13:1

1. moosese 39:9 Johannese 7:17 2. nefi 32:8–9 õpetus ja lepingud 18:10–11

2. moosese 19:5–6 Johannese 14:15 moosia 2:17 õpetus ja lepingud 18:15–16

2. moosese 20:3–17 Johannese 15:16 moosia 2:41 õpetus ja lepingud 19:16–19

Joosua 24:15 Johannese 17:3 moosia 3:19 õpetus ja lepingud 21:4–6

psalmid 24:3–4 Apostlite teod 3:19–21 moosia 4:9 õpetus ja lepingud 29:10–11

õpetussõnad 3:5–6 1. korintlastele 2:5, 9–11 moosia 18:8–10 õpetus ja lepingud 42:11

Jesaja 1:18 1. korintlastele 6:19–20 Alma 7:11–13 õpetus ja lepingud 49:15–17

Jesaja 5:20 1. korintlastele 11:11 Alma 34:9–10 õpetus ja lepingud 58:42–43

Jesaja 29:13–14 1. korintlastele 15:20–22 Alma 39:9 õpetus ja lepingud 64:9–11

Jesaja 53:3–5 1. korintlastele 15:40–42 Alma 41:10 õpetus ja lepingud 76:22–24

Jesaja 58:6–7 efeslastele 2:19–20 heelamani 5:12 õpetus ja lepingud 82:10

Jesaja 58:13–14 efeslastele 4:11–14 3. nefi 11:10–11 õpetus ja lepingud 84:20–22

Jeremija 1:4–5 2. tessalooniklastele 2:1–3 3. nefi 12:48 õpetus ja lepingud 88:118

hesekiel 3:16–17 2. timoteosele 3:15–17 3. nefi 18:15, 20–21 õpetus ja lepingud 89:18–21

hesekiel 37:15–17 heebrealastele 12:9 3. nefi 27:20 õpetus ja lepingud 107:8

taaniel 2:44 Jaakobuse 1:5–6 eteri 12:6 õpetus ja lepingud 121:36, 41–42

Aamos 3:7 Jaakobuse 2:17–18 eteri 12:27 õpetus ja lepingud 130:22–23

malaki 3:8–10 1. peetruse 4:6 moroni 7:45, 47–48 õpetus ja lepingud 131:1–4

malaki 3:5–6 ilmutuse 20:12 moroni 10:4–5 õpetus ja lepingud 135:3
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 Selle läkituse luges ette president Gordon B. Hinckley osana oma sõnumist
Abiühingu üldkoosolekul 23. septembril 1995 Ameerika Ühendriikides Salt Lake Citys. 

  VIIMSE AJA PÜHADE JEESUSE KRISTUSE KIRIKU ESIMENE 
PRESIDENTKOND JA KAHETEISTKÜMNE APOSTLI NÕUKOGU    M EIE,  Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Nõuko-

gu, kuulutame pühalikult, et abielu mehe ja naise vahel on 

Jumala poolt seatud ning et perekond on kesksel kohal Looja 

plaanis seoses Tema laste igavese saatusega.

   KÕIK INIMESED  – mehed ja naised – on loodud Jumala näo 

järgi. Igaüks on taevaste vanemate armastatud vaimupoeg 

või -tütar ning seega on igaühel jumalik loomus ja saatus. 

Sugu on isiku surelikkusele eelneva, sureliku ning igavese 

identiteedi oluline omadus ning suunitlus.

   SURELIKKUSELE EELNEVAS MAAILMAS  tundsid ja teenisid vai-

mupojad ja -tütred Jumalat kui oma Igavest Isa ning võtsid 

vastu Tema plaani, mille kaudu Tema lapsed võivad saada 

füüsilise keha ning maapealse kogemuse, et areneda täius-

likkuse poole ning saavutada lõpuks oma jumalik eesmärk 

igavese elu pärijatena. Jumalik õnneplaan teeb võimalikuks 

perekonnasuhete jätkumise teisel pool hauda. Pühades 

temp lites saadavad pühad talitused ja lepingud võimalda-

vad inimestel tagasi pöörduda Jumala palge ette ja annavad 

perekondadele võimaluse olla ühendatud igavesti.

   ESIMENE KÄSK , mille Jumal Aadamale ja Eevale andis, 

puudutas nende kui mehe ja naise võimet saada lapse-

vanemateks. Me kuulutame, et Jumala käsk oma lastele 

paljuneda ja täita maa kehtib endiselt. Me kuulutame 

lisaks sellele, et Jumala käsul tohivad püha sigitusjõudu 

kasutada ainult mees ja naine, kes on seaduslikus abielus. 

   ME KUULUTAME , et viis, kuidas surelik elu luuakse, on 

jumalikult määratud. Me kinnitame, et elu on Jumala 

igaveses plaanis püha ja tähtis.

   MEHEL JA NAISEL  on püha kohustus armastada teine-

teist ja hoolitseda teineteise eest ning armastada oma lap-

si ja hoolitseda nende eest. „Lapsed on pärand Jehoovalt” 

( Laulud 127:3).   Vanematel on püha kohustus kasvatada oma 

lapsi armastuses ja õigsuses, hoolitseda nende füüsiliste ja 
vaimsete vajaduste eest ning õpetada neid armastama ja tee-
nima üksteist, järgima Jumala käske ning olema seadustele 
kuulekad kodanikud, kus iganes nad ka ei elaks. Nende ko-
hustuste täitmise eest vastutavad mehed ja naised – emad ja 
isad – Jumala ees.

   PEREKOND  on seatud Jumala poolt. Abielu mehe ja naise 
vahel on Tema igavese plaani peamine osa. Lastel on õigus 
sündida abielusidemetes ning saada kasvatatud isa ja ema 
poolt, kes austavad oma abielulubadusi täieliku truuduse-
ga. Õnn saavutatakse perekonnaelus kõige kindlamalt siis, 
kui see on rajatud Issanda Jeesuse Kristuse õpetustele. Õn-
nestunud abielud ja perekonnad on üles ehitatud usu, pal-
vetamise, meeleparanduse, andestuse, austuse, armastuse, 
kaastunde, töö ja tervisliku meelelahutuse põhimõtetele. Ju-
maliku plaani kohaselt tuleb isadel juhtida oma perekonda 
armastusega ja õigsuses ning nad vastutavad oma perekon-
na kaitsmise ja selle vajaduste rahuldamise eest. Emad vas-
tutavad eelkõige oma laste kasvatamise eest. Nende pühade 
kohustuste täitmisel tuleb isal ja emal aidata teineteist võrd-
sete kaaslastena. Puude, surma või muude asjaolude korral 
võib osutuda vajalikuks nende rollide ümberkorraldamine. 
Vajaduse korral peaksid toetama sugulased.

   ME HOIATAME , et neil, kes rikuvad vooruslikkuse lepinguid, 
kes kohtlevad halvasti oma abikaasasid või järglasi, või kes 
ei täida oma perekonnakohustusi, tuleb ühel päeval anda 
vastust Jumala ees. Me hoiatame ka, et perekondade lagu-
nemine toob üksikisikutele, ühiskonnale ja rahvastele need 
õnnetused, mida on ette kuulutanud nii muistsed kui kaas-
aegsed prohvetid.

   ME KUTSUME  vastutavaid kodanikke ja valitsuste ametnik-
ke üle maailma toetama neid meetmeid, mille eesmär-
giks on perekonna kui ühiskonna põhialuse säilitamine ja 
tugevdamine.   

 PEREKOND
  LÄKITUS 

MAAILMALE
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Seminaride ja usuinstituutide eesmärgid
Meie eesmärk on aidata noortel täiskasvanutel mõista Jeesuse Kristuse 
õpetust ja lepitust ning leida sellest tuge, saada templiõnnistuste 
vääriliseks ning valmistada ennast ja oma peret ette igaveseks eluks koos 
Taevase Isaga.
Et aidata saavutada õpetamise eesmärke, julgustatakse seminari ja 
usuinstituudi õpetajaid ja õpilasi rakendama õpetusi teosest 
„Evangeeliumi õpetamise ja õppimise alused”.

Õpetajad ja õpilased peaksid tegema järgmist:
• Õpetage ja õppige Vaimuga.
• Looge armastav, austav ja eesmärgipõhine õpikeskkond.
• Uurige iga päev pühakirju ja lugege kursuse materjale.
• Mõistke pühakirjade ja prohvetite sõnade konteksti ja sisu.
• Tundke ära ja mõistke evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid. Tunnetage, 

et need on tõesed ja tähtsad ning rakendage neid.
• Selgitage ja jagage evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid ning 

tunnistage nendest.
• Õppige ära kuldõpetused.


