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Toimetuse märkus: President Russell M. Nelson seati Viimse Aja Pühade  
Jeesuse Kristuse Kiriku 17. presidendiks 14. jaanuaril 2018. Ta pidas selle 
kõne 16. jaanuaril 2018 Salt Lake’i templi lisahoones. Ta palus, et tema 
sõnad avaldatakse selles Liahoona väljaandes.

K allid vennad ja õed! Tunnen suurt alandlikkust 
olla täna hommikul koos teiega. Neli päeva tagasi 
sängitasime mulda suure mehe, Jumala prohveti –  

president Thomas S. Monsoni. Ühedki sõnad ei suuda 
kokku võtta tema elu suurust ja imelisust. Ma hindan iga-
vesti meie sõprust, olles tänulik selle eest, mida ta mulle 
õpetas. Nüüd peame vaatama tulevikku täieliku usuga 
meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse, kelle Kirik see on.

Kaks päeva tagasi kohtusid kõik elavad apostlid Salt  
Lake’i templi ülemises toas. Seal tegid nad üksmeelse  
otsuse esiteks teha ümberkorraldusi Esimeses President-
konnas ja teiseks, et mina teeniksin Kiriku presidendina. 
Sõnadest jääb väheks, et teile rääkida, mis tunne oli, kui 
minu vennad – vennad, kes hoiavad kõiki preesterluse 
võtmeid, mis sel evangeeliumi ajajärgul prohvet Joseph 
Smithi kaudu taastati – asetasid oma käed minu pea peale, 
et mind pühitseda ja asetada Kiriku presidendi ametisse. 
See oli püha ja alandlikuks tegev kogemus.

Seejärel sai minu ülesandeks tunda ära, kelle oli Issand 
valmistanud minu nõuandjateks. Kuidas võisin ma valida 
vaid kaks kaheteistkümne apostli seast, keda ma nii väga 

armastan? Olen sügavalt tänulik Issandale, et Ta minu 
tulihingelistele palvetele vastas. Olen väga tänulik pre-
sident Dallin Harris Oaksile ja president Henry Bennion 
Eyringile, et nad olid nõus teenima minu esimese ja teise 
nõuandjana. President Dieter F. Uchtdorf on võtnud taas 
oma koha Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis. Talle on 
juba antud suuri ülesandeid, mille täitmiseks ta ainulaad-
selt sobib.

Ma avaldan tänu talle ja president Eyringile nende imeli-
se teenimise eest president Monsoni nõuandjatena. Nad on 
olnud täielikult võimelised, pühendunud ja inspireeritud. 
Me oleme nende eest väga tänulikud. Kumbki on nõus 
teenima nüüd seal, kus neid kõige enam vajatakse.

President  
Russell M. Nelson

Koos edasi  
minnes

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

Igakuised Esimese Presidentkonna 
sõnumid lõppevad.
See sõnum jääb viimaseks Esimese Presidentkonna sõnu-
miks, mida ajakirjades igakuiselt avaldatakse. Edaspidi 
jagab Esimene Presidentkond tähtsaid sõnumeid vastavalt 
vajadusele erinevate Kiriku kanalite kaudu, sealhulgas 
Kiriku ajakirjad ja veebileht LDS .org.
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Teise vanima apostlina saab presi-
dent Oaksist Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumi juhataja. Kuid kuna ta 
kutsuti Esimesse Presidentkonda, siis 
vastavalt Kiriku korrale teenib juha-
taja M. Russell Ballard, kes on temast 
apostlikutses vanuselt järgmine, selle 
kvoorumi tegevjuhatajana. Esimene 
Presidentkond töötab käsikäes koos 
kaheteistkümnega, et teada Issanda 
tahet ja edendada Tema püha tööd.

Me täname teid palvete eest. Neid 
on öeldud meie eest kogu maailmas. 
President Monsoni surmale järgne-
nud hommikul ütles ühe sellise palve 

neljaaastane poiss Benson. Ma tsitee-
rin väljavõtteid tema ema kirjast, mille 
ta kirjutas minu abikaasale Wendyle. 
Benson palvetas: „Taevane Isa, ma 
tänan Sind, et president Thomas S. 
Monson sai taas oma abikaasat näha. 
Suur tänu sulle meie uue prohveti 
eest. Aita tal olla julge ja mitte karta 
sellepärast, et ta on uus. Aita tal kas-
vada terveks ja tugevaks. Aita teda, et 
tal oleks väge, sest tal on preesterlus. 
Ja aita meil olla lahked.”

Ma olen tänulik selliste Jumala 
laste eest ja vanemate eest, kes suh-
tuvad tõsiselt laste õigemeelsesse ja 

sihipärasesse kasvatamisesse – iga 
lapsevanema, õpetaja ja liikme eest, 
kes kannavad raskeid koormaid, kuid 
teenivad siiski nii valmilt. Teisisõnu 
olen ma väga alandlikult tänulik iga-
ühe eest teist.

Issand on tüüri juures
Kui me koos edasi läheme, kut-

sun ma teid mõtisklema, millisel 
suursugusel viisil Issand oma Kirikut 
valitseb. Kui Kiriku president sureb, 
ei ole mingit salapära selle ümber, 
kes järgmisena selles kutses teenib. 
Ei toimu mingeid valimisi, mingit 

Iga apostli teenimise päev on päev, mil õppi-
da ja valmistuda suuremateks kohustusteks 
tulevikus.
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valimiskampaaniat, vaid vaikne jumaliku ametijärgsuse 
plaani järgimine, mille Issand ise on paika pannud.

Iga apostli teenimise päev on päev, mil õppida ja valmis-
tuda suuremateks kohustusteks tulevikus. Apostel teenib 
aastakümneid, enne kui ta liigub ringis nooremapostli 
kohalt vanemapostli kohale. Selle aja jooksul kogeb ta isik-
likult Kiriku töö igat tahku. Ta saab hästi tuttavaks maailma 
inimestega, nende ajalugude, kultuuride ja keeltega, kui 
tema ülesanded teda korduvalt üle maailma viivad. Kiriku 
juhtkonna ametijärgsuse protsess on ainulaadne. Ma ei tea 
midagi muud sellesarnast. See ei tohiks meid üllatada, kuna 
see on Issanda Kirik. See ei toimi inimeste kombe järgi.

Ma olen teeninud kaheteistkümne kvoorumis viie eelne-
va Kiriku presidendi ajal. Olen näinud, kuidas iga president 
saab ilmutust ja sellele ilmutusele reageerib. Issand on oma 

prohveteid alati juhendanud ja inspireerinud ning teeb seda 
jätkuvalt. Issand on tüüri juures. Meie, kes oleme pühitse-
tud jagama tunnistust Tema pühast nimest kogu maailmas, 
otsime jätkuvalt, et teada Tema tahet ja seda järgida.

Püsige lepingurajal
Nüüd, Kiriku igale liikmele ütlen ma, püsige lepingura-

jal. Teie pühendumine Päästja järgimisele Temaga lepinguid 
tehes ja neist lepingutest kinni pidades avab ukse kõikide 
vaimsete õnnistuste ja eesõiguste saamiseks, mis on saada-
val meestele, naistele ja lastele kõikjal.

Uue presidentkonnana soovime teha algust, pidades 
silmas lõppeesmärki. Sel põhjusel kõneleme täna teile 
templis. See eesmärk, mille poole igaüks meist pürgib, 
on saada rüütatud väega Issanda kojas, perega kokku 

Püsige lepingurajal. Teie pühendumine Päästja järgimisele  
Temaga lepinguid tehes ja neist lepingutest kinni pidades  
avab ukse kõikide vaimsete õnnistuste ja eesõiguste saamiseks,  
mis on saadaval.
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pitseeritud, olla ustav templis tehtud lepingutele, mis tee-
vad meid Jumala suurima anni – igavese elu – vääriliseks. 
Templitalitused ja templis sõlmitud lepingud on olulised, 
et tugevdada teie elu, teie abielu ja peret ning teie võimet 
seista vastu vastase rünnakutele. Templis kummardamine 
ja teenimine esivanemate nimel õnnistab teid suurema 
isikliku ilmutuse ja rahuga ning kindlustab teie pühendu-
mist püsida lepingurajal.

Kui te olete sellelt rajalt eemale astunud, siis lubage mul 
kogu südamest lootes teid tagasi kutsuda. Olgu teie mured 
või väljakutsed millised tahes, siin, Issanda Kirikus, leidub 
paik teie jaoks. Teid ja veel sündimata põlvkondi õnnis-
tatakse teie praeguste tegude kaudu naasta lepingurajale. 
Meie Taevane isa hindab oma lapsi ja Ta soovib, et igaüks 
meist naaseks koju Tema juurde. See on Viimse Aja Pühade 

Jeesuse Kristuse Kiriku suur eesmärk – aidata igaühel meist 
jõuda tagasi koju.

Ma väljendan oma sügavat armastust teie vastu –  
armastust, mis on kasvanud aastakümnetega teiega kohtu-
des, teiega koos Jumalat kummardades ja teiega teenides. 
Meie jumalik mandaat on minna kõigi rahvuste, hõimude, 
keelte ja rahvaste juurde, aidates valmistada maailma  
Issanda teiseks tulemiseks. Seda teeme usuga Issandasse 
Jeesusesse Kristusesse, teades, et Tema meid juhib. See on 
Tema töö ja Tema Kirik. Meie oleme Tema teenijad.

Ma kuulutan oma pühendumist Jumalale, meie Igavesele 
Isale, ja Tema Pojale Jeesusele Kristusele. Ma tunnen neid, 
armastan neid ja luban teenida neid – ja teid – oma elu iga 
allesjäänud hingetõmbega. Jeesuse Kristuse pühal nimel, 
aamen. ◼FO
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Jumal on andnud meile palju ande, 
palju mitmekülgsust ja erinevusi, 

kuid kõige tähtsam on see, mida me 
üksteise kohta teame – et me oleme 
kõik Tema lapsed.

Kiriku liikmetena on meie välja-
kutse üksteiselt õppida, et me võik-
sime kõik üksteist armastada ja koos 
kasvada.

Evangeeliumi õpetused on asen-
damatud. Need on olulised, kuid 
anumad, milles neid kantakse, on 
valikulised. Lubage mul jagada lihtsat 
näidet, et illustreerida erinevusi Kiriku 
õpetuste ja kultuuriliste anumate va-
hel. Siin on purk Utah’ virsikuid, mille 
valmistas üks Utah’ koduperenaine, 
et talvisel ajal oma peret toita. Hawaii 
koduperenaised ei konserveeri puu-
vilju. Nemad korjavad mõne päeva 
jagu puuvilju ja säilitavad neid oma 
perele seesuguses korvis. See korv 
sisaldab mangosid, banaane, ananassi 
ja papaiat ‥ , mille korjas üks polü-
neesia koduperenaine, et toita oma 
peret kliimas, kus puuviljad valmivad 
aastaringselt.

Korv ja purk on erinevad anumad, 
kuid nende sisu on sama: puuvili 

KORVID JA PURGID
Chieko N. Okazaki

K Õ N E P U L D I S

pere toitmiseks. Kas on õige kasu-
tada purki ja mitte korvi? Ei, need 
mõlemad on õiged. Need on anu-
mad, mis sobivad inimeste vajaduste 
ja kultuuriga. Ja need mõlemad on 
sobilikud selle puuvilja säilitamiseks, 
mis neis on.

Mis on see vili? Paulus ütleb meile: 
„Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, 
pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, 
ustavus, tasadus [ja] kasinus” (Gl 
5:22–23). Abiühingu sõsarkonnas, 
preesterluse kvoorumite vennaskon-
nas, aupaklikus kokkukogunemises, 
et võtta sakramenti, ühendab Vaimu 
vili meid armastuse, rõõmu ja rahuga, 
olgu Abiühing siis Taipeis või Tongal, 
asugu preesterluse kvoorum Montana 
osariigis või Mehhikos ning toimu-
gu sakramendikoosolek Fidžil või 
Filipiinidel.

‥ Kui mind kutsuti Abiühin-
gu üldjuhatusse, andis president 
[Gordon B.] Hinckley mulle nõu: 
„Sa tood sellesse juhatusse erilise 
omaduse. Sind nähakse kui kedagi, 
kes esindab inimesi väljaspool Amee-
rika Ühendriikide ja Kanada piire. ‥ 
Sinus näevad nad kedagi, kes esindab 

See uus seeria tõstab esile pühendunud naiste elu ja nende sõnumid, tekstid on võetud raamatust  
„At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women” (Kõnepuldis: 185 aastat viimse  
aja pühadest naiste jutlusi) (2017).

ÕDE OKAZAKI 
TUTVUSTUS

Chieko Nishimura  
Okazaki (1926–2011) 

kasvas üles Hawaiil Ameeri-
ka Ühendriikides, jaapani pärit-

olu budistlikus peres. Ta liitus Kirikuga 
15- aastaselt.

Selleks ajaks oli õde Okazaki 
hakanud mõistma oma etnilise ja 
kultuurilise tausta keerulisust. Tundes 
muret selle pärast, mida teised neist 
arvavad pärast seda, kui Jaapani sõja-
vägi Hawaiil Pearl Harborit pommitas, 
kogusid õde Okazaki ja tema ema 
kokku ning põletasid ära kõik Jaapani 
päritolu esemed, mis neil olid. Kuid 
seejärel vaatas ta peeglisse ja mõtles: 
„Ma pole kunagi Jaapanis käinud. Ma 
ei ole oma südames jaapanlane. Kuid 
ma ei saa iseenda eest ära joosta. 
Minu silmad, minu nahk ja minu juuk-
sed on jaapani päritolu.” 1

Õde Okazaki puutus kogu oma elu 
kokku rassismiga. Ta hakkas õpetama 
peagi pärast teist maailmasõda, kui 
Jaapani- vastased hoiakud olid Amee-
rika Ühendriikides laialt levinud. Kolm 
ema ei lubanud oma lastel tema klassis 
õppida. Kuid õde Okazaki veenis nad 
peagi ümber.2

Õde Okazaki oli esimene naine, kes 
teenis kõigi kolme naiste abiorganisat-
siooni nõukogudes: esimesena Noorte 
Naiste, siis Algühingu ning seejärel 
Abiühingu nõukogus.3

Järgmine sõnum on väljavõte tema 
1996. a kevadise üldkonverentsi 
kõnest, milles ta rääkis ühtsusest ja 
mitmekesisusest.
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nende ühtsust Kirikuga.” Ta andis 
mulle õnnistuse, et minu keelepaelad 
päästetaks valla, kui ma inimestele 
kõnelen.4

‥ [Kui ma kõnelesin teistes maa-
des,] tundsin, kuidas Vaim kannab 
minu sõnad nende südamesse, ja 
tundsin, kuidas „Vaimu vili” aitas 
minul tunda nende armastust, rõõmu 
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ja nende usku. Tundsin, kuidas Vaim 
meid ühendas.

Vennad ja õed! Olgu teie vili kas 
virsik või papaia, ja panete te need siis 
kas purkidesse või korvi, me täname 
teid, et te annate seda armastusega. Isa 
Taevas, et me võiksime olla üks ja olla 
Sinu omad,5 on minu palve meie Pääst-
ja Jeesuse Kristuse nimel, aamen. ◼

VIITED
 1. Chieko N. Okazaki. Lighten Up! (1993), lk 7.
 2. Vt Okazaki. Lighten Up!, lk 48–50; 

Gregory A. Prince. There Is Always a 
Struggle: An Interview with Chieko N. 
Okazaki. – Dialogue: A Journal of Mormon 
Thought 45, nr 1 (kevad 2012), lk 114–115.

 3. Okazaki, Chieko järelhüüe. – Deseret News, 
7. aug 2011.

 4. Vt Prince. There Is Always a Struggle, lk 
121. Kui õde Okazaki 1990. aastal ametisse 
kutsuti, teenis Gordon B. Hinckley esimese 
nõuandjana Esimeses Presidentkonnas.

 5. Vt ÕL 38:27.



10 L i a h o o n a

Me teame, mis on ülestõusmine – 
vaimu ja keha taasühinemine 

oma täiuslikul kujul. ‥
Kas suudate seda ette kujutada? 

Elu parimates aastates? Mitte ku-
nagi haiged, mitte kunagi valudes, 
mitte kunagi koormatud vaevadest, 
mis meid surelikkuses nii sageli 
tõkestavad?

Ülestõusmine on kristlastena meie 
tõekspidamiste tuum. ‥

Kui Päästja tõusis hauast, tegi Ta 
midagi, ‥ mida keegi teine ei suutnud. 
Ta murdis surma ahelad mitte ainult 
iseenda jaoks, aga ka kõigi jaoks, kes 
on kunagi elanud –  õigete ja ülekoh-
tuste jaoks. ‥

[Ta] võimaldas ‥ selle anni saami-
se kõigile. Ja selle suursuguse teoga 
leevendas Ta muserdavat ja kurnavat 
kurbust, mis närib nende hinge, kes 
on kaotanud kallid armsamad.

Ma mõtlen sellele, kui sünge oli see 
reede, kui Kristus ristile tõsteti. ‥

[Maa] värises ‥ ja läks pimedaks. ‥
Need kurjad mehed, kes püüdsid 

Temalt elu võtta, rõõmustasid. ‥
Tol päeval kärises templi eesriie 

kaheks.
Maarja Magdaleena ja Maarja, 

Jeesuse ema, olid mõlemad ahastusest 
ja meeleheitest murtud. See suurepä-
rane mees, keda nad olid armastanud 
ja austanud, rippus elutult ristil. ‥

Apostlid [olid] muserdatud. Jeesus, 
nende Päästja – mees, kes oli kõn-
dinud vee peal ja äratanud üles 
surnuid – , oli ise paheliste inimeste 
võimu all. ‥

See reede oli täis muserdavat ja 
kurnavat kurbust. ‥

Ma arvan, et maailma ajaloo al-
gusest peale oli see reede kõikidest 
päevadest kõige süngem. ‥

SEE ERE PÜHAPÄEVAHOMMIK
Vanem Joseph B. Wirthlin (1917–2008)
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Sel päeval rebis ülestõusnud Issand surma ahelad. Ta tõusis hauast ja ilmus  
nähtavale hiilgavalt võidukana kui kogu inimkonna Päästja.

E V A N G E E L I U M I  K L A S S I K A

[Kuid] meeleheide ei püsinud, sest 
pühapäeval rebis ülestõusnud Issand 
surma ahelad. Ta tõusis hauast ja 
ilmus nähtavale hiilgavalt võidukana 
kui kogu inimkonna Päästja.

Ja hetkega jäid üha voolavate 
pisaratega täitunud silmad kuivaks. 
Huuled, mis olid sosistanud ahastuse-  
ja kurbusepalveid, täitsid nüüd õhu 
imeliste kiitustega, sest Jeesus Kristus, 
elava Jumala Poeg, seisis nende ees ‥ 
kui tõestus, et surm on pelgalt uue ja 
imelise olemasolu algus.

Igaühel meist on omaenda 
reeded – need päevad, mil universum 
ise näib olevat kildudeks purunenud 
ja meie maailma killud lebavad laiali-
puistatult meie ümber. ‥

Kuid ma tunnistan teile Tema ni-
mel, kes sai surmast võitu – pühapäev 
tuleb. Pühapäev tuleb keset kurbuse-
pimedust. ‥
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Ükskõik, kuidas me kurvastame, 
pühapäev tuleb. Kas selles elus või 
järgmises. Pühapäev tuleb.

Ma tunnistan teile, et ülestõusmi-
ne pole väljamõeldis. Meil on nende 
isiklikud tunnistused, kes Teda nägid. 
Tuhanded olid Vanas ja Uues Maail-
mas ülestõusnud Päästja tunnistajaks. 
Nad katsusid haavu Tema kätes, jalga-
des ja küljes. ‥

Pärast ülestõusmist jüngrid 
taaselunesid. Nad rändasid kogu 

maailmas, ‥ kuulutades julgelt 
Jeesusest Kristusest, elava Jumala 
ülestõusnud Pojast.

Paljud neist ‥ surid märtritena, tun-
nistus ülestõusnud Kristusest hukku-
des huultel.

Ülestõusmine muutis nende elu, 
kes olid selle tunnistajaks. Kas see ei 
peaks muutma meie elu?

Igaüks meist tõuseb hauast. ‥
Tänu maailma Päästja elule ja iga-

vesele ohverdusele ühendatakse meid 

taas nendega, keda me oleme oma 
südames kandnud. ‥

Sel päeval me rõõmustame, et 
Messias sai kõigest võitu, et meie võik-
sime elada igavesti.

Pühades templites saadavate 
igaveste talituste tõttu ei saa meie 
lahkumine sellest lühikesest surelik-
kusest lahutada kauaks suhteid, mis 
on seotud ühte igavestest sidemetest 
valmistatud köidikutega.

Ma tunnistan pühalikult, et elu ei 
lõpe surmaga. ‥

Mõistkem ja elagem tänutundega 
nende hindamatute andide eest, mis 
tulevad meile kui armastava Taevase 
Isa poegadele ja tütardele, ning selle 
lubatud ereda päeva eest, mil me kõik 
tõuseme võidukana hauast. ‥

Ükskõik kui sünge on meie reede, 
pühapäev tuleb. ◼
2006. a sügisese üldkonverentsi kõnest.
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Päästja viimane  
üksildane rännak
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Chakell Wardleigh
Kiriku ajakirjad

Päästja võttis oma surelikus elus ette palju 
rännakuid, nagu rännak väikelapsena 
Petlemmast Egiptusesse, 40- päevane 

kõrberännak, mitu rännakut linnadesse, küla-
desse ja kodudesse, et seal oma teenimistöö 
ajal õpetada, tervendada ja õnnistada, ning 
paljud teised. Kuid ühe rännaku pidi Päästja 
ette võtma üksinda, ja see oli rännak, millele 
suutis vastu pidada vaid Tema.
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„Ülestõusmispühal tähistame me kõige kauem oodatud 
ja hiilgavaimat sündmust kogu maailma ajaloos.

See päev muutis kõik.
Sel päeval muutus minu elu.
Teie elu muutus.
Muutus kõigi Jumala laste saatus.”

President Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas.  
Armu and. – 2015. a kevadine üldkonverents.

Võrreldamatud kannatused

„Ükski surelik taip ei suuda mõista kõige selle tähtsust, 
mida Kristus tegi meie heaks Ketsemanis.

Me teame, et Ta valas igast poorist suuri verepiisku, kui jõi 
oma Isalt saadud kibeda karika põhjani.

Me teame, et nii Tema ihu kui ka hing kannatasid rohkem, 
kui ükski inimene suudaks kannatada, ilma et ta sureks.

Me teame, et mingil meile mõistetamatul kombel rahuldasid 
Tema kannatused õigluse nõuded, lunastasid pattu kahetsevad 
hinged patuga kaasnevast valust ja karistustest ning võimalda-
sid neil, kes usuvad Tema pühasse nimesse, leida halastust.

Me teame, et Ta värises maas lamades määratu valu ja 
piina käes ning soovis, et võiks selle kibeda karika joomisest 
pääseda.”

Vanem Bruce R. McConkie (1915–1985) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.  
The Purifying Power of Gethsemane. – Ensign, mai 1985, lk 9.

Ellurakendamine: kuigi me ei pruugi seda alati 
tajuda, kannatas Päästja Lepituse käigus kõiksugu 
valu. Luumurrust kõige ägedama kroonilise hai-
guseni pole ükski füüsiline valu Tema jaoks mõis-
tetamatu. Ta tundis omal nahal, milline süngus ja 
meeleheide kaasnevad selliste hingehädadega, 
nagu depressioon, ärevus, sõltuvus, üksildus ja 
kurbus. Ja Talle oli tuttav iga vaimne haav, kuna 
Ta võttis kõik inimkonna patud enda kanda.

Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist on õpetanud: „Võime nõrkuse-
hetkel hüüda: „Keegi ei tea, mida ma tunnen. Kee-
gi ei mõista!” Ometi teab ja mõistab Jumala Poeg 
täiel määral, sest Ta on tundnud ja kandnud meie 
personaalseid koormaid.” ( Jaksake vaevata kanda 
oma koormaid. – 2014. a kevadine üldkonverents)
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Tema oli ainus, kes oli selleks võimeline

„Seda, mida Ta tegi, võis teha vaid Jumalus. Isale lihas  
Ainusündinud Pojana päris Jeesus jumalikud omadused.  

Ta oli ainus, kes on iial surelikkuses sündinud, kes suutis saata 
korda selle tähelepanuväärseima taevase teo. Ainsa patuta Inime-
sena, kes on kunagi siin maa peal elanud, ei allunud Ta vaimsele 
surmale. Tänu jumalikkusele oli Tal vägi ka füüsilise surma üle. 
Nõnda tegi Ta meie heaks seda, mida me ise endale teha ei saa. 
Ta purustas surma külma haarde. Lisaks võimaldas Ta meil saada 
ülimat ja segamatut tröösti Püha Vaimu annist.”
President James E. Faust (1920–2007), teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas.  
The Atonement: Our Greatest Hope. – Liahona, jaan 2002, lk 20.

Ellurakendamine: oma lepitusega päästis 
Päästja lahti surmaahelad ja lunastas meid 
kõiki patust, et iga ainumaski inimene võiks 
saada igavese elu. Ta oli ainus, kes suutis seda 
hirmutavat ja võimatut ülesannet täita. Kui me 
seisame silmitsi tõsiste probleemidega, saame 
ammutada tröösti teadmisest, et Päästja saab 
tõepoolest muuta võimatu võimalikuks.
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Ta ei mõelnud ümber

„Kolgata mäel naelutati Tema haavatud keha abitute järgijate silme 
ees ristile. Teda mõnitati, neeti ja pilgati armutult. ‥

Piinarikaste tundide möödudes hääbus Tema elu. Kuivanud huulte 
vahelt kostusid sõnad: „„Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu!” Ja kui ta 
seda oli ütelnud, heitis ta hinge.” ‥

Õpetaja oleks võinud viimasel hetkel ümber mõelda. Kuid Ta ei 
teinud seda. Ta langes kõigest madalamale, et kõik päästa. Kiiruga ja 
hellalt pandi Tema elutu keha laenatud hauda.”
President Thomas S. Monson (1927–2018). Ta on üles tõusnud! – 2010. a kevadine 
üldkonverents.

Ellurakendamine: Päästja kannatas piina-
va valu, üksilduse ja meeleheite käes, kuid 
pidas siiski vastu ja lõpetas oma sureliku 
rännaku austusega, paludes lausa oma 
Isal andestada neile, kes lõid Ta risti. Tänu 
Tema täiuslikule eeskujule saame ka meie 
oma katsumuste ja raskustega austusega 
silmitsi seista ning Tema abil suudame ka 
meie lõpuni vastu pidada.
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Ellurakendamine: kuigi me polnud nende 
seas, kes nägid Lunastaja ülestõusnud ja 
täiuslikuks saanud keha, võime olla selle-
gipoolest täna Tema tunnistajad. Olgu aeg 
või meie asukoht milline tahes, Tema saab 
olla alati meie elu keskpunkt. Iga kord, 
kui teenime teisi südame ja kätega, oleme 
kõigi vastu hellad, lahked ja austavad, kait-
seme tõde ja jagame tunnistust evangeeliu-
mist, seisame kui tõelised Jeesuse Kristuse 
tunnistajad.

Tema ülestõusmise paljud tunnistajad

„Ma [usun] neid paljusid Päästja ülestõusmise tunnistajaid, kelle ko-
gemused ja tunnistused on kirjas Uues Testamendis – teiste seas 

Peetrust ja tema kaaslasi Kaheteistkümnest ning kallist puhast Magdala 
Maarjat. Ma usun tunnistusi, mis on kirjas Mormoni Raamatus, teiste seas 
apostel Nefi tunnistust koos nimetamata rahvahulgaga Külluse maal. Ja 
ma usun Joseph Smithi ja Sidney Rigdoni tunnistust, kes pärast paljusid 
teisi tunnistusi kinnitasid ülevalt sel viimasel evangeeliumi ajajärgul, „et 
ta elab! Sest me nägime teda”. Tema kõikenägeva pilgu all seisan ka 
mina tunnistajana, et Naatsareti Jeesus on ülestõusnud Lunastaja, ning 
tunnistan kõigest, mis järgneb tõsiasjale, et Ta on üles tõusnud. Et seesa-
ma tunnistus ka teid veenaks ja trööstiks.”
Vanem D. Todd Christofferson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Jeesuse Kristuse  
ülestõusmine. – 2014. a kevadine üldkonverents.
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Me ei pea kõndima üksinda

„Kui lohutav on nende ülestõusmispühade ajal tead-
mine, et kuna Jeesus läbis selle pika, üksildase tee 

täiesti üksi, siis ei pea meie seda enam tegema. Tema 
üksildane tee andis meie märgatavalt kergemale teele kaasa 
suurepärased kaaslased: Taevase Isa halastava hoolitsuse, 
Tema armastatud Poja lahutamatu kaaslase, ülima anni – 
Püha Vaimu –, taevased inglid, pereliikmed mõlemal pool 
eesriiet, prohvetid ja apostlid, õpetajad, juhid, sõbrad. Kõik 
see ning rohkemgi veel on antud meile kaaslasteks meie 
surelikul teel tänu Jeesuse Kristuse lepitusele ja Tema evan-
geeliumi taastamisele. Kolgata mäel kuulutati võimsalt tõde, 
et me ei ole kunagi üksi ega abita, isegi kui me mõnikord 
ennast nii tunneme. ‥

Seiskem ‥ Jeesuse Kristuse kõrval „igal ajal ja kõiges ja 
kõikjal, kus [me] ka ei ole, isegi kuni surmani”, sest see on 
viis, kuidas Tema seisis meie kõrval, kui Ta tõesti suri meie 
eest ning ajal, mil Ta pidi seisma täielikus üksilduses.”
Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.  
Ükski ei olnud Temaga. – 2009. a kevadine üldkonverents.

Ellurakendamine: pidage neil ülestõusmispühadel meeles 
Päästja viimast üksildast rännakut. Ta ohverdas kõik, mis Tal 
oli, et teie ja kõik inimesed maa peal võiksite saada puhtaks 
ja igavese elu. Õppige Tema täiuslikust eeskujust. Hoidke 
Teda oma mõtteis ja südames. Ja pidage alati meeles, et te 
pole iial üksinda. Kuna Tema tegi oma viimase rännaku läbi 
täielikus ja kõigekülgses üksinduses, ei hülga Ta teid. Tema 
armastus teie vastu on otsatu ja muutumatu ning Ta on valmis 
pakkuma teile rahu, tröösti ja lootust, kui te oma rännakut 
jätkate. Tema lepituse and on igikestev ja see anti teile. ◼
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Vaata, kuidas paasapühad aitavad meil mõista ülestõusmispühasid 
aadressil lds .org/ go/ 41817
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Vanem Gary E. 
Stevenson
Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist
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Meie oleme viimsel ajal asutatud Jeesuse 
Kristuse Kirik. Nõnda nagu Issand juhatas 
oma endisaegseid jüngreid, nii oleme ka meie 

saanud viimsel ajal ülesande: „Minge kõike maailma ja 
kuulutage evangeeliumi kõigele loodule.” (Mk 16:15).

Muistne prohvet Nefi võttis selle missiooni ja sõ-
numi ning selle eesmärgi kokku järgmiste sõnadega: 
„Ja me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, 
me jutlustame Kristusest, me kuulutame prohvetli-
kult Kristusest ja me kirjutame vastavalt oma proh-
vetlikele kuulutustele, et meie lapsed võiksid teada, 
millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma 
pattudele.” (2Ne 25:26)

Me loeme Moosia raamatust, kuidas muistne 
Mormoni Raamatu prohvet kuningas Benjamin kogus 
oma rahva üle kogu maa paika, kus asus tempel, lasi 
püstitada torni ja õpetas neid. Õpetades kuulutas ta 
neile prohvetlikult ka meie ajast: „Ja pealegi, ma ütlen 
teile, et tuleb aeg, mil teadmine Päästjast levib kõikide 
rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste seas.” (Mo 3:20)

Meil on 
rahusõnum 
ja teie olete 

sõnumitoojad, 
kes seda 

jutlustavad. Te 
saate seda teha 

uute ja põnevate 
kanalite kaudu.

Jagame  
OMA 

TEADMISI 
PÄÄSTJAST
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trükis 5000 Mormoni Raamatu eksemplari. 
Sellest ajast peale on trükitud üle 175 miljoni 
Mormoni Raamatu.

Igal pühapäevahommikul võite te kuulata 
või vaadata ülekannet „Muusika ja sõna”, mis 
on lähenemas oma 5000. ülekandele. Esimest 
ülekannet edastati raadios 1929. aastal. Esime-
ne üldkonverentsi ülekanne leidis aset televisi-
ooni vahendusel 1949. aastal.

Huvitaval kombel hakkas president David O. 
McKay (1873–1970) rääkima 1966. aastal tule-
vastest asjadest: „Avastustes peitub nii võimas 
vägi, kas siis inimeste õnnistamiseks või hä-
vitamiseks, mistõttu on inimese käes nende 
kontrollimisel hiiglaslikum vastutus kui kunagi 
varem. ‥ See ajastu on täis piiramatul hulgal 
ohte, aga ka äraarvamatul hulgal võimalusi.” 1

1974. aastal kirjeldas president Spencer W. 
Kimball (1895–1985) oma nägemust tuleva-
sest ajast: „Issand on õnnistanud maailma 
paljude ‥ satelliitidega. Need on paigutatud 
kõrgele taevaisse, saates ülekandesignaale 
tagasi peaaegu igasse nurka maa pinnal. ‥ 
Loomulikult on need satelliidid üksnes selle 
algus, mis üleilmseid ülekandeid tulevikus 
ees ootab. Usun, et Issand on õhinal valmis 
andma meie kätte leiutisi, mida meie, võhikud, 
oleme vaevu vilksamisi näinud.” 2

Seoses tehnikasaavutustega infoedastuses 
ja meedias, mis nüüd suurelt jaolt interneti 
kannul esile tulevad, näime me olevat oma 
eluajal kuningas Benjamini, president McKay 
ja president Kimballi prohvetlike kuulutuste 
sõnasõnalise täitumise tunnistajaiks.

Lisaks on meil olemas selge eeskuju, kuidas 
kohaldada neid tehnikasaavutusi Issanda ku-
ningriigi ehitamiseks maa peale. Tahaksin tuua 
teile selle kohta näiteid.

LDS.org ja Mormon.org
1996. aastal hakkas Kirik ametlikult 

kasutama internetti sõnumite ja info 

„Teadmine Päästjast”
Üks hinnalisemaid ande, mida pidada kal-

liks oma peres ja anda teistele, on „teadmine 
Päästjast” ehk Jeesusest Kristusest.

Aegade täiuse ajajärgu algusega sai kogu 
inimkonnale osaks valgustus ja kosena teh-
nikasaavutusi. See tõi endaga tööstusajastu 
ja suhtlusvahendid, võimaldades kuningas 
Benjamini prohvetlikul kuulutusel täituda.

Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme-
na, kes on kutsutud „Kristuse nime erilis[eks] 
tunnistaja[ks] kogu maailmas” (ÕL 107:23) ja 
kes on saanud eriülesanded nii avalike suhe-
te kui ka infoedastusteenistuse komiteedes, 
on mul võimalik keskenduda selle proh-
vetliku kuulutuse täitumisele – et „teadmist 
Päästjast” levitataks kogu maailmas viimaste 
saadaolevate tehnikasaavutuste abil.

„Kõikide rahvuste, hõimude,  
keelte ja rahvaste seas”

Ajaloos on trükitööstuse areng ning 
raadio ja televiisori leiutamine võimaldanud 
taastamissõnumil levida üle kogu maailma. 
Leiame selle kohta arvukaid näiteid, mäleta-
des mõnda neist ka ise.

Kümne aasta 
jooksul pärast 
esimest näge-
must ja kuu aega 
enne Kiriku asu-
tamist avaldati 

1830

5000 
Mormoni 
Raamatu trü-
kieksemplari

1850

1870

1890

Muusika 
ja Sõna: 
algas 1929. 
aastal – 
lähenemas 
on 5000. 
ülekanne.1950

1974

2010

2030

Tänapäev:  
175 miljonit 
Mormoni  
Raamatu 
trükieksemplari

„Satelliidid [on] 
üksnes selle algus, mis 
üleilmseid ülekandeid 
tulevikus ees ootab. ‥ 
Usun, et Issand on 
õhinal valmis andma 
meie kätte leiutisi, 
mida meie, võhikud, 
oleme vaevu vilksamisi 
näinud.”  
—President 
Spencer W. Kimball
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vahendamiseks. Sellest ajast peale on kasutusele 
võetud hinnanguliselt 260 Kiriku sponsoreeritud 
veebilehte, sealhulgas veebilehed, millele pää-
seb kohalikus keeles ligi peaaegu igas riigis, kus 
Kiriku liikmed elavad.

Toon nende veebilehtede kohta kaks tuttavat 
näidet. Esimene neist on LDS .org, mis võeti ka-
sutusele 1996. aastal ning mida külastab tänaseks 
igal aastal üle 24 miljoni uue inimese ja keskmi-
selt miljon külastajat nädalas. Paljud liikmed leia-
vad siit õppekava ja möödunud üldkonverentside 
kõned. Teine veebileht on Mormon .org, mis on 
mõeldud evangeeliumi tutvustamiseks meie ligi-
mestele ja sõpradele, kes pole Kiriku liikmed. Seda 
veebilehte külastab aastas üle 16 miljoni erineva 
külastaja.

Mobiilirakendused
Loomulikult areneb tehnika kaelamurdvas 

tempos, mis nõuab märkimisväärseid jõupingutu-
si ja vahendeid, et sammu pidada. Nutiseadmete 
leiutamine andis väe pääseda ligi suurele hulga-
le andmetele pihuseadmete vahendusel ja neid 
rakendada. Suur osa nendest andmetest on koon-
datud mobiilirakendustesse ehk äppidesse. Esime-
ne Kiriku sponsoreeritud mobiilirakendus jõudis 
avalikkuse ette 2007. aastal.

Meil on külluslikult näiteid mobiilirakenduste 
kasulikkusest, et levitada „teadmist Päästjast”. Ma ei 
hakka kirjeldama paljude mobiilirakenduste sisu, 
mis on meie sõrmeulatuses, kuid toon mõne näite 
rakendustest, millega olete tõenäoliselt tuttavad.

• Evangeeliumi 
raamatukogu 
Gospel Library

• Meediakanal 
Mormon Channel

• VAP vahendid 
(LDS Tools)

• VAP muusika 
(LDS Music)

• Sugupuu uuri-
mise rakendus 
Family Tree

Neid rakendusi kasutavad miljoneid kordi  
nädalas miljonid kasutajad.

Sotsiaalmeedia
Definitsiooni järgi on sotsiaalmeedia arvutipõhi-

ne tehnoloogia, mis võimaldab inimestel ja orga-
nisatsioonidel vaadelda, luua ja jagada infot, ideid 
ja muid väljundeid virtuaalsete kogukondade ja 
võrgustike vahendusel.

Umbes 2010. aastal hakkas Kirik tõsimeelselt 
sotsiaalmeediat kasutama, et levitada selle va-
hendusel „teadmist Päästjast”. Sotsiaalmeedia on 
kiire ja jõuline digitaalne infoedastusviis. Muu-
datuste tormakuse poolest pole sel praktiliselt 
võrdväärset.

Üks eristuv sotsiaalmeediale iseloomulik oma-
dus on see, et kohe, kui tunneme, et oleme mõne 
platvormiga ära harjunud, tekib selle kõrvale 
uuem, suurem või märgatavalt lahedam või parem.

Kirjeldan viite sotsiaalmeediaplatvormi, mida 
Kirik kasutab suhtluskanalitena:

1. Facebookil on kogu maailmas üle 2 miljardi 
kasutaja. Siin loovad kasutajad internetisõpradest 
omaenda sotsiaalvõrgustikke.

2. Instagram on suhtlussait, kus koondatakse 
põhitähelepanu piltidele ja videotele.

3. Pinterest on nagu piltlik teadetetahvel. Siin 
kinnitatakse tahvlile pildikesi, mida nimetatak-
se pin’ideks. Nendeks võivad olla inspireerivad 
fraasid või vaimustavad fotod.

4. Twitter on sotsiaalvõrgustik, kus kasutajad 
saavad saata ja lugeda 280- tähemärgilisi lühisõnu-
meid, mida nimetatakse säutsudeks.PI

LT
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TY

 IM
AG
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Nutiseadmete 
leiutamine 
andis väe 
pääseda ligi 
suurele hulga-
le andmetele 
pihuseadmete 
vahendusel ja 
neid raken-
dada.
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5. Snapchati vahendusel näidatakse fotosid 
ja lühivideoid, mis kaovad kas otsekohe või 
24 tunni jooksul.

Me kasutame neid sotsiaalmeediasaite 
ühinguna mõjukalt.

FACEBOOK
Võibolla meenub teile Kaheteistkümne 

Apostli Kvoorumi liikme vanem Jeffrey R. 
Hollandi mõne aasta tagune hellaloomuline 
konverentsisõnum depressioonist.3 Tema 
kõne põhjal valmis videolõik, mida vaadati 
ainuüksi Facebookis üle kahe miljoni korra 
ning mis pälvis mitmeid tuhandeid meeldimi-
si, jagamisi ja positiivseid kommentaare.4

INSTAGRAM
2016. a augustis postitas president Dieter F. 

Uchtdorf Instagrami video, kus ta õpetab 
evangeeliumi põhimõtteid oma lapselapsele 
Erikule – arvake ära, kus – lennuki piloo-
dikabiinis! 5 President Uchtdorfi Instagrami 
postitus meeldis tuhandetele ja sellele lisati 
arvukalt positiivseid kommentaare.

2017. a novembris avaldas Kirik oma Ins-
tagrami kontol samuti video, kuidas vanem 
Dallin H. Oaks ja vanem M. Russell Ballard 
vastasid ühe noore täiskasvanud naise küsi-
musele õdede misjonil teenimise kohta. Seda 
konkreetset postitust vaadati rohkem kui 
112 000 korda! 

PINTEREST
Pinterestist võib leida sadu veebilehelt 

LDS.org pärit ja veelgi rohkem üksikliikmete 
pin’e, mis teisi inspireerivad. 

Näiteks jagavad paljud mineviku ja nüü-
disaja prohvetite sõnu. Ühes president 
Thomas S. Monsoni õpetust kajastavas pin’is 
on kirjas: „Elus sõltub väga palju suhtumisest.” 6

TWITTER
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liik-

me vanem David A. Bednari eelmise. aasta 
ülestõusmispühade esimese püha hommikul 
jagatud säutsu vaadati rohkem kui 210 000 
korda. Vanem Bednar näitas, et lihtsal lühisõ-
numil „Teda ei ole siin, sest ta on üles tõus-
nud” (Mt 28:6) võib olla sügav ja kestev mõju.

SNAPCHAT
Lõpetuseks Snapchat, kus jagati hiljuti pil-

dis ja sõnas ühte president Monsoni Esimese 
Presidentkonna sõnumit.

Kaasnevad ohud
Toonud just välja kõik nende uute and-

meedastustehnoloogiate head küljed ja näi-
danud, kuidas neid õigesti kasutada, oleks 
kasulik ka arutada nendega seotud ohte.

Kõik peaksid olema teadlikud sotsiaal-
meediale või mobiilirakenduste kasutami-
sele kuluvast ajahulgast. Sotsiaalmeedia 
kasutamine kannab endas ka silmast silma 
suhtlemise vähenemise riski, mis võib mõju-
da lämmatavalt paljude meie noorte suhtle-
misoskuse arengule.

Lisaks ei saa alahinnata sündsusetu sisuga 
kaasnevaid ohte. Ühiskonnas levib üha enam 
pornograafiasõltuvuse epideemia, mille ohv-
riks langevad ka Kiriku liikmed ja nende pere-
konnad ning mis neid negatiivselt mõjutab.

Lõpuks toon välja veel kaks omavahel seo-
tud ohtu, mille võrk on heidetud praktiliselt 

2016. a augustis 
postitas president 
Dieter F. Uchtdorf 
Instagrami video, 
kus ta õpetab 
evangeeliumi 
põhimõtteid oma 
lapselapsele 
Erikule – arvake 
ära, kus – lennuki 
piloodikabiinis!
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igaühe, kaasa arvatud noorte naiste ning uue aasta-
tuhande emade ja abielunaiste peale. Mina nimetan 
neid kahte ohtu „idealiseeritud reaalsuseks” ja „nõr-
gestavaks võrdlemiseks”. Minu arvates on kõige 
parem neid kahte ohtu kirjeldada näidete varal.

Üldiselt kalduvad sotsiaalmeedias postitatud pil-
did kujutama elu parima võimaliku ja sageli lausa 
ebareaalsena. Sotsiaalmeedia on sageli täis pilte 
kaunitest kodudest, imelistest puhkusekohtadest 
ja täiuslikult õnnestunud toidust. Oht peitub loo-
mulikult selles, et paljudele valmistab pettumust, et 
nemad ei näi sellise täiuslikuna kujutatud virtuaal-
se reaalsuseni küündivat.

Saanud inspiratsiooni sünnipäevaks valmistatud 
pannkoogitordi pin’ist, postitas mu õetütar hiljuti, 
kuidas temal see tort välja tuli. Laskmata sel te-
kitada liigset pinget, otsustas ta teisi inspireerida 
oma postitusega „Pinteresti ebaõnnestumisest” (vt 
pankookide pilti).

Loodetavasti õpime võtma seda pigem lõbusa 
kui heidutavana, kui satume nägema pilte, millel 
võidakse kujutada täiuslikuna näivat tegelikkust, 
ja mis võiksid viia liiga sageli nõrgestava 
võrdlemiseni.

See pole ilmselt omane üksnes meie 
ajale, vaid võttes arvesse Pauluse sõnu, 
tuli seda ette juba läinud aegadel: „Ent 
nad ei saa aru, et nad endid mõõdavad ‥ 
ja võrdlevad iseenestega” (2Kr 10:12).

Vanem J. Devn Cornish Seitsmeküm-
nest on samuti hiljuti ajakohast nõu and-
nud: „Me piiname end asjatult teistega 
võisteldes ja end nendega võrreldes. Me 
hindame vääralt oma eneseväärtust vas-
tavalt asjadele, mis meil on või mida meil 
ei ole, ja teiste arvamustele. Kui me just 
peame võrdlema, siis võrrelgem ennast 
sellega, millised olime varem ja millised 
oleme nüüd – ja isegi sellega, millised 
me tahaksime olla tulevikus.” 7

Lubage, ma jagan teiega üht 
meie peresaladust, mida näeb sellel 

aastatetagusel, veel enne sotsiaalmeedia tule-
kut tehtud perepildil (vt järgmist lehte). Oleks 
see pildistatud täna, postitataks see tõenäoliselt 
perepildina, kus neli armsat, omavahel sobivates 
värvitoonides riietes hästi käituvat poissi tunne-
vad rõõmu, et kogu nende perekonda kenasti 
pildistatakse. Kas tahate teada, mis tegelikult 
juhtus?

Mul on ikka veel meeles, kui mu naine mulle 
helistas. „Gary, kus sa oled? Me oleme siin foto-
graafi välistuudios. Oleme pildistamiseks valmis. 
Poiste riietamine, korda-  ja valmisseadmine pole 
olnud kerge. Kas sa hakkad kohale jõudma?”

Ma olin kogu asja ära unustanud ja polnud veel 
kontoristki lahkunud! Jäin pool tundi hiljaks ning 
asjalood ei edenenud minu äraolekul kuigi hästi ja 
asi lähenes kaosele.

Mis siis juhtus? No mu vanim poeg oli jooksnud 
aias ringi, leidnud õunapuu, noppinud mõned õu-
nad ja hakanud nendega teisi poisse loopima. Ta 
tabas meie kolmandat poega õunaga selga, mille 
peale too kukkus ja nutma hakkas.

Paljudele 
valmistab 
pettumust, et 
nemad ei näi 
sellise täiusli-
kuna kujuta-
tud virtuaalse 
reaalsuseni 
küündivat.

Ilustatud reaalsus Halvavad võrdlused
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Samal ajal, kui see aset lei-
dis, võttis mu teine poeg istet 
ja ta püksid tõusid veidi üles. Teised lapsed nägid, 
et tal olid jalas valged spordisokid, mitte kiri-
kusokid, mille tema ema oli talle jalga panemiseks 
valmis pannud. Tema ema küsis temalt: „Miks sa 
ei kanna kirikusokke?”

Poeg vastas: „Need ei meeldi mulle. Need on 
karedad.”

Ja samal ajal, kui ema temaga rääkis, jooksis 
meie kahe- aastane poeg aias ringi, komistas 
millegi otsa ja kukkus nina veriseks. Tema valge-
le džemprile tilkus verd ja see oli määritud. Siis 
jõudsin kohale mina. Ainus viis pildi päästmiseks 
oli pöörata džemper teistpidi ja panna see ta-
gurpidi selga, et vereplekid kaamera eest peitu 
jääksid.

Ilmnes, et meie vanim poeg oli ringi joostes 
ja õuntega pildudes maha kukkunud ja ta põlvel 
oli suur muruplekk. Seega on tema käsi pildil 
strateegiliselt paigutatud just nii, et see varjaks 
muruplekke.

Mis puutub meie kolmandasse poega, siis pidi-
me 20 minutit ootama, et ta silmad poleks enam 
nutmisest punased.

Ja muidugi on vereplekid meie noorema poja 
särgil nüüd tagumisel küljel.

Teise poja käed on pandud strateegiliselt valge-
tele spordisokkidele, et kõik sobiks kokku.

Mis 
minusse 

puutub, siis 
mina ei olnud 

enam heas kirjas, 
kuna minu hiline saabu-
mine oli see, mis kõik 
selle vallandas.

Seega, kui te näete 
meie perest seda ilusat 
pilti ja kurdate: „Miks 
me ei suuda oma asju 

korraldada ja selline piltilus 
pere olla?”, siis te teate, kuidas 
lood tegelikult on!

Sotsiaalmeedia ja misjonitöö
Nagu näha, tuleb meil panna tähele ka selli-

seid ohte ja riske, nagu idealiseeritud reaalsus ja 
nõrgestav võrdlemine. Maailm pole tavaliselt nii 
särav, kui sotsiaalmeedias paistab. Kuid nende 
suhtlusplatvormide kaudu on tulnud ja tuleb ka 
palju head.

Misjoniosakond väljastas 2017. aastal uued juhi-
sed, kuidas sotsiaalmeediat misjonitöös praktiliselt 
kasutada. Paljusid olemasolevaid digilahendusi 
saab kasutada mõjusalt, kergelt, lihtsalt ja äärmiselt 
tõhusalt.

Rakenduste kasutamiseks õigesti ja inspireeritult 
on nii palju võimalusi. Me peaksime tegema kõik, 
mis võimalik, et õpetada pealekasvavat põlvkon-
da kasutama rakendusi õigemeelselt. Samas tuleb 
meil neid hoiatada nende õiglusetu kasutamise 
ja sellega seotud ohtude eest ning teha kõik, et 
seda ära hoida. See peaks andma meile kinnitust, 
et rakendustest saadav kasu kaalub üles sellega 
seotud riskid.

„Kui armsad on sõnumitoojad”
Ajal, mil ma selle kõne üle mõtisklesin ja süga-

valt palvetasin, oli mul ühel varahommikul ärga-
tes mõtteis üks laul selle lihtsate sõnadega: „Kui 
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armsad on sõnumitoojad, kes jutlustavad meile 
rahuevangeeliumi.” 8

Meil on rahusõnum ja teie olete need armsad 
sõnumitoojad, kes seda jutlustavad. Te saate seda 
teha nende uute ja põnevate kanalite kaudu. Me 
elame aegade täiuse ajajärgul ainulaadses maa-
ilmas ja rahuevangeeliumi jutlustamine on meil 
sõna otseses mõttes sõrmeulatuses.

Meil on muistsete prohvetite prohvetlikud 
sõnad, mis iseloomustavad täiuslikult meie aega 
ja annavad juhatust meie päevil: „Ja pealegi, ma 
ütlen teile, et tuleb aeg, mil teadmine Päästjast 
levib kõikide rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste 
seas.” (Mo 3:20).

Lisaks on meil sõnad, mis jõuavad meieni nüü-
disaegse ilmutuse kaudu, mis on mõeldud ning mis 
annavad juhiseid meie ajaks ja oludeks. Tsiteerin va-
nem Bednari: „Minu arvates on meil Kristuse jüng-
ritena aeg kasutada neid inspireeritud vahendeid 
õigesti ja tõhusamalt, et tunnistada Jumalast, Igave-
sest Isast, Tema õnneplaanist Tema lastele ja Tema 
Pojast, Jeesusest Kristusest kui maailma Päästjast; 
kuulutada, et evangeelium on tõepoolest viimsel 
ajal taastatud; ning täide saata Issanda tööd.” 9

Ma palun, et igaüks teist mõtleks põhjalikult 
järele, milline roll on teil armsa sõnumitoojana 

rahuevangeeliumi jutlustamisel. Tehkem igaüks 
oma osa, et jagada „teadmist Päästjast” kõigi rah-
vuste, hõimude, keelte ja rahvastega. Seda saab 
teha kõige paremini sammhaaval ja sel ainulaadsel 
viisil, mis toimib teie ja teie pere jaoks kõige pare-
mini. Jagugu teil kõigil julgust pidada blogi, pin’i-
da, näidata meeldimust, jagada, postitada, sõbraks 
võtta, säutsuda, snäppida ja üles viibata nii, et see 
ülistaks, austaks ja tunnistaks meie armsa Taevase 
Isa tahet ning tooks teadmisi Päästjast teie perele, 
armsatele inimestele ja sõpradele, sealhulgas ka 
teie sotsiaalmeediasõpradele. ◼
Artikkel põhineb Brigham Youngi Ülikooli naistekonverentsi kõnel 
„Teadmine Päästjast”, mis tuli ettekandmisele 5. mail 2017.
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Oli möödunud kolm aastat ja kolm lõikust. Joseph 
veetis enamiku päevi maad puhastades, pinnast 
kündes ja töötades töölisena, et koguda raha iga-

aastaseks pere talukoha maksuks. Töö muutis koolis käimi-
se võimatuks ja ta veetis suurema osa ajast pere või teiste 
tööliste seltsis.

Joseph ja tema sõbrad olid noored ja muretud. Mõnikord 
tegid nad rumalaid vigu ja Joseph leidis, et see, et talle 
ükskord andestati, ei tähendanud, et ta enam kunagi meelt 
parandama ei peaks. Samuti ei vastanud tema imeline nä-
gemus igale küsimusele ega lõpetanud tema segadust iga-
veseks.1 Seega püüdis ta püsida Jumalale lähedal. Ta luges 
Piiblit, usaldas Jeesuse Kristuse väge teda päästa ja kuuletus 
Issanda käsule mitte liituda ühegi kirikuga.

Nagu paljud inimesed selles piirkonnas, sealhulgas tema 
isa, uskus Joseph, et Jumal võis avaldada teadmisi selliste 
esemete kaudu nagu vaiad ja kivid, just nagu ta oli teinud 
Moosese ja Aaroniga ning teistega Piiblis.2 Ühel päeval, kui 
Joseph aitas ühel naabril kaevu kaevata, leidis ta väikese 
kivi, mis oli sügavale maasse maetud. Teadlik asjaolust, 
et inimesed kasutasid mõnikord erilisi kivisid, et otsida 

kadunud esemeid või peidetud aardeid, mõtiskles Joseph, 
et ehk oli leidnud sellise kivi. Kivisse vaadates nägi ta asju, 
mis olid loomupärasele silmale nähtamatud.3

Josephi and kivi kasutamisel avaldas muljet pereliikme-
tele, kes nägid seda kui jumaliku soosingu märki.4 Kuigi tal 
oli nägija anne, ei olnud Joseph ikka veel kindel, et Jumal 
temaga rahul oli. Ta ei tundnud enam andestust ja rahu, 
mida ta oli tundnud pärast nägemust Isast ja Pojast. Selle 
asemel tundis ta tihti hukkamõistu oma nõrkuste ja ebatäi-
uslikkuse pärast.5

 21. septembril 1823 lebas seitsmeteistaastane Joseph 
ärkvel pööningu magamistoas, mida ta jagas oma vendade-
ga. Ta oli sel õhtul kaua üleval, kuulates oma peret rääki-
mas erinevatest kirikutest ja nende õpetustest. Nüüd kõik 
magasid ja majas valitses vaikus.6

Oma toa pimeduses hakkas Joseph palvetama, anudes 
tulihingeliselt, et Jumal tema patud andeks annaks. Ta 
soovis rääkida taevase sõnumitoojaga, kes võiks kinnitada 
talle tema olukorda Issanda ees ja anda talle teadmist evan-
geeliumist, mida talle metsasalus oli lubatud anda. Joseph 
teadis, et Jumal oli varem tema palvele vastanud, ja ta oli 
kindel, et Ta vastab taas.

Josephi palvetades ilmus tema voodi kõrvale valgus, mis 
muutus eredamaks, kuni oli täitnud kogu pööningu. Joseph 
vaatas üles ja nägi inglit seismas õhus. Ingel kandis õmblus-
teta valget rüüd, mis ulatus tema randmete ja pahkluudeni. 
Temast kiirgas valgus ja tema nägu säras nagu välk.

3 .  p e a t ü k k

Kuldplaadid
See on 3. peatükk meie uuest Kiriku ajaloost jutustavast teosest pealkirjaga 
„Pühad: Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lugu”. See raamat avalda-
takse 14. keeles trükivormis, Kiriku ajaloo osas Evangeeliumi raamatukogu 
rakenduses ja veebilehel puhad.lds .org. Mitu järgmist peatükki avaldatakse 
järgmistes ajakirjanumbrites, kuni ilmub raamatu esimene köide hiljem käes-
oleval aastal. Need peatükid on saadaval 47. keeles Evangeeliumi raamatuko-
gu rakenduses ja veebilehel puhad.lds .org. 2. peatükk kirjeldab Joseph Smithi 
esimest nägemust – kuidas talle 1820. a kevadel ilmusid Isa ja Poeg.
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„Ta usub sinu igat sõna,” lubas ingel.13

Järgmisel hommikul ei öelnud Joseph midagi Moroni 
kohta, kuigi ta teadis, et tema isa usub samuti nägemus-
tesse ja inglitesse. Selle asemel veetsid nad hommiku koos 
Alviniga lähedalolevat põldu saagist koristades.

See oli raske töö. Joseph püüdis oma vennaga sammu 
pidada, kui nad vikatitega kõrget vilja lõikasid. Kuid Moroni 
külaskäigud olid teda terve öö ärkvel hoidnud ja tema 
mõtted pöördusid üha uuesti iidse ülestähenduse ja künka 
juurde, kuhu see maetud oli.

Peagi jättis ta töötamise pooleli ja Alvin märkas seda. 
„Me peame edasi töötama,” hüüdis ta Josephile, „või me ei 

jõua oma ülesannetega lõpule.” 14

Joseph püüdis rohkem ja kiiremini 
tööd teha, kuid mida ta ka ei teinud, 
ei suutnud ta Alviniga sammu pidada. 
Mõne aja pärast märkas Joseph vanem, et 
Joseph nägi kahvatu välja ja oli jälle töö 
katki jätnud. „Mine koju” ütles ta, usku-
des, et poeg on haigeks jäänud.

Joseph kuulas isa sõna ja komberdas 
tagasi kodu poole. Kuid kui ta püüdis ai-
ast üle ronida, kukkus ta väsinuna maha.

Kui ta lebas seal jõudu kogudes, nägi 
ta taas kord Moronit enda kohal seismas 

valgusest ümbritsetuna. „Miks sa ei rääkinud oma isale, 
mida ma sulle ütlesin?” küsis ta.

Joseph ütles, et kartis, et isa ei usu teda.
„Ta usub sind,” kinnitas Moroni talle ja kordas eelmisel 

ööl antud sõnumit.15

Joseph vanem nuttis, kui poeg talle inglist ja sõnumist 
rääkis. „See oli ilmutus Jumalalt,” ütles ta. „Tegutse selle 
kohaselt.” 16

Joseph asus kohe mäekünka poole teele. Ta teadis, kuhu 
minna, kuna Moroni oli talle öises nägemuses näidanud, 
kuhu plaadid peidetud on. See mäeküngas, mis oli üks 
piirkonna suuremaid, asus tema kodust viie kilomeetri kau-
gusel. Plaadid olid maetud suure ümara kivi alla mäekünka 
lääneküljel, selle tipu lähedal.

Algul tundis Joseph hirmu, kuid peagi täitis teda rahu. 
Ingel kutsus teda nimepidi ja ütles, et tema nimi on Moroni. 
Ta rääkis, et Jumal oli andestanud Josephile tema patud ja 
nüüd oli Tal tema jaoks töö teha. Ta kuulutas, et Josephi 
nimest räägitakse nii head kui halba kõikide rahvaste seas.7

Moroni rääkis kuldplaatidest, mis olid maetud lähedal 
asuva künka sisse. Plaatidele oli kirjutatud muistse rahva 
ülestähendus, kes kord Ameerika mandril elasid. Ülestä-
hendus räägib nende algupärast ja sisaldab aruannet, kui-
das Jeesus Kristus neid külastas ja oma evangeeliumi täiust 
õpetas.8 Moroni rääkis, et koos plaatidega oli maetud kaks 
nägijakivi, mida Joseph hiljem Uurimiks ja Tummimiks 
ehk tõlkijateks kutsus. Issand oli valmistanud need kivid 
aitamaks Josephil ülestähendust tõlkida. 
Läbipaistavad kivid olid kinnitatud oma-
vahel kokku ja rinnakilbile.9

Ülejäänud külaskäigu aja tsiteeris 
Moroni prohvetlikke kuulutusi Piibli 
Jesaja, Joeli, Malaki ja Apostlite tegude 
raamatutest. Ta selgitas, et Issand tuleb 
peagi ja inimkond ei täida oma loomise 
eesmärki, kui esmalt ei uuendata Jumala 
muistset lepingut.10 Moroni rääkis, et 
Jumal oli valinud Josephi, et lepingut 
uuendada, ja kui ta otsustab olla ustav 
Jumala käskudele, siis ilmutatakse plaati-
del kirjas olev ülestähendus tema kaudu.11

Enne lahkumist käskis ingel Josephil plaatide eest hoolt 
kanda ja neid mitte kellelegi näidata, kui teda ei käsita 
teisiti, hoiatades teda, et kui ta nõuandele ei kuuletu, siis 
ta hävitatakse. Valgus kogunes seejärel ümber Moroni ja ta 
tõusis taevasse.12

Kui Joseph lebas ja nägemuse üle mõtiskles, täitus tuba 
taas valgusega ja Moroni ilmus uuesti, edastades sama sõ-
numi, mis varem. Seejärel ta lahkus, et ilmuda taas ja edas-
tada oma sõnum ka kolmandat korda.

„Nüüd, Joseph, vaata ette,” ütles ta. „Kui sa plaatidele 
järele lähed, täitub sinu meel pimedusega ja kõiksugu kur-
just täidab su meele, et takistada sul Jumala käske pidada.” 
Juhatades Josephit kellegi juurde, kes teda toetada võiks, 
innustas Moroni teda rääkima oma nägemustest isale.

Moroni rääkis Josephile, et 
Jumal oli valinud Josephi, et 
lepingut uuendada, ja kui 

ta otsustab olla ustav Jumala 
käskudele, siis ilmutatakse 

plaatidel kirjas olev 
ülestähendus tema kaudu.
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Joseph mõtles kõndides plaatidele. Kuigi ta teadis, et need 
on pühad, oli tal raske mitte mõelda, kui palju need väärt 
võisid olla. Ta oli kuulnud lugusid peidetud aaretest, mida 
kaitsesid kaitsevaimud, kuid Moroni ja tema kirjeldatud plaa-
did erinesid nendest lugudest. Moroni oli taevane sõnumi-
tooja, kellele Jumal oli andnud ülesandeks ülestähendused 
turvaliselt tema valitud nägija kätte toimetada. Ja plaadid olid 
väärtuslikud mitte ainult seepärast, et need olid valmistatud 
kullast, vaid kuna need tunnistasid Jeesusest Kristusest.

Siiski mõtles Joseph pidevalt, et ta teadis nüüd täpselt, 
kust leida küllalt aaret, et oma peret vaesusest vabastada.17

Mäekünka juurde jõudes leidis Joseph paiga, mida oli nä-
gemuses näinud, ja hakkas kivi allääre ümber kaevama, kuni 
selle ääred olid selgelt näha. Seejärel leidis ta suure puuoksa ja 
seda kangina kasutades kergitas kivi ja hiivas selle kõrvale.18

Kivi all oli kast, selle küljed ja põhi olid kivist. Sisse vaa-
dates nägi Joseph kuldplaate, nägijakivisid ja rinnakilpi.19 
Plaadid olid kaetud muistse kirjaga ja ühel küljel kolme 
rõngaga kokku köidetud. Iga plaat oli 15 sentimeetrit lai 
ja 20 sentimeetrit pikk ning õhuke. Osa plaatidest paistis 
olevat pitseeritud, et keegi neid lugeda ei saaks.20

Üllatunult mõtles Joseph taas, kui palju plaadid väärt 
võisid olla. Ta sirutas käe nende järele ja tundis ennast 
läbivat šokilöögi. Ta tõmbas oma käe tagasi, kuid siis püü-
dis veel kaks korda plaate katsuda ja sai mõlemal korral 
šokilöögi.

„Miks ma seda raamatut kätte ei saa?” hüüdis ta.
„Kuna sa pole pidanud kinni Issanda käskudest,” ütles 

lähedalt kostuv hääl.21

Joseph pööras ringi ja nägi Moronit. Kohe tulvas tema 
meelde eelneval ööl saadud sõnum ja ta mõistis, et oli 
unustanud ülestähenduse tõelise eesmärgi. Ta hakkas pal-
vetama ja tema meel ja hing ärkasid Pühale Vaimule.

„Vaata,” käskis Moroni. Josephile avanes järjekordne 
nägemus ja ta nägi Saatanat ümbritsetuna tema loendama-
tute vägedega. „Kõike seda näidatakse, head ja kurja, püha 
ja ebapuhast, Jumala hiilgust ja pimeduse väge,” kuulutas 
ingel, „et sa võiksid edaspidi teada neid kahte väge ja et 
kuri sind ei mõjutaks ega sinust võitu saaks.”

Ta käskis Josephit, et ta puhastaks oma südame ja 
tugevdaks oma meelt, et ülestähendust saada. „Neid 
pühasid asju võib enda kätte saada vaid palve kaudu ja 
ustavalt Issanda käskudele kuuletudes,” selgitas Moroni. 
„Neid ei ole siia hoiule pandud kasu ja rikkuse saamise 
või selle maailma hiilguse eesmärgil. Need on pitseeritud 
usu palvega.” 22

Joseph küsis, millal ta võib plaadid saada.
„Järgmise aasta kahekümne teisel septembril,” ütles  

Moroni, „kui sa tood endaga õige inimese.”
„Kes on see õige inimene?” küsis Joseph.
„Sinu vanim vend.” 23

Lapsepõlvest peale teadis Joseph, et võis loota oma va-
nimale vennale. Alvin oli nüüd kahekümne viie aastane ja 
võis soovi korral endale oma talukoha muretseda. Kuid ta 
oli otsustanud jääda peretalusse, et aidata oma vananevatel 
vanematel end oma maa peal sisse seada ja kindlustada. 
Ta oli tõsine ja kõva töömees ning Joseph armastas ning 
imetles teda üliväga.24

New Yorgi osariigis Palmyra lähistel kõrguv Cumorah’ küngas, mis asub Smithide talukohast oma viis kilomeetrit kagu pool.  
Joseph teadis, kust leida maha maetud Mormoni Raamatu plaadid, kuna Moroni oli talle mäeküngast nägemuses näidanud.
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Ehk tundis Moroni, et ta vajab oma venna tarkust ja 
jõudu, et saada selliseks inimeseks, kelle kätte Issand võiks 
plaadid usaldada.

Sel õhtul koju naastes oli Joseph väsinud. Kuid kohe kui 
ta uksest sisse astus, kogunes pere tema ümber, innukas 
teada saama, mille ta mäekünkalt leidis. Joseph hakkas 
neile plaatidest rääkima, kuid kui Alvin märkas, kui väsinud 
ta on, katkestas ta teda.

„Lähme magama,” ütles ta, „ja hommikul ärkame vara 
ja hakkame tööle.” Järgmisel päeval oli neil küllalt aega, 
et Josephi lugu kuulda. „Kui ema meie õhtusöögi varakult 
valmis teeb,” ütles ta, „siis on meil kena pikk õhtu, et istuda 
ja sind jutustamas kuulda.” 25

Järgmisel õhtul rääkis Joseph kõigest, mis oli mäekün-
kal juhtunud, ja Alvin uskus teda. Pere vanima pojana oli 
Alvin alati tundnud vastutust oma vananevate vanemate 
füüsilise heaolu eest. Tema ja tema vennad olid hakanud 
isegi perele suuremat maja ehitama, et nad võiksid end 
mugavamalt tunda.

Nüüd tundus, et Joseph hoolitses nende vaimse heaolu 
eest. Õhtu õhtu järel köitis ta oma pere tähelepanu, rääki-
des kuldplaatidest ja inimestest, kes need olid kirjutanud. 
Perekond sai lähedasemaks ja nende kodu oli täis rahu ja 
rõõmu. Kõik tundsid, et midagi imelist on juhtumas.26

Siis ühel sügishommikul, vaevalt kaks kuud pärast 
Moroni külaskäiku, tuli Alvin koju suure kõhuvaluga. Valu 
käes kägaras, anus ta oma isa, et too abi kutsuks. Kui arst 
lõpuks kohale jõudis, andis ta Alvinile suure koguse kriidist 
rohtu, kuid see muutis asja veel hullemaks.

Alvin lebas päevade kaupa voodis valude käes piinel-
des. Teades, et ta arvatavasti sureb, kutsus ta Josephi enda 
juurde. „Tee kõik, mida vaja, et saada need üleskirjutused,” 
ütles Alvin. „Ole ustav juhatuse saamisel ja pea igat käsku, 
mis sulle antakse.” 27

Ta suri peatselt pärast seda ja kodu täitis kurbus. 
Matustel ütles kirikuõpetaja, et Alvin oli läinud põrgusse, 
ja kasutas tema surma, et hoiatada teisi, mis nendega võib 
juhtuda, kui Jumal ei sekku ja neid ei päästa. Joseph vanem 
oli maruvihane. Tema poeg oli olnud hea noor mees ja 
tema ei suutnud uskuda, et Jumal teda neaks.28

Alvini surmaga lõppes ka jutt plaatidest. Tema oli olnud 
Josephi jumaliku kutse ustav toetaja ja seega meenutas plaa-
tidest rääkimine tema surma. Pere ei suutnud seda taluda.

Joseph igatses kohutavalt Alvini järele ja talle mõjus venna 
surm eriti raskelt. Ta oli lootnud ülestähenduste saamisel oma 
vanimale vennale toetuda. Nüüd tundis ta end hüljatuna.29

Kui jõudis kätte päev mäekünkale naasta, läks Joseph 
üksinda. Ta polnud kindel, kas Issand ilma Alvinita plaadid 
tema kätte usaldab. Kuid ta mõtles, et peab kinni igast kä-
sust, mis Issand talle annab, just nagu tema vend oli teda 
tegema innustanud. Moroni juhised plaatide saamiseks olid 

Cumorah’ künka otsas seisab Moroni kuju, et tähistada paika, 
kus Joseph Smith 22. septembril 1823. aastal esmakordselt 
Mormoni Raamatu plaate nägi ja neli aastat hiljem need  
enda kätte sai.
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selged. „Sa pead need oma kätte võtma ja minema otse koju, 
ilma viivitamata,” ütles ingel „ja need luku taha panema.” 30

Mäekünkal kangutas Joseph kivi üles ja võttis kivikastist 
plaadid. Siis tuli talle pähe mõte: teised kastis olevad asjad 
on väärtuslikud ja tuleks enne koju minemist ära peita. Ta 
pani plaadid maha ja pöördus, et kast kinni katta. Kuid kui 
ta uuesti plaatide poole pöördus, olid need kadunud. Hir-
munult laskus ta põlvili ja anus, et teada, kus need on.

Moroni ilmus Josephile ja ütles talle, et taas kord ei 
olnud ta juhiseid järginud. Ta ei olnud mitte ainult plaadid 
maha pannud, enne kui need turvalisse kohta viis, vaid 
oli need samuti silmist lasknud. Kui palju noor nägija ka 
ei soovinud Issanda tööd teha, ei olnud ta veel võimeline 
muistset ülestähendust kaitsma.

Joseph oli eneses pettunud, kuid Moroni andis talle 
juhised järgmisel aastal uuesti plaatidele järele tulla. Samuti 
õpetas ta rohkem Issanda plaanist Jumala kuningriigi kohta 
ja suurest tööst, mis pidi esile tulema.

Siiski, pärast ingli lahkumist läks Joseph tasapisi mäest 
alla, muretsedes selle pärast, mida tema pere mõtleb, kui ta 
tühjade kätega koju läheb.31 Kui ta majja sisse astus, ootasid 
nad teda. Tema isa küsis kohe, kas plaadid on tema käes.

„Ei,” vastas ta. „Ma ei saanud neid.”
„Kas sa nägid neid?”
„Ma nägin neid, kuid ei võinud neid võtta.”
„Mina oleksin need võtnud.” ütles Joseph vanem, „kui 

ma oleksin sinu asemel olnud.”
„Sa ei tea, mida sa räägid,” ütles Joseph seepeale. „Ma ei 

võinud neid saada, sest Issanda ingel keelas mind.” 32 ◼
Täielik nimekiri tsiteeritud töödest on ingliskeelsena saadaval veebilehel saints .lds .org.

Viidetes toodud sõna Teema viitab lisainfole, mis on saadaval veebilehel puhad .lds .org.
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NB! Kuna teist usku inimeste mõistmine on oluline, on Kiriku juhtide arvates kasulik 
esitada ülevaade islami kui maailmas suuruselt teise usundi ajaloost ja õpetustest.

Ükskõik kas heas või halvas mõttes ei möödu praktiliselt päevagi, ilma et islam 
ja moslemid ei ületaks uudisekünnist. Arusaadavalt tunnevad paljud, kes pole 
moslemid, teiste seas ka viimse aja pühad, nende vastu huvi või on nende 

pärast lausa mures. Kas meil on oma moslemitest naabritega midagi ühist? Kas me 
saame üheskoos elada ja tööd teha?

Esmalt võiks olla abi mõningasest ajaloolisest taustast:
Aastal 610 pKr ronis üks keskealine araabia kaupmees, kelle nimi oli Muhammad 

ehk Muhamed, oma kodulinna Meka üle kõrguvatele mägedele, et mõtiskleda tema 
ümber seoses usuga tekkinud segaduse üle ja selle üle palvetada. Hiljem teatas ta, 
et oli saanud nägemuse, milles teda kutsuti oma rahvale prohvetiks. See sündmus 
tähistab islamina tuntud usu algust. Selle sõna tähendus on „alistumine” ( Jumalale). 
Islamisse uskujat kutsutakse moslemiks ehk muslimiks, mille tähendus on „alistuja”.
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19. sajandi mosaiik, millel kujutatakse Kaabat Mekas, linnas, kus sündis Muhamed  
ja mis on pühim linn islamimaailmas.

Daniel C. Peterson
Islami uuringute ja araabia keele professor, Brigham Youngi Ülikool

M Õ I STM I N E



34 L i a h o o n a

Muhamed suri peaaegu 25 
aastat hiljem, saanud enda sõnul 
kuni selle ajani palju ilmutusi. Ta 
jagas neid esmalt oma kodulinna 
elanikega, hoiatades neid eesoo-
tavast jumalikust kohtumõistmi-
sest; kutsudes oma kuulajaskonda 
meelt parandama ning kohtlema 
õigesti leski, orbe ja vaeseid; ning 
jutlustades surnute üleüldisest 

ülestõusmisest ja Jumala viimasest 
kohtumõistmisest.

Kuid talle ja tema järgijatele osaks 
saanud naeruvääristamine ja tagakiu-
samine muutus nii pingeliseks, et nad 
olid sunnitud põgenema Mediina linna, 
mis asus põhja suunas, ligikaudu nelja-
päevase kaamelirännaku kaugusel.

Seal muutus Muhamedi roll dra-
maatiliselt.1 Temast sai pelga jutlustaja 

ja hoiataja asemel ühe tähtsa Araabia 
linna ja aja jooksul Araabia poolsaare 
seaduseandja, kohtumõistja ja poliitili-
ne juht. Sellise varajase usklike kogu-
konna asutamise tõttu hakati islamit 
teadvustama õigusel ja seadusel põhi-
neva usuna, mis on ikka veel üks selle 
usu silmatorkavamaid ja olulisemaid 
iseloomustajaid.

Pärast Muhamedi surma 632. a pKr 
tekkis tema järgijate seas kaks peamist 
rühmitist, kelle seas tekitas esialgu 
lahkarvamust küsimus, kellest peaks 
saama tema kui islami kogukonna juhi 
ametijärglane.2 Suuremat rühmitist on 
hakatud kutsuma sunniitideks (nad 
väidavad järgivat sunnat ehk Muha-
medi pärimust ja on ametijärglase suh-
tes üsnagi paindlikud). Teine rühmitis, 
mis tekkis Muhamedi väimehe ‘Alī 
ümber, sai nimeks shi‘at ‘Ali (‘Alī rüh-
mitis) ja neid tuntakse nüüd laialdaselt 
lihtsalt šiiitidena. Erinevalt sunniiti-
dest usuvad šiiidid või šiiad, et õigus 
olla kogukonnajuhtidena Muhamedi 
ametijärglased kuulub üksnes prohvet 
Muhamedi lähimale meessugulasele 
‘Alīle ja tema järglastele.

Sellistest eriarvamustest hoolimata 
on islamimaailm olnud usulises mõt-
tes ühtsem kui kristlaskond. Lisaks oli 
islamiühiskond sajandeid pärast 800. a 
pKr maailmas vaieldamatult edumeel-
seim, mis puutub teadusesse, meditsii-
ni, matemaatikasse ja filosoofiasse.

+200,000,000
100- 200,000,000
50- 100,000,000
10- 50,000,000
5- 10,000,000
1- 5,000,000
500,000- 1,000,000
0- 500,000

Moslemite üleilmne jagunemine 
riigiti, miljonites (Pew Research 
Center, 2009).

Moslemid peavad koraani Allahi sõnaks, 
mis anti vahetult Muhamedile.
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Moslemite õpetuse ja kommete 
algupära

Väidetavalt Muhamedile antud 
ilmutustest koostati kümne või 
kahekümne aasta jooksul pärast 
tema surma raamat nimega koraan 
(Al- qur’ān), mis pärineb araabia-
keelsest sõnast qara’a, tähendusega 
„(ette) lugema”. Koraan koosneb 114 
peatükist ja see ei ole lugu Muhame-
dist. Paljuski Õpetuse ja Lepingute 
sarnaselt ei ole selle raamatu puhul 
tegu jutustusega. Moslemid peavad 
seda vahetult Muhamedile antud 
Jumala sõna(de)ks.3

Kristlased, kes seda loevad, leiavad 
sealt tuttavaid teemasid. Seal räägitakse 
näiteks sellest, kuidas Jumal lõi seitsme 
päevaga maailma ning pani Aadama ja 
Eeva Eedeni aeda, kuidas neid kiusas 
kurat, kuidas nad langesid ning kuidas 
kutsuti ridamisi järgmised prohvetid 
(kellest enamikku mainitakse ka Piib-
lis). Nendest prohvetitest räägitakse 
koraanis kui moslemitest, kuna nad 
on alistanud oma tahte Jumalale.

Tekstist küündib esile Aabraham, 
keda kirjeldatakse kui Jumala sõpra.4 
(Muude asjade seas usutakse, et ta 
sai ilmutusi, mille ta pani kirja, kuid 
mis on läinud hiljem kaduma.5) Oma 
roll on ka Moosesel, vaaraol ja Iisraeli 
laste väljarändamisel.

Hämmastaval kombel mainitak-
se Jeesuse ema Maarjat koraanis 34 
korda, võrreldes 19 korraga Piiblis. 
(Tõtt- öelda on ta ainuke naine, keda 
koraanis mainitakse.)

Koraanis korratakse pidevalt taw-
hid’i õpetust. Selle sõna tõlkevaste on 
„üheainsa jumala tunnustamine” või 
sõna otsesemas tähenduses „ühe loo-
mine”. See sümboliseerib ühte islami 
peamist põhimõtet: et on olemas vaid 
üks täiesti ainulaadne jumalik olend. 
„Ta ei sigita ega ole ise sigitatud”, 
kuulutab koraan, „ega ole kedagi, kes 
oleks Temaga võrdväärne”.6 Sellest 
johtuv on kindlasti kõige tähtsam eri-
nevus islami ja kristluse vahel: mosle-
mid ei usu Jeesuse Kristuse ega Püha 

Palverännaku Mekasse võtab igal aastal 
ette umbes kaks miljonit moslemit.
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Vaimu jumalikkusesse. Lisaks viitab 
see sellele, et kuigi kõik inimesed on 
võrdselt Jumala loodud, pole me isla-
mi õpetuse järgi Tema lapsed.

Siiski usuvad moslemid, et Jeesus 
oli patutu Jumala prohvet, kes sündis 
neitsist ja kelle saatuseks oli keskne 
roll viimase aja sündmustes. Teda mai-
nitakse koraanis sageli ja austusega.

Moslemite põhiõpetused ja - tavad
Niinimetatud „islami viis tugisam-

mast”, mis on võetud kõige lühemalt 
kokku mitte koraanis, vaid päri-
muse järgi Muhamedile omistatud 
avalduses, toovad välja mõne islami 
põhiõpetustest:

1. Usutunnistus
Kui islamil oleks üks üldine 

tõekspidamine, on selleks šahaada, 
„usundi põhitõdede sõnastus” ehk 
„usutunnistus”. See sõna osutab 
araabiakeelsele vormelile, mis kõlab 
tõlgituna järgmiselt: „Tunnistan, et ei 
ole teist jumalust peale Jumala (Allah), 

ja et Muhamed on Jumala sõnumitoo-
ja.” Šahaada on pääs islamisse. Seda 
tuleb esitada veendunult, et saada 
moslemiks.

Selle sõna araabiakeelne vaste on 
Jumal on Allah. Liitsõna al-  ja i lah 
(jumal) pole pärisnimi, vaid tiitel, mis 
on lähedalt seotud heebreakeelse 
sõnaga Elohim.

Kuna islamis puudub preesterlus, 
pole ka preesterluse talitusi. Ei ole ka 
ühest islami „kirikut”. Nii on šahaada 
kuulutamine omamoodi samaväärne 
ristimisega. Ametliku ühtse üleilmse 
juhtimisstruktuuri puudumisel antud 
hetkel on veel teisigi mõjusid. Näiteks 

pole moslemitel maailmas üleüldist 
juhti, kedagi, kes räägiks kogu kogu-
konna nimel. (Muhamedi peetakse 
peaaegu üleilmselt viimaseks prohve-
tiks.) See tähendab ka seda, et puu-
dub kirik, kust terroriste ehk ketsereid 
saaks välja heita.

2. Palve
Paljud, kes pole moslemid, on 

teadlikud moslemite rituaalsest palvest 
salaat, mille puhul tehakse viis korda 
päevas täpne arv palvekummardusi. 
Konkreetsete salmide kordamine 
koraanist ja otsaesisega maapinna 
puudutamine näitavad alandlikku 
Jumalale alistumist. Spontaansemat 
palvet du‘a võib öelda ükskõik 
mis ajal ja selleks pole vaja teha 
palvekummardusi.

Reedestel keskpäevapalvustel 
peavad moslemi mehed palvetama 
mošees (araabia keeles m’asdžid 
ehk „palvekummarduste koht”). 

Moslemid palvetavad  
põlvili viis korda päevas.

Üle 85 protsendi maailma moslemitest 
on sunniidid (vt Pew Research Center). 
Šiiidid on vähemuses praktiliselt kõikjal 
peale Aserbaidžaani, Bahreini, Iraani 
ja Iraagi.

Sunniit

Šiia
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Seda innustatakse tegema ka naisi. 
Mošees seisavad nad rivis, soo järgi 
eraldatud rühmas, palvetavad mošee 
imaami (araabia keeles amama ehk 
„eesolija”) juhatusel ja kuulavad lü-
hikest jutlust. Reede pole siiski päris 
võrdväärne sabatiga. Kuigi nädalalõpu 
põhitähelepanu koondub enamikus 
moslemimaades yawm al- jum‘ale 
(„kogunemispäev”) ehk reedele, ei 
peeta tol päeval töötamist patuks.

3. Annetamine
Zakaat („puhastus”) tähendab lah-

ket annetust vaeste, aga ka mošeede 
ja teiste islamiga seotud ettevõtmiste 
toetuseks. Selleks arvestatakse tavali-
selt 2,5 protsenti moslemi koguvarast, 
mis ületab teatud miinimusumma. 
Mõnes moslemiriigis koguvad seda 
annetust riigiasutused. Teistes on see 
vabatahtlik.

4. Paastumine
Pühendunud moslemid ei tohi igal 

aastal terve ramadaanikuu jooksul 
päikesetõusust kuni päikeseloojanguni 
süüa, juua ega olla seksuaalvahekor-
ras. Lisaks pühendub üldsus selle kuu 
jooksul erilisele vaeste abistamiseks 
mõeldud heategevusele ja koraani 
lugemisele.7

5. Palverännak
Moslemid, kellel jagub selleks 

tervist ja vahendeid, peaksid võtma 
vähemalt kord elus ette palverän-
naku Mekasse. (Selle juurde kuulub 
tüüpiliselt ka islamiusus pühaduselt 
teisel kohal oleva linna Mediina külas-
tamine, kuid see ei ole kohustuslik.) 

Ustavate moslemite jaoks on see 
sügavalt vaimne ja liigutav sündmus, 
mis sarnaneb isiklikult üldkonverentsil 
osalemisega või esmakordselt templis-
se minekuga.

Mõned hetkeprobleemid
Kolm islamiga seotud nüüdis-

aegset mureküsimust, millele mitte-
moslemid tähelepanu koondavad, 
on usuline vägivald, islami ehk 
šaria seadus ning naiste kohtlemine 
islamiühiskonnas.

Rühm moslemi naisi koguneb ühisele 
iftarile ehk õhtusöögile, kui moslemid 
on lõpetamas päikeseloojangul oma 
igapäevast ramadaani paastu.

Mõned äärmuslased viitavad sõna-
ga džihaad eranditult „pühale sõjale”, 
kuigi see sõna tähendab tegelikult 
„praktilist tööd” kui „pelga” palvetami-
se ja pühakirjauurimise vastandit.

Moslemitest õigusteadlased ja 
mõttetargad on mõistnud džihaadi 
erinevalt. Ühtsete õigusallikate väitel 
peab näiteks vastuvõetav sõjaväeline 
džihaad olema kaitse eesmärgiga ning 
vastaseid tuleb ette hoiatada ja neile 
tuleb anda võimalus provokatiivsest 
tegevusest loobuda. Osa õigustead-
laste ja teiste moslemitest mõttetar-
kade väitel võib džihaad osutada 
igasugusele praktilisele tegevusele, 
mille eesmärk on tuua kasu islami 
kogukonnale või parandada maailma 
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üldisemas mõttes. Muhamed olevat 
teinud vahet „kõrgemal džihaadil” ja 
„madalamal džihaadil”. Viimane oli 
tema sõnul sõjapidamine. Kuid kõr-
gem džihaad on võitlus ebaõiglusega 
ja samuti igaühe enda õigemeelne elu.

Nüüdisaegne islamistlik terrorism 
on väidetavalt usupõhine, kuid selles 
ilmnevad vaieldamatult ühiskond-
likud, poliitilised ja majanduslikud 
hädad, mis pole eriti või kuidagi 
seotud usu endaga.8 Pealegi on tähtis 
märkida, et enamik maailma moslemi-
test pole vägivallatsevate terroristide 
liitlased.9

Osale mittemoslemitele on teiseks 
mureküsimuseks šaria. Koraani ja 
hadith’i (lühiaruanded Muhamedi ja 
tema lähimate kaaslaste sõnadest ja 
tegudest, mis on eeskujuks moslemite 
käitumisele ning ühtlasi täienduseks 
ja selgituseks koraani lõikudele) järgi 
on see moslemite käitumiskoodeks.10 
Šariast leiab meeste ja naiste riietu-
misreeglid (nt hijab või loor). Mõnes 
moslemiriigis on need sunduslikud, 
teistes inimese enda otsustada. Šaria 
käsitleb ka selliseid teemasid, nagu 
isiklik hügieen, palvetamise aeg ja 
palve sisu ning abielu, lahutuse ja 
pärandiga seotud reeglid. Seega, kui 
moslemid viitavad küsitlustes, et nad 
soovivad alluda šariale, ei pruugi see 
olla poliitiline avaldus. Nad võivad 
lihtsalt öelda, et püüavad elada tõelis-
te moslemitena.

Mõeldes sellele, kuidas islamiusus 
naisi koheldakse, meenub paljudele 

kohe mitmenaisepidamine ja loorid. 
Kuid kultuuriline reaalsus on palju 
keerukam. Paljud koraani lõigud 
kuulutavad, et naised on meestega 
samaväärsed, samas kui teised näivad 
määravat neid alamatesse rollidesse. 
Paljudes islamimaades on kahtlemata 
tavasid, mis pärinevad sageli islami-
eelsest hõimukultuurist või teistest 
varasematest kommetest, mis teevad 
naistest alamad. Kuid viis, kuidas 
moslemid naiste rolle näevad, erineb 
oluliselt riigiti ja isegi riigisiseselt.

Viimse aja pühade arvamus 
islamist

Kuidas peaksid viimse aja pühad 
usulistest erinevustest hoolimata mos-
lemitega suhete loomisesse suhtuma?

Esmalt tuleb meil tunnistada, et 
moslemitel on õigus „kummarda[da] 
kuidas, kus või mida nad soovivad” 
(UA 1:11). 1841. aastal väljastasid 
viimse aja pühad Nauvoo linnavoli-
kogus usuvabaduse kohta korralduse, 
tagades „tolerantse suhtumise ja võrd-
sed õigused” „katoliiklastele, presbü-
terlastele, metodistidele, baptistidele, 
viimse aja pühadele, kveekeritele, 
episkopaallastele, universalistide-
le, unitaarlastele, muhameedlastele 

(moslemitele) ja kõigile teistele mista-
hes usulahkudele ja - liikumistele.” 11

Me peaksime samuti meelde tule-
tama, et islami rajaja on saanud meie 
Kiriku juhtide üldise tunnustuse osa-
liseks. Näiteks 1855. aastal, ajal, mil 
paljud kristlased mõistsid Muhamedi 
hukka Kristuse- vastasena, pidasid 
vanemad George A. Smith (1817–
1875) ja Parley P. Pratt (1807–1857) 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
pikki jutlusi, millega nad mitte ainult 
ei ilmutanud islami ajaloo silmapaist-
vat tundmist ja õigesti mõistmist, 
vaid ülistasid ka Muhamedi ennast. 
Vanem Smith märkis, et Muhamedi 
„üleskasvatamine oli Jumalal ette 
kavatsetud”, et jutlustada ebaju-
malakummardamise vastu, ning ta 
tundis kaasa moslemitele, kellel on 
viimse aja pühade sarnaselt raskusi, 
et nende „ajalugu saaks ausalt” kirja 
pandud. Vanem Pratt, kes kohe pä-
rast teda kõneles, väljendas imetlust 
Muhamedi õpetuste ning moslemite 
ühiskonna moraali ja kindlaks kuju-
nenud tavade vastu.12

1978. aastal avaldas Esimene Pre-
sidentkond ühe hiljutisema ametliku 
teadaande. Selles teadaandes mai-
nitakse Muhamedi kui ühte „suurt 

Osa moslemi naisi kannab hidžaabi 
peakatet tagasihoidlikkuse ja Allahile 
pühendumise tunnusena või selleks,  
et näidata välja oma moslemlust.
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usujuhti maailmas” ja öeldakse, et 
nendesarnaselt sai ta „osa Jumala 
valgusest. Jumal andis [neile juhtidele] 
kõlbelisi tõdesid”, kirjutasid presi-
dendid Spencer W. Kimball, N. Eldon 
Tanner ja Marion G. Romney, „et 
valgustada terveid rahvaid ja tuua 
üksikinimestele kõrgematasemelist 
arusaamist”.13

Ühisosale rajamine
Samal ajal kui viimse aja pühad ja 

moslemid on tähtsates küsimustes – 
eelkõige Jeesuse Kristuse jumalikku-
ses, Tema rollis Päästjana ja nüüdisaja 
prohvetite kutsumises – ilmselgelt 
eriarvamusel, on meil ka palju ühist. 
Me mõlemad usume näiteks seda, et 
oleme Jumala ees kõlbeliselt vastuta-
vad, et peaksime püüdlema nii isikliku 
õigemeelsuse kui ka hea ja õiglase 
ühiskonna poole, ning et me tõuseme 

üles ja meid tuuakse kohtumõistmi-
seks Jumala ette.

Nii moslemid kui ka viimse aja pü-
had usuvad, et tugev perekond on elu-
oluline, et meil on jumalik käsk aidata 
vaeseid ja puudusekannatajaid, ning 
et meie usk nähtub jüngritegudest. 
Selleks ei näi olevat ühtegi põhjust, 
miks viimse aja pühad ja moslemid ei 
saaks seda teha teineteise kõrval, tehes 
võimaluste tekkides lausa koostööd 
kogukondades, kus avastame end 
järjest ilmalikumas maailmas üha enam 
teineteise naabritena. Me saame ühes-
koos näidata, et usundil on võimas 
vägi teha head ning et see pole pelgalt 
tüli ja koguni vägivalla läte, nagu mõ-
ned kritiseerijad väidavad.

Ka koraanis endas pakutakse, 
kuidas elada rahumeelselt üheskoos, 
vaatamata oma erinevustele: „Ja 
oleks Jumal soovinud, Ta võinuks 

teid üheks kogukonnaks teha. Aga et 
Ta võiks teid proovile panna selles, 
mida Ta teile andnud on. Nii et tehke 
võidu heades tegudes. Jumala juurde 
saate te naasema – teie kõik – ja Ta 
saab teid informeerima sellest, milles 
te eristute.” 14 ◼
VIITED
 1. Tegelikult on aasta 622 pKr, mil toimus Mu-

hamedi hidžra ehk väljaränne Mediinasse, 
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jaan 1994, lk 16–21.
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 11. Korraldus seoses usukogukondadega, 
Nauvoo linn, [Illinoisi osariik], Viimse Aja 
Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku peakorter, 
1. märts 1841.

 12. Vt Journal of Discourses, 3. kd, lk 28–42.
 13. Esimese Presidentkonna teadaanne, 

15. veebr 1978. Revideerides Richard Belli 
teost Introduction to the Qur’an, 1970, pak-
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 14. Koraan 5:48; võrdle 2:48.



40 L i a h o o n a

ILL
US

TR
AT

SI
O

O
N:

 A
LL

EN
 G

AR
NS

V I I M S E  A J A  P Ü H A D E  H Ä Ä L E D

SEE ON SEE KOHT

Minu isa, pühendunud kristlane, 
õpetas mind uskuma Jeesusesse 

Kristusesse. See usk aitas mul elada 
üle Nigeeria kolmeaastase kodusõja 
1960ndatel, kui ma sõjaväes olin. Hil-
jem sattusin ma segadusse ja lõpetasin 
kirikus käimise.

Kui ma 1981. aastal Ameerika 
Ühendriikidesse haridust saama läk-
sin, tundsin, et vajan oma ellu Jumalat. 
Kaks aastat käisin ma erinevates ki-
rikutes Bostonis Massachusettsi osa-
riigis, kuid ükski neist ei meeldinud 
mulle. Ma ei tundnud Vaimu ja seega 
lõpetasin otsimise.

1984. aastal tuli minu abikaasa 
Mabel Nigeeriast minu juurde ja 
taas tundsin ma põlevat soovi saada 
Jumalale ligemale ja kuuluda kirikusse. 
Üks sõber, kes mind Nigeeriast külas-
tas ega teadnud, et ma kirikut otsin, 
rääkis mulle, et oli kuulnud raamatust 
nimega Mormoni Raamat.

Pärast seda jätkasin ma kirikute ot-
simist. Ma leidsin kiriku nimega Viim-
se Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. 

Minu tähelepanu köitis sõna püha. Ma 
ei teadnud, et on olemas kirik, mille 
liikmeid pühadeks kutsutakse. Sel 
pühapäeval otsustasin ma seda vaata-
ma minna.

Sel sakramendikoosolekul, millel 
ma osalesin, laulis kogudus aupakli-
kult kirikulaule, preestrid õnnistasid 
leiba ja vett ning teenistust viidi läbi 
korras ja alandlikkuses. Kui ma pärast 
koosolekule mõeldes fuajeesse jaluta-
sin, kuulsin ma oma nime.

„Simeon,” ütles Vaimu hääl, „see on 
see koht.”

Samal hetkel lähenesid mulle kaks 
misjonäri. Nad tutvustasid endid ja 
Mormoni Raamatut. Ma vaatasin neid 
ja ütlesin: „Ma ei tea midagi Mormoni 
Raamatust, aga ma tean Piiblit. Ma 
olen valmis.”

Nad hakkasid mulle päästmisplaani 
õpetama. Vähem kui kuu aja pärast 
sain ma ristitud. Minu abikaasa liitus 
Kirikuga veidi aega hiljem. Mõni aasta 
pärast seda pitseeriti meid Washington 
D.C templis ja meie viis last pitseeriti 
koos meiega.

Templis on mulle ilmutatud palju 
asju, kuid neid sõnu, mida ma kuulsin 
oma esimesel päeval kirikus, on mulle 
kinnitatud palju kordi templis saadud 
ilmutuse kaudu: „See on see koht.” 
Selle Pühalt Vaimult saadud lause 
mõju on igaveseks muutnud minu, 
minu abikaasa ja laste elu. ◼
Simeon Nnah, Aba, Nigeeria

Sõnu, mida ma 
kuulsin oma 

esimesel päeval kirikus, 
on mulle kinnitatud 
palju kordi templis.



 A p r i l l  2 0 1 8  41

KUIDAS MA VÕIKSIN ERGUTADA 
OMA PÜHAKIRJAUURIMIST?
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Iga vabandusega jäi minu pühakirjade 
lugemine üha vähemaks, kuni ma 

enam üldse ei lugenud.

Ma olin vaid kolm kuud varem 
misjonilt koju jõudnud, kui 

mul tekkisid probleemid pühakirjade 
lugemisega.

Misjonil olin ma lugenud pühakirju 
iga päev ja ma olin lubanud jätkata 
nende lugemist koju naastes. Kuid aja 
möödudes hakkasid teised asjad luge-
mist takistama. Mul oli kas liiga palju ko-
dutööd, liiga tihe töögraafik või olin ma 
lihtsalt liiga väsinud. Iga vabandusega jäi 
minu pühakirjade lugemine üha vähe-
maks, kuni ma enam üldse ei lugenud.

Ühel õhtul avasin ma Mormoni 
Raamatu ja plaanisin lugeda vaid ühe 
salmi. See salm meenutas mulle, et 
pühakirjad sisaldavad „Jumala meel-
divat sõna, jah, sõna, mis parandab 
haavatud hinge” ( Jaakobi 2:8).

Ma mõtisklesin selle salmi üle 
ja mõistsin, millist negatiivset mõju 

pühakirjade lugemise unarusse 
jätmine mulle omab. Ma tundsin 
koolis rohkem stressi, olin kirikus 
ükskõiksem ja kaugenesin Jumalast. 
Minu hing vajas pühakirjades olevaid 
Jumala tervendavaid sõnu. Ma teadsin, 
et pean oma prioriteedid üle vaatama.

Ma pöördusin sõprade, pere ja Ki-
riku juhtide poole, et küsida soovitusi 
oma pühakirjauurimise ergutamiseks. 
Ma leidsin kolm asja, mis mind aitasid.

Esiteks mõistsin, et pühakirjade 
uurimine õhtuti ei olnud minu puhul 
efektiivne. Hommikune pühakirjade 
lugemine võimaldas mul terve päeva 
jooksul mõelda õpetustele ja põhi-
mõtetele, mida olin tol hommikul 
lugenud.

Teiseks, meile õpetatakse, et me 
loeksime pühakirju koos perega, 
kuid kuna ma olin kolledžis ja perest 

eemal, siis hakkasin lugema pühakirju 
koos toakaaslaste ja sõpradega. See 
aitas mul tunda vastutust ja meil oli 
häid arutelusid evangeeliumi üle.

Kolmandaks hakkasin ma panema 
kirja õhutusi ja mõtteid, mis ma pü-
hakirjade uurimise ajal sain. See aitas 
mul lugemisele keskenduda ja paremi-
ni Vaimu häält ära tunda.

Kui pühakirjade uurimine minu 
elus taas prioriteediks muutus, leidsin, 
et mul on rohkem aega ja energiat, et 
tulla toime kõigega, mida ma pidin 
tegema. Ja mis kõige tähtsam, ma 
tundsin end taas Jumalale ligemal, 
kui ma pühakirju lugesin ja nende üle 
mõtisklesin. Kui ma nüüd pühakirju 
loen, tunnen ma rahu, ja tunnen, et 
see parandab mu hinge. ◼

Sarah Keenan, Ameerika Ühendriigid, 
Utah’ osariik
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„HÜPPA JÕKKE!”
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Ma leidsin tädi koos tema 
viiekuuse beebiga kahe 

mangopuu külge kinnitatud võrkkiigest.

Ühel päeval palus minu vanaema, 
et viiksin oma tädile toitu, mille 

ta oli valmistanud. Oli palav laupäeva 
pärastlõuna ja ma tahtsin teha palju 
teisi asju selle asemel, et oma vanae-
male jooksupoisiks olla. Ma ütlesin 
talle, et ta paluks ühte mu nõbudest, 
kuid tema nõudis, et mina läheksin.

Oli möödunud terve tund ja ma 
hakkasin tundma, et peaksin tege-
ma, mida vanaema oli palunud. Ma 
võtsin toidupaki ja asusin tädi maja 
poole teele. See oli kaugel ja kui 
ma kohale jõudsin, ei plaaninud 
ma kauaks jääda.

Ma leidsin tädi koos tema viiekuu-
se beebiga kahe mangopuu külge 

kinnitatud võrkkiigest. Puud asusid 
maja taga voolava jõe kaldal. Ma läk-
sin nende juurde ja andsin toidu üle. 
Ühtäkki katkesid võrkkiige nöörid. Mu 
tädi veeres koos lapsega jõkke. Mind 
haaras hirm. Ma ei osanud ujuda ja 
lähedal polnud kedagi, kes oleks saa-
nud aidata. Ma ei teadnud, mida teha.

Kohe kuulsin Vaimu häält: „Hüppa 
vette!”

Teisiti mõtlemata hüppasin ma 
vette. Õnneks leidsin ma beebi mõne 
sekundiga ja minu tädi suutis ise 
veest välja saada. Kui ma koos bee-
biga veest välja tulin, ei suutnud ma 
juhtunut uskuda. Ma hüppasin jõkke 
teades, et ei oska ujuda, kuid kuna 

ma kuulasin Vaimu, siis pääses minu 
väike nõbu ja ka mina uppumisest.

Ma mõistsin, kui tähtis on tunda ära 
juhatust ja inspiratsiooni, mida Jumal 
Püha Vaimu kaudu annab, ja sellele 
kuuletuda. Ma olen tänulik, et ma 
tegin lõpuks, mida mu vanaema mul 
teha palus ja viisin toidu oma tädile. 
Ma tean, et peame püüdma olla tund-
likud vaimsetele õhutustele, et võik-
sime olla Jumala käteks Tema laste 
abistamisel. ◼
Elvin Jerome Laceda, Pampanga, 
Filipiinid
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KODUTUNNE

Ma ei olnud oma venna telefonikõ-
neks valmis. „Ema suri just ära,” 

ütles ta. „Ta kukkus ja lõi oma pea ära.”
Ma olin šokeeritud. Mu ema oli surnud 

ja ma olin temaga vaid päev varem rääki-
nud. Ma aina küsisin endalt, miks see oli 
juhtunud. Ma ei mõistnud, miks ta pidi 
mind maha jätma. Olin vihane! Mitu nä-
dalat keskendusin ma ainult oma vihale.

Lõpuks otsustasin, keda süüdistada. 
See oli Jumala süü. Ta võttis minult 
minu ema liiga vara. Mu ema jäi ilma 
mitmest verstapostist minu elus ja ma 
arvasin, et see on Tema süü. Ma ei 
olnud sel ajal Kiriku liige, kuid olin 
pühendunud kristlane. Selle asemel, 
et toetuda Jumala jõule, pöördusin ma 

Temast ära ja jätsin Ta oma elust välja.
Ma igatsesin väga oma ema järele. 

Üles kasvades olid minu kodu ja 
vanemad turvaline paik. Vaatamata 
sellele, kus ma olin või mida ma tegin, 
iga kord, kui ma oma emaga rääkisin 
või temaga aega veetsin, tundsin end 
nagu kodus. Nüüd oli see kodutunne, 
mida ma armastasin, kadunud.

Aastad möödusid ja ma kaotasin 
usu peaaegu täielikult. Ma püüdsin 
mõista, miks minu ema surema pidi, 
kuid miski ei toonud mulle rahu. Siis, 
ühe nädala kestel, tundsin ma kordu-
valt, et pean otsima mõistmist taeva 
poole vaadates. Ma rääkisin sellest 
ühele kallile sõbrale, kes oli Kiriku 

liige. Ta küsis, kas ma sooviksin roh-
kem tema usu kohta teada saada.

Ma ei mõistnud seda kohe, kuid 
Vaim äratas minu uinunud hinge. Mida 
enam ma evangeeliumi kohta õppisin, 
seda enam tundsin, et olen taas leid-
nud turvalise paiga. Kodutunne naasis.

Mind ristiti 2013. aasta mais. Olen 
tänulik, et sain usu tagasi. Ma ei pööra 
enam oma selga Jumalale. Selle ase-
mel emban ma Teda. Olen ikka veel 
kurb oma ema äkilise surma pärast, 
kuid tänu oma usule Jumalasse tean, 
et ühel päeval olen taas kodus, igaves-
ti oma ema ja perega. ◼

Judy Rascher, Colorado osariik,  
Ameerika Ühendriigid
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U S U P O R T R E E D

Rakotomalala Alphonse
Sarodroa, Madagaskar

Ma tahtsin kirikusse minna, kuid 
mul ei olnud bussiraha. Rääkisin 
oma sõbra Razafindravaonasologa 
ja ta ütles, et võime minu rattaga 
sõita. Me sõitsime igal pühapäeval 
kaks tundi Sarodroast Antsirabesse. 
Kui ma väntamisest väsisin, siis 
istusin taga ja mu sõber väntas 
edasi. Siis kui tema väsis, vahetasi-
me taas kohad.

Lõpuks liitusime Razafindravao-
nasolo pere ja mina Kirikuga. Me 
käisime kirikus Antsirabes senikaua, 
kuni Sarodroas kogudus avati. Oli-
me väga õnnelikud, et saime käia 
kirikus omaenda külas.

Kui Rakotomalala hakkas evangeeliumi 
vastu huvi tundma, asus lähim kirik 
Antsirabes, linnas, mis asus tema külast 
Sarodroast 50 kilomeetri kaugusel. Rako-
tomalala ja tema sõber leidsid igal püha-
päeval viisi, kuidas see teekond ette võtta.

Tänaseks on Sarodroas väike koguduse-
hoone, kus igal pühapäeval käib üle 100 
liikme. Rakotomalala on näinud, kuidas 
tema küla evangeeliumi vastu võttis. Neli 
misjonäri on Sarodroas teeninud ja Kirik 
jätkab kasvamist.
CODY BELL, FOTOGRAAF

Võite näha rohkem fotosid Rakotomalalast ja 
Razafindravaonasolost aadressil lds .org/ go/ 41845.
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Taevane Isa soovib rohkem kui 
midagi muud, et meie õnn oleks 
tõeline ja kestev.

„Meie õnn kujuneb kõigi õnnistuste 
põhjal, mis Ta meile annab, milleks 
on evangeeliumi õpetused, käsud, 
preesterluse talitused, peresuhted, 
prohvetid, templid, kõik kaunis, mis 
on loodud, ja koguni võimalus koge-
da vastuseisu. ‥ Ta saatis oma Armsa 
Poja, et Too viiks täide lepituse, et 
saaksime olla siin elus õnnelikud ja 
saada osa rõõmu täiusest igavikes.” 1

Inimesed otsivad igal pool midagi. 
See, mida nad tegelikult omal moel ot-
sivad, on õnn. Nõnda nagu tõe puhul, 
nii hoiab paljusid ka õnnest eemal 
see, „et nad ei tea, kust seda leida” 
(ÕL 123:12).

Kuna nad ei tea, kust leida tõelist ja 
kestvat õnne, otsivad nad seda sellest, 
mis toob tegelikult vaid ajutist naudin-
gut, nagu asjade ostmine, maailmalt 
au ja kiituse otsimine sündsusetu 

käitumisega või keskendumine välise-
le ilule ja veetlevusele.

Naudingut ja õnne aetakse sageli 
omavahel segamini. Näib, et mida enam 
otsivad inimesed ajutist naudingut, seda 
vähem on nad õnnelikud. Tavaliselt 
kestab nauding vaid lühikest aega.

Nagu president David O. McKay 
(1873–1970) on ütelnud: „Võite tunda 
tõepoolest seda ajutist naudingut, kuid 
ei suuda leida rõõmu, ei suuda leida 
õnne. Õnne võib leida vaid sel sisse-
tallatud rajal, mis on küll kitsas, kuid 
sirge, ja viib igavesse ellu.” 2

Kahjuks tundub paljudele, et õnn 
on kättesaamatu. Teadlased teavad, et 
„heast tujust enam on õnn heaolusei-
sund, mis hõlmab head ehk mõttekat 
elu, mis pakub sügavat rahulolu”.3

Uuringute põhjal ei põhine õnn 
kogemusterohkusel. Pigem viivad ta-
valiselt õnneni pikaajalised jõupingu-
tused millegi elus tähtsa nimel. Õnne 
määrajateks on harjumused, käitumine 

ja mõttemustrid, mida saame sihilikult 
tegutsedes ise suunata. Suur osa meie 
õnnest on tegelikult „meie enda kont-
rolli all”.4

Mõelgem õnneradade tähtsusele, 
millest kirjutatakse pühakirjades ja 
mida õpetavad nüüdisaja prohvetid ja 
apostlid. Seades sammud ustavalt ja 
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Otsustagu 
igaüks meist 
armastada 
Issandat ja 

järgida Tema 
õnneradu.

Tõelise õnne rajadVanem  
Ulisses Soares
Seitsmekümne 
juhatusest
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kindlalt neile radadele, võimaldab see 
meil eesseisval rännakul õnne nautida.

Vooruslikkus
Esimene neist radadest on voorus-

likkus, mis on mõtlemise ja käitumise 

mudel, mis põhineb kõrgetel moraa-
linormidel. See hõlmab kõlbelist ja 
moraalset puhtust, mistõttu te olete 
väärilised minema Issanda pühasse 
templisse. Vooruslikud inimesed on 
oma olemuselt väärikad ja seesmiselt 

tugevad. Nad on enesekindlad, kuna 
nad on Püha Vaimu ja Tema juhatuse 
väärilised. Vooruslikkus saab algu-
se südames ja meeles ning kujutab 
endast tuhandete väikeste igapäevaste 
otsuste ja tegude kogumit.

„Kaunistagu vooruslikkus lakkama-
tult sinu mõtteid; siis kasvab sinu ene-
sekindlus Jumala läheduses tugevaks 
ja preesterluse õpetus langeb sinu 
hinge peale otsekui kaste taevast.

Pühast Vaimust saab sinu pidev 
kaaslane ja sinu valitsuskepiks õi-
gemeelsuse ja tõe muutumatu valit-
suskepp; ja sinu valitsus saab olema 
igavikuline valitsus ning sundimata 
voogab see sinule igavesest ajast iga-
vesti” (ÕL 121:45–46).

President Thomas S. Monson (1927–
2018) on õpetanud, et „ükski sõprussu-
he pole hinnalisem kui teie enda puhas 
südametunnistus, teie enda kõlbeline 
puhtus – ja kui hiilgav tunne on teada, 
et seisate teile määratud kohas puhtana 
ja veendunult, et olete selle väärilised”.5

Sirgeseljalisus
Teine õnnerada on sirgeseljalisus. 

Vanem Richard G. Scott (1928–2015) 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
õpetas:
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„Mõistke, et kestev õnn tuleb sellest, 
kes te olete, mitte sellest, mis teil on.

Tõeline rõõm tuleb õigemeelsusest 
ja see kujuneb, kui teha järjepidevalt 
õigemeelseid otsuseid. ‥ Teie õige-
meelsed otsused määravad ära, kes te 
olete ja mis on teile tähtis. Nende tõttu 
on teil lihtsam teha seda, mis on õige. 
Selleks et olla õnnelik nüüd ja läbi elu, 
kuuletuge vankumatult Issandale.” 6

Me õpime pühakirju uurides, 
et Issandalt saadud lubadused in-
nustavad meid elama õigemeelselt. 
Need lubadused annavad hingele 
kosutavat lootust, innustades meid 
mitte andma alla ka keset igapäe-
vaseid väljakutseid, mida toob elu 
kahanevate eetiliste ja moraalsete 
väärtustega maailmas. Seetõttu peame 
olema kindlad, et meie mõtted, sõnad 
ja teod näitavad meile rada tagasi 
Taevase Isa juurde.

Ustavus
Kolmas õnnerada on ustavus. 

Peamine on mõista, et Jumal õnnis-
tab meid vastavalt meie usule, millest 
lähtuvalt juhindume me elus juma-
likust eesmärgist ja igavesest vaate-
nurgast. Usk on praktiline põhimõte, 
mis innustab usinusele. Seda on näha 

meie positiivsest suhtumisest ja soovist 
teha meeleldi kõike, mida Taevane Isa 
ja Jeesus Kristus meilt paluvad. See 
paneb meid pöörduma põlvili Issanda 
poole, et paluda Temalt juhatust, ning 
innustab meid tõusma ja tegutsema 
kindlameelselt, et saavutada seda, mis 
on Tema tahtega kooskõlas.

Rännakut jätkates pannakse teid 
proovile, et näha, kas teete kõike, 
mida Issand teil käsib (vt Aabr 3:25). 
See kuulub sureliku kogemuse juurde. 
Selleks on vaja pürgida edasi vanku-
matu usuga Kristusesse, juhindudes 
Vaimust ja usaldades, et Jumal hoolit-
seb teie vajaduste eest.

Pidage meeles, et teie usk ei tohi 
lüüa kõikuma – ka siis, kui teil on 
väga raske. Kui olete vankumatud, 
teeb Issand teid võimekamaks, et olla 
eluprobleemidest üle. Te suudate 
maha suruda negatiivsed impulsid ja 
te saate pädevaks, et tulla toime isegi 
näiliselt ületamatute takistustega.

Pühadus
Veel üks õnnerada on pühadus, 

mis on seotud vaimse ja moraalse 
täiuslikkusega. Pühadus osutab puh-
tale südamele ja puhastele kavatsus-
tele. Kuidas teha iga päev tööd enda 

vaimse toitmise nimel, et meil areneks 
selline jumalik iseloom?

President Harold B. Lee (1899–
1973) on vastanud: „Harjutamine teeb 
vaimsest minast meistri. … Meil tuleb 
treenida oma vaimu iga päev palve, 
heade tegude, teistega jagamisega. 
Meil tuleb toita oma vaimu iga päev 
igapäevase pühakirjauurimise, [pere-
õhtu], koosolekutel käimise, sakra-
mendi võtmisega. ‥

Õigemeelne inimene püüab end 
täiustada, teades, et tal on vaja iga 
päev meelt parandada.” 7

Üks tähtis pühaduse koostisosa on 
seotud templilepingute sõlmimise ja 
nende pidamisega. Kui oleme usta-
vad, saavad need lepingud tõsta meid 
omaenda võimete ja väljavaadete pii-
rest kõrgemale. Me võime saada kõik 
lubatud Jeesuse Kristuse evangeeliumi 
õnnistused, kui oleme ustavad templis 
Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse ees 
tehtud talitustele ja lepingutele. „Väga 
õnneliku” elumudeli juurde kuulub 
templi ehitamine, kus teenida Issandat 
ja sõlmida Temaga lepinguid (vt 2Ne 
5:16, 27).

Sel rajal on põhiline hoolega  
jälgida, et meie vaimsus areneb ja 
moraal on kõrge.
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Kuulekus
Teiste õnneradadega on seotud 

kõigi Jumala käskude pidamine. Kui 
nefilased olid laamanlastest eraldu-
nud, saatis neid ülim edu, kui nad 
pidasid „kõigis asjus kinni Issanda 
kohtuotsustest ja määrustest ja käs-
kudest vastavalt Moosese seadusele” 
(2Ne 5:10). See mudel on veel üks 
„väga õnneliku” elu koostisosa.

President Monson on õpetanud: 
„Kui me peame käske, on meie elu 
õnnelikum, rahuldustpakkuvam ja 
lihtsam. Meie katsumused ja prob-
leemid on kergemad kanda ja me 
saame Tema lubatud õnnistusi.” 8 
Lisaks on ta öelnud: „Me võime 
saada teadmisi, mida otsime, vastu-
seid, mida ihkame, ja jõudu, mida 
soovime, et seista silmitsi tänapäe-
va keerulise ja muutuva maailma 

raskustega, kui kuuletume meeleldi 
Issanda käskudele.” 9

Päästja palub meid:
„Kui te mind armastate, siis pidage 

minu käsusõnu! ‥
Kellel on minu käsusõnad ja kes 

neid peab, see on, kes mind armastab; 
kes aga mind armastab, seda armastab 
minu Isa ja ma tahan teda armastada 
ja iseennast temale ilmutada!” ( Jh 
14:15, 21)

Isetus ja armastus
Kuldne õnnerada on isetuse ja 

sellise armastuse rada, mis paneb 
muretsema iga elava hinge pärast 
ning tundma iga elava hinge vastu 
huvi ja mingil määral ligimesearmas-
tust. Armastus on otsetee õnneni, mis 
rikastab ja õnnistab meie ja teiste elu. 
See tähendab Päästja sõnul seda, et 

armastust tuleb näidata ka vaenlaste 
vastu (vt Mt 5:44).

Seda tehes täidate te suuremat käsku, 
milleks on armastada Jumalat. Te tõu-
sete kõrgemale halbadest tuuleiilidest – 
kõrgemale alatusest, enesehävitusest ja 
kibestumisest. Tõeline ja kestev õnn tu-
leb vaid siis, kui otsustame „armasta[da] 
Issandat, oma Jumalat, kõigest oma sü-
damest ja kõigest oma hingest ja kõigest 
oma meelest” (Mt 22:37; vt ka 5Ms 6:5; 
Mk 12:30; Lk 10:27).

Otsustagu igaüks meist armastada 
Issandat ja järgida Tema radu, mis vii-
vad õnneni, mis on „meie olemasolu 
siht ja kavatsus”.10 ◼
Artikkel põhineb Brigham Youngi Ülikooli Hawaii 
osakonna avaaktuse kõnel „Õnnerajad”, mis tuli 
ettekandmisele 8. juunil 2017.
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Sunday Chibuike Obasi

Ma käisin noorte vallaliste koh-
tumisel Kumasis Ghanas, mit-
te selle pärast, et mul oli vaja 

tüdruksõpra – ma olin juba kihlatud –, 
vaid kuna ma tundsin, et vajan roh-
kem motivatsiooni ja see kohtumine 
on õige koht, kust seda leida. Tõe-
poolest, minu palved said kohtumisel 
vastuse, kui õde Call, vanem misjonär, 
kes oli määratud töötama noorte valla-
liste täiskasvanutega, kõneles templi-
abielu tähtsusest.

Tema arutelu lõpus muutus tema 
ilme äkitselt ja ta ütles: „Teil ei ole vaja 
raha, et abielluda – kõik, mida te vaja-
te, on usk.” Ma tundsin, nagu räägiks 
ta minule, kuid arvasin, et see ei käi 
minu kohta, kuna pidime ostma mitu 
asja, et pulmadeks valmistuda. Ma 
ütlesin endale: „Mismoodi ei ole mul 
vaja raha, vaid ainult usku?”

Ma mõtlesin sellest üha enam 
ja enam terve nädala jooksul. Selle 

protsessi jooksul küsisin endalt: „Kas 
Jumal on piiratud selles, mida Ta teha 
suudab?” Alguses mõtlesin ma, et 
ei, kuid siis arvasin, et jah. Kuid siis 
tuli lisaküsimus: „Kuidas võib Ta olla 
piiratud, kui Ta on kõikvõimas?” Vaim 
andis mulle vastuse: Jumala õnnistu-
sed sõltuvad sinu kuulekusest Temale. 
Ta pole piiratud oma võimes meid 
õnnistada, kuid meie peame olema 
valmis nendeks õnnistusteks, rakenda-
des usku, et teha, mida Tema soovib, 
et me teeksime.

Hiljem helistasin ma oma kihlatule 
Priscillale, et arutada meie pulma-
plaane. Vaatamata rahapuudusele 
otsustasime valida pulmapäeva, kuid 
ei suutnud kindlat päeva määrata. 
Me leppisime kokku, et ta peaks 
küsima oma piiskopilt, millised kuu-
päevad on koguduse ja vaia kalend-
ris vabad. Piiskopi pakutud kahest 
kuupäevast valisime me 2014. aasta 

27. septembri – mis tähendas, et meie 
pulmadeni oli vaevalt seitse nädalat.

Priscilla küsis: „Obim [mis tähendab 
„mu süda” igbo keeles], kas sul on 
raha? Aeg on lühike.”

Ma vastasin: „Ei, aga mul on natuke 
usku.”

Ta naeris ja ütles: „Olgu nii, Paas-
tume ja palvetame.” Võttes oma 

Minul ja minu 
kihlatul oli enne 
pulmi vähe aega 

ja veel vähem 
raha, kuid meil 

oli midagi veelgi 
olulisemat: usk.

Abielu, raha ja usk
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sõnadega kokku 1. Nefi 3:7, jätkas ta: 
„Issand avab meile tee, kuna Ta on 
käskinud meil abielluda.”

Samal nädalal maksti mulle töö eest, 
mida olin teinud mitu kuud varem. Siis 
rääkis Priscilla mulle, et tahab alustada 

oma äri, et rohkem raha teenida. Minu 
teenitud rahaga ostis ta naiste kasutatud 
käekotte ja müüs neid. Kui ta oli ära 
ostnud mõned asjad meie pulmadeks, 
oli tal ikka veel enam kui kaks korda 
rohkem raha, kui ma talle olin andnud.

Sel ajal ei leidnud ma tööd. Iga lu-
batud tööots läks vett vedama. Meil oli 
veel kaks nädalat pulmadeni ja ikka 
veel asju, mida pidime ostma. Minu 
kihlatu pani ette, et me lükkaksime 
pulmapäeva edasi. Ma ütlesin vaid: 
„Ime on tulekul.”

Vaid kaks päeva enne meie pul-
mapäeva juhtuski ime: mulle maksti 
töö eest, mida olin teinud rohkem kui 
kaks nädalat varem. Samuti õppisin 
ma, et usu ja kõva tööga aitab Issand 
meil saavutada meie õigemeelsed 
eesmärgid.

Me läksime panka, et tšekk rahaks 
teha, ja sealt turule, et osta ülejäänud 
pulmaks vajalikud asjad; keset padu-
vihma, mida meie nägime kui taeva 
heakskiitu meie usutegudele.

Vähem kui 24 tunni pärast me 
abiellusime. Kui meil paluti abielutõo-
tusi öelda, tundsin ma midagi, mida 
polnud kunagi oma elus tundnud. 
Tundsin, et olin nii palju saavutanud, 
et uskusin tol hetkel suutvat usus teha 
kõike. Hiljem pitseeriti meid Ghana 
Accra templis.

Kuigi abiellumiseks on vaja natuke 
raha, on usk kõige tähtsam asi, mida 
teil vaja läheb. ◼
Autor elab Ashanti piirkonnas Ghanas.
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„Kui ma tunnen,  
et olen usku  
kaotamas, siis mida 
saan teha, et seda  
tagasi saada?”

K Ü S I M U S E D  J A  V A S T U S E D

„Kiriku üks 
eesmärke on 
toita ja harida 
ususeemet – isegi 
kui tegemist on 
vahel kahtluse 
ja kindlusetuse 
liivase pinnasega. ‥

Palun kahelge 
esmalt oma 
kahtlustes, enne 
kui oma usus 
kahtlema lööte.”
President Dieter F. Uchtdorf, teine 
nõuandja Esimeses Presidentkon-
nas. Tulge meiega! – 2013. a kevadi-
ne üldkonverents.

Pöördu pühakirjade 
poole
Kui minul on raske 
Vaimu tunda, siis aitab 
mind, kui loen pühakirju 

ja näen usku, mis kõigil teistel on. See 
annab mulle usku. Ehk on sinu pal-
ved olnud väga lühikesed. Püüa neid 
siiramaks muuta ja Taevane Isa aitab 
sul usu tagasi saada.
Chris B., 14- aastane, Oregoni osariik,  
Ameerika Ühendriigid

Toida ususeemet
Ma tean, et võin palveta-
da Isa poole ja paluda, et 
Ta aitaks mul hoolitseda 
usutaime eest, mis minus 

kasvab. Ma pean tegema vajalikke 
asju, et seda toita, nagu lugema pü-
hakirju, otsima vaimseid kogemusi, 
loetlema oma õnnistusi ja paluma abi 
oma perelt. Nii võib minu usk taas 
kasvama hakata. See ei juhtu ühe 
päevaga – see on protsess, mis võtab 
aega. Mul peab olema kannatlikkust ja 
usaldus Issanda vastu.
Elías B., 18- aastane, Mendoza, Argentiina
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Püüdke üheskoos 
vastust leida
Kui mina tunnen, et  
olen oma usku kaota-
mas, siis räägin ma oma 

ema ja isaga ja me leiame üheskoos 
vastuse. Mõnikord laulame me pärast 
seda ülendavat laulu, et võiksime 
tunda Vaimu.
Emmalie C., 15- aastane, Colorado osariik, 
Ameerika Ühendriigid

Küsi oma vanematelt
Lisaks otse Taevase Isa poole palveta-
misele võime me küsida oma vanema-
telt, kuidas Tema juurde naasta ja oma 
usku taasleida.
Elías S., 12- aastane, Paysandú, Uruguay

Palveta, küsi abi ja loe
Kui minu usk kõikuma lõi, tegin ma 
kolme asja, et taas usku leida. Esiteks 
ma palvetasin. Ma palvetasin, et leida 
jõudu ja teada, mis ma peaksin tege-
ma, ja see toimis hästi. Teiseks rääki-
sin ma sellest lähedastele sõpradele ja 
nemad aitasid mind minu hädahetkel 
tohutult. Kolmandaks lugesin ma pü-
hakirju. Paljud neist räägivad usust ja 
võivad aidata meil seda uuesti leida.
Jack J., 14- aastane, Florida, Ameerika 
Ühendriigid

Miks lubab Jumal sõda?
Sõda on olnud inimkonna loo osa peaaegu algusest peale. Kuid Issand, 
Rahuvürst, ei taha, et me üksteise vastu sõdiksime. Ta valab pisaraid, 
kui inimesed valivad mitte üksteist armastada ja „on südametud ja ‥ 
vihkavad omaenese verd” (Moosese 7:33), rikkudes maad vägivallaga 
(vt 1. Moosese 6:11–13). Nende inimeste üle, kelle pahelisus toob maa 
peale sõda, mõistetakse kohut nende tegude järgi.

Issand on käskinud oma rahval taunida sõda ja kuulutada rahu (vt ÕL 
98:16). Kuid kui rahvad üksteise vastu sõjarelvad haaravad, on Issand 
öelnud, et mõnikord on meil õigus kaitsta oma peresid, rahvaid ja vaba-
dusi hävituse, türannia ja rõhumise eest (vt Alma 43:47; Alma 46:12–13; 
ÕL 134:11). Ja viimse aja pühad, kes teenivad nende riikide sõjaväes, 
peavad kinni põhimõttest alluda „kuningatele, presidentidele, valitsejate-
le ja võimukandjatele” (Usuartiklid 1:12).

Lisainfo saamiseks vt Gordon B. Hinckley. War and Peace. – 2003.  
a kevadine üldkonverents; „War”, Gospel Topics, topics .lds .org.

Järgmine küsimus Saatke oma vastus ja soovi korral ka kõrge  
resolutsiooniga foto 15. maiks 2018 aadressil  
liahona .lds .org (klõpsake „Submit an Article”).

Vastuseid võidakse pikkuse ja selguse huvides 
toimetada.

Vastused on mõeldud selleks, et pakkuda tuge 
ja nõu. Tegemist pole Kiriku ametliku õpetusega.FO
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„Kuidas võib minu patriarhaalne õnnistus aidata  
mind otsuste tegemisel?”
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Järgige Joseph Smithi eeskuju ja taastamise kavandit.  
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Vanem Robert D. 
Hales (1932–2017)
Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist

TUNNISTUSE JA TAASTAMISE VÕTI

Kiriku juhtidena küsitakse meilt sageli: 
„Kuidas saada tunnistust Jeesuse 
Kristuse taastatud evangeeliumist?”

Tunnistus ja usule pöördumine saavad 
alguse uurimise ja palvega, millele järgneb 
kannatlik ja järjekindel elu evangeeliumi 
järgi ning Vaimu kohale kutsumine ja Tema 
järele ootamine. Sellise asjade käigu juures 
on oivaliseks eeskujuks Joseph Smithi elu 
ja taastamise kavand. Otsige tunnistuseni 
viivaid samme, kui [jagan] teiega taastami-
se sündmusi. ‥
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Pöörduge 
pühakirjade 

poole. 
Palvetage 

põlvili. Paluge 
usus. Kuulake 
Püha Vaimu. 
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Suur segadus
Joseph Smith sündis 23. detsembril 

1805. a Ameerika Ühendriikides Ver-
monti osariigis Sharoni linnas, peres, 
kus palvetati ja uuriti Piiblit. Ta huvitus 
noorukieas religioonist ja avastas, et 
Kristuse õpetuste juures valitses „suur 
segadus”, kusjuures „preester võitles 
preestri vastu ja pöördunu pöördunu 
vastu” ( JSA 1:6).

See segadus ‥ algas sajandeid 
tagasi niinimetatud suure usust taga-
nemisega. Kristuse päev „ei tule mitte 
enne”, ütles apostel Paulus, „kui on 
tulnud ärataganemine” (2Ts 2:3).

Mõned aastakümned pärast 
Kristuse ülestõusmist Tema apostlid 
tapeti, Ta õpetused rikuti ja preester-
lus võeti maa pealt. Kuid nähes meie 
aega, kuulutas Paulus prohvetlikult, et 
„aegade täiuse korraldamiseks, [võtab 
Jumal] Kristuses kokku ‥ kõik” (Ef 
1:10). Ta taastab Kristuse õige Kiriku 
taas kord maa peale. ‥

Joseph leiab vastuse
Joseph ‥ avastas end 14- aastaselt 

keset usuliste „eriarvamuste möllu”. 
Ta küsis endalt sageli: „Kui mõni 
neist on õige, siis milline see on, ja 
kuidas mina seda teada saaksin?” 
( JSA 1:10)

Leidmaks vastuseid, pöördus 
Joseph Piibli poole. „Kui kellelgi teist 

Moroni ja kuldplaadid
Joseph ütles, et tundis esimesele 

nägemusele järgnenud kolme aasta 
jooksul [sageli heitumust oma nõrkus-
te ja puuduste tõttu]. Kuid ta ei kaota-
nud usku ega unustanud palve väge.

21. septembril 1823. a, 17- aastasena, 
põlvitas [ Joseph], et paluda „andestust 
kõikidele oma pattudele” ‥ ja et [saa-
da teada] „oma ‥ seisust [ Jumala] ees” 
(vt JSA 1:29). Palvetades ilmus valgus, 
mis helenes, „kuni tuba oli valgem kui 
keskpäeval” (s 30). Selle valguse käes 
seisis üks isik, kes kandis „oivaliselt 
valget” (s 31) rüüd. Ta kutsus Josephit 
nimepidi ja tutvustas end Moronina. 
Ta ütles, „et Jumalal on [ Josephi] jaoks 
töö” ja rääkis talle „kuldplaatidele 
kirjutatud” muistsest ülestähendusest, 
millest sai pärast tõlkimist Mormoni 
Raamat. Raamat sisaldas ülestähendust 
evangeeliumi täiusest. (Vt s 33–34.) ‥ 
Josephit juhatati ‥ selle ülestähendu-
se juurde, mis oli maetud ‥ lähedal 
asunud Cumorah’ künkale.

Järgmisel päeval leidis Joseph 
plaadid üles, kuid aeg nende esile 
toomiseks polnud veel saabunud. 
Moroni andis Josephile juhised, et ta 
kohtuks seal temaga selsamal päeval 
iga järgmise nelja aasta jooksul (vt 
s 52–53). Joseph kuuletus. Ta läks 
igal aastal künkale, kus Moroni andis 
talle „juhtnööre” (s 54) Kristuse Kiriku 
taastamise kohta. ‥

on puudu tarkusest,” luges ta Jaako-
buse kirjast, „see palugu Jumalalt, kes 
kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, 
ja siis antakse temale.” ( Jk 1:5)

Jaakobuse juhiste kohaselt läks 
Joseph kodulähedasse puudesallu ja 
palvetas. Kui ta hüüdis Jumalat, laskus 
päikesevalgusest eredam „valguse 
sammas” ja ilmusid „[kaks] Isikut”. 
„Üks nendest pöördus [ Josephi] poo-
le, kutsudes [teda] nimepidi, ja osutas 
teisele ning ütles: „See on minu armas 
Poeg. Kuula Teda!” ( JSA 1:16–17)

Isa Jumal ja Tema Poeg Jeesus 
Kristus suhtlesid Josephiga. Nad 
vastasid ta küsimustele. Nad õpetasid 
talle, et Kristuse tõeline Kirik on maa 
pealt kadunud. Joseph sai teada, et 
need Jumaluse liikmed on eraldi ja 
teineteisest selgesti eristatavad isikud, 
nad teavad teda nimepidi ja tahavad 
vastata tema palvetele. Taevad avati, 
usust taganemise öö oli möödas ja 
evangeeliumi valgus lõi särama.

Josephi- sarnaselt avastavad paljud 
meist end valgust ja tõde otsimas. ‥ 
Josephi- sarnaselt peame ka meie 
uurima pühakirju, palvetama, ‥ 
[olema] alandlikud ja [õppima] usku 
rakendama.

Kas me märkame seda mustrit? 
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Joseph sai plaadid 22. septembril 
1827. a, 21- aastaselt. Lisaks sai ta 
nende tõlkimiseks muistse abivahendi, 
mida kutsuti Uurimiks ja Tummimiks. 
Selle püha tõlkija ja Püha Vaimu abil 
alustas Joseph tõlketööd. ‥

Taastamine algab
Joseph oli 23- aastane, kui jõudis 

plaate tõlkides koos oma [kirjutaja] 
Oliver [Cowderyga] lõiguni, milles 
räägiti ristimisest pattude andeks-
saamiseks. ‥ Nad tahtsid selle kohta 
rohkem teada saada. Joseph teadis, 
mida teha.

15. mail 1829 läksid [ Joseph ja 
Oliver] metsa, et Issandalt järele päri-
da. Kui nad palvetasid, ilmus „valguse-
pilve sees” ( JSA 1:68) Ristija Johannes. 
Ta ‥ oli ristinud Päästja, kui Too elas, 
[ja] hoidis preesterluse võtmeid, et 
teha seda talitust Jumala volitusega.

‥ Johannes ‥ pani oma käe 
[ Josephi ja seejärel Oliveri pea 
peale] ning andis neile [kum-
malegi] Aaroni preesterluse (vt 
ÕL 13; JSA 1:68–69). ‥ Maikuu 
lõpus või juunikuu alguses 
andsid apostlid Peetrus, Jaa-
kobus ja Johannes Josephile 
ja Oliverile Melkisedeki ehk 
kõrgema preesterluse.

Samas juunikuus lõpetati 
Mormoni Raamatu tõlkimine 

ja raamat ilmus trükist 26. märtsil 
1830. ‥ Mõned päevad hiljem, 6. ap-
rillil, organiseeriti Kirik ametlikult. ‥ 
Nagu Paulus oli prohvetlikult kuuluta-
nud, oli muistne Kristuse Kirik rajatud 
taas maa peale.

Kuid taastamistööd ei lõppenud. ‥ 
[Kirtlandi tempel, esimene sel evan-
geeliumi ajajärgul ehitatud tempel,] 
pühitseti ‥ 27. märtsil 1836. Nädal hil-
jem, 3. aprillil, peeti seal koosolekut. 
Pärast pühalikku ja vaikset palvet, ‥ 
[ilmus Josephile ja Oliverile] Issand 
Jeesus Kristus. ‥ [Kirtlandi templis] 
ilmusid ka Mooses, Eelijas ja Eelija 
ning [andsid] Josephile [preesterluse 
võtmed] (vt ÕL 110).

Muster, mida järgida
Vennad ja õed! Kas me 

märkame seda mustrit? Palve eel-
nes igale tähtsamale taastamisaja 

sündmusele – esimesele nägemuse-
le, Moroni ilmumisele ja Mormoni 
Raamatu esiletulekule, preesterluse 
taastamisele ja Jeesuse Kristuse ilmu-
misele Tema pühas templis. ‥

Olen tundnud [mitmel korral] 
Jumala Vaimu vaieldamatut kinnitust, 
otsekui tuld südames põlemas, et 
taastatud evangeelium on õige. ‥ [Kui 
te seda veel ise ei tea,] siis lubage mul 
soovitada teil võtta vastu kutse, mille 
esitas Moroni Mormoni Raamatus: „Ja 
kui te saate need asjad, tahan ma teid 
õhutada, et te küsiksite Jumalalt, Iga-
veselt Isalt, Kristuse nimel, kas need 
asjad ei ole mitte õiged; ja kui te küsi-
te siira südamega, tõsise kavatsusega, 
uskudes Kristusesse, teeb ta teile selle 
kohta ilmsiks tõe Püha Vaimu väel. Ja 
Püha Vaimu väel võite te teada tõde 
kõige kohta” (Mn 10:4–5). ‥

Järgige Joseph Smithi eeskuju ja 
taastamise kavandit. Pöörduge pü-

hakirjade poole. Palvetage 
põlvili. Paluge usus. Kuulake 
Püha Vaimu. ‥ Ja ma luban 
teile Jeesuse Kristuse nimel, 
„kui te ‥ palute [Taevaselt 
Isalt] usus, uskudes, et te 
saate, pidades usinalt kinni 
[Issanda] käskudest, tehakse 
need asjad teile kindlasti tea-
tavaks” (1Ne 15:11). ◼

Artikkel põhineb 2003. a sügisese  
üldkonverentsi kõnel.

Kas me märkame seda mustrit? Palve eelnes igale tähtsamale taastamisaja sündmusele.
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Faith Sutherlin Blackhurst
Kiriku ajakirjad

Oletame, et sõitsite sõbra pere-
ga nädalaks ajaks randa. Teil 
on olnud väga lõbus, kuid 

hakkate oma peret taga igatsema. Teie 
isa saadab teile tekstisõnumi, et teada, 
kuidas teil läheb – see on just see, mida 
vajasite, et tunda, et teid armastatakse ja 
meeles peetakse.

Elu maa peal on veidi sellesarnane. 
Jumal ei saada meile tekstisõnumeid, 
kuid me pole oma taevases kodus, niisiis 
selleks, et meid oma armastusest teavita-
da, saadab Taevane Isa meile prohveteid.

ILL
US

TR
AT

SI
O

O
NI

D:
 B

EN
 S

IM
O

NS
EN

MIS, MIKS ja KUIDAS:  

TAASTAMISE LAHTISELETAMINE
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a.Prohvetid juhivad niinimetatud 

evangeeliumi ajajärke ehk ajaperioo-
de, mil 1) Jumalal on vähemalt üks 
volitatud preesterluse juht maa peal, 
ja 2) see juht ehk prohvet saab oma 
teadmised päästmisplaanist vahetult 
Jumalalt. Seejärel õpetab või jagab see 
prohvet evangeeliumi rahvale.

Tänu pühakirjadele teame me 
paljudest evangeeliumi ajajärkudest. 
Mõned tähtsad evangeeliumi ajajär-
gud on olnud Aadama, Eenoki, Noa, 
Aabrahami, Moosese, Jeesuse Kristuse 
ja Joseph Smithi ajajärgud. Kõigi nen-
de prohvetite kaudu alustas Issand uut 
evangeeliumi ajajärku.

EVANGEELIUMI AJAJÄRK
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Selleks et õpetada evangeeliumi, peate 

oskama selgitada, mis on usust taganemine, 

evangeeliumi ajajärgud ja taastamine. 

Seejuures võib olla abi sellest tabelist.
MIS, MIKS ja KUIDAS:  

Jumal kutsub prohveti,  

kes õpetab Jeesuse Kristuse 

õiget evangeeliumi.

KUIDAS USUST  
TAGANETAKSE Prohveti õpetuste 

 järgijaid õnnistatakse.

Osa neist muutub  

uhkeks ja hülgab prohveti.
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Usust taganemine = pahelisus. Kui mõni inimene 
või rühm pöörab eemale Jeesuse Kristuse evangee-
liumi tõdedest, hülgab prohvetid ja langeb pattu, on 
see usust taganemine.

Taastamine on millegi ennistamine alg-
sesse seisundisse. See pole reformatsioon, 
mis muudab midagi olemasolevat, et luua 
midagi uut. Kui te tahaksite näiteks taasta-
da vana maja, ehitaksite te selle uuesti üles 
esialgse plaani järgi. Võibolla tahaksite te 
lisada uut kaminat, kuid sel juhul te muu-
date maja, mitte ei taasta seda.

Jeesuse Kristuse evangeelium tuli taas-
tada, kuna see läks suure usust taganemise 
ajal kaduma. Inimesed olid elanud sajan-
deid ilma tõelise Kirikuta. Nõnda taastas 
Issand oma Kiriku ja evangeeliumi Joseph 
Smithi vahendusel, nii nagu vana aja proh-
vetid olid prohvetlikult kuulutanud (vt Js 
2:1–3; 29:13–14; Ap 3:19–21; Il 14:6–7; 
2Ne 3:3–15).

Jeesuse Kristuse tõeline evangeelium 
on siin selleks, et jääda – seega, kas ka 
teie jääte evangeeliumiga? Kuigi maailm 
muutub üha pahelisemaks, püsib Jeesuse 
Kristuse Kirik kuni lõpuni.

Teie ees on valik – seesama valik, 
millega surelikud on olnud silmitsi aegade 
algusest peale: kas te järgite prohvetit? Kui 
te seda teete, siis teid õnnistatakse ja Vaim 
annab teile juhatust.

USUST TAGANEMINE

TAASTAMINE
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AADAM
EENOK

AABRAHAM

NOA MOOSES

EVANGEELIUMI 
AJAJÄRKUDE 

JUHID
Jumal kutsus need prohvetid  

„tänu nende äärmiselt suurele usule ja 
headele tegudele” (Al 13:3; vt ka Aabr 
3:22–23). Nende hoitud preesterluse  

võtmed taastati prohvet Joseph Smithile.
Järgnevalt on toodud nende prohvetite kohta 

mõned huvitavad faktid. Vaadake, mida te 
veel nende kohta õpite, kui pühakirju uurite.

Aadam oli tõeline 
teerajaja: ta oli esime-
ne inimene maa peal 
ja esimene prohvet! 
Ta õpetas oma 
perele evangeeliumi, 
kuid juba alguses 
„taotle[sid paljud] 
pimedas omaenda 
nõu” ja hülgasid tõe 
(Ms 6:28).

Kas te olete kunagi 
kuulnud, et terve linn võe-
takse taevasse? Eenoki 
rajatud Siioni linn oli nii 
õigemeelne, et selle linna 
rahvas läks elama Jumala 
juurde (vt Ms 7:23).

Te olete kuulnud Noa 
laevast. Vaid kaheksa 
inimest – Noa pere – 
elas üle veeuputuse, 
kuna kuulas Noa 
hoiatusi (vt 1Ms 7; Ms 
8). Kuid kas teate, et 
ta sai preesterluse, kui 
oli 10- aastane (vt ÕL 
107:52) ja et „hiigla-
sed … püüdsid Noalt 
tema elu võtta”? (Ms 
8:18)

Pahelised preestrid olek-
sid Aabrahami peaaegu 
ohvriks toonud, kuid ingel 
päästis ta (vt Aabr 1). 
Ta nägi imelisi ilmutusi, 
sealhulgas nägemust 
surelikkusele eelnevast 
elust. Kiriku liikmed on 
tema järeltulijad ja Aabra-
hami leping on saanud 
oma nime tema järgi. 
(Vt Aabr 2–5.)

Mooses lahkus 
iisraellaste eesotsas 
Egiptusest ja aitas neil 
saada vabaks. Ta „püü-
dis usinasti pühitseda 
oma rahvast, et nad 
võiksid näha Jumala 
palet; aga nemad tegid 
oma südamed kõvaks 
ja ei suutnud taluda 
tema juuresolekut” (ÕL 
84:23–24). Tegelikult 
uitasid nad usust taga-
nemise tõttu kõnnu-
maal 40 aastat!
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JEESUS 
KRISTUS
Jeesus Kristus õpetas 
evangeeliumi ja tegi 
palju imesid ning rajas 
lisaks sellele ka oma 
Kiriku maa peale. Ta tegi 
lepituse meie pattude 
eest, Ta löödi risti ja Ta 
tõusis üles, et võimal-
dada meil võita vaimne 
ja füüsiline surm. Ta on 
täna oma Kiriku juht 
ning Temalt ja Taevaselt 
Isalt pärineb preesterlu-
se volitus.

SUUR USUST TAGANEMINE
Pärast Päästja ülestõusmist püüdsid Ta apostlid 
ja teised Kiriku juhid evangeeliumi levitada, kuid 
inimesed hülgasid nende õpetused ja lausa tapsid 
enamuse apostlitest. Inimeste pahelisuse tõttu kadus 
evangeelium maa pealt. Maailm langes vaimupime-
dusse (vt Js 60:2).
• Inimestel puudus üle tuhande aasta igasugune 

võimalus saada päästvaid talitusi, templiõnnistusi 
või prohveti juhatust.

• Piiblist läksid kaduma hinnalised tõed.
• Jumala tõelise loomuse kohta õpetatu polnud õige.
• Mõnda päästvat talitust muudeti või ei õpetatud 

õigesti (vt Js 24:5).
• Usust taganemine viis lõpuks paljude kirikute 

rajamiseni.

REFORMATSIOON
Suure usust taganemise ajal mõistsid mõned 
usumeelsed eurooplased, et Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi ei õpetatud õigesti. Need reformaato-
rid polnud prohvetid, kuid andsid endast parima, et 
õpetada tõde, nii nagu nemad seda mõistsid. Nende 
abil jõudis Piibel üha enamate inimesteni. Paljud 
võitlesid usuvabaduse nimel ja avasid tee evangee-
liumi taastamisele.

JOSEPH SMITH
Kas evangeeliumi täius oli igaveseks kadunud? Ei! 
Jumal ilmutas tähtsad tõed uuesti Joseph Smithile. 
Taevased sõnumitoojad taastasid talle kõik vaja-
likud preesterluse võtmed (vt ÕL 27:8–13; 110; 
128:18–21), mistõttu sai sellest „aegade täiuse 
evangeeliumi ajajär[k]” (ÕL 138:48). Seda tuntakse 
ka viimse ajana, kuna see on viimane evangeeliumi 
ajajärk enne Jeesuse Kristuse teist tulemist.

TAASTAMINE
Ja tead mis! TEIL on taastamise õnnistused.  
Just nimelt, teil!
• Jeesuse Kristuse Kirik taastati nii, et seda  

juhivad prohvet ja apostlid.
• Mormoni Raamat, Õpetus ja Lepingud,  

Kallihinnaline Pärl ja muud nüüdisaja ilmutused 
taastasid hinnalised tõed, mis olid kaduma 
läinud (vt 2Ne 27).

• Joseph Smith sai Ristija Johanneselt Aaroni 
preesterluse (vt ÕL 13) ning apostlitelt Peetrus, 
Jaakobus ja Johannes Melkisedeki preesterluse 
(vt ÕL 128:20).

• Volitatud preesterluse hoidjad teevad päästvaid 
talitusi õigesti.

• Ja me teame, et tõde ei kao enam kunagi usust 
taganemise tõttu (vt Tn 2:44). ◼

Te olete siin



Sarah Hanson

Kujutage ette, et loete kõike, mida kirju-
tatakse Päästjast pühakirjades – Piiblis, 
Mormoni Raamatus, Õpetuses ja Lepin-

gutes ning Kallihinnalises Pärlis. Mõelda vaid, kui 
palju aega ja tööd see nõuab! Russell M. Nelson esitas 

2017. aasta jaanuaris just selle üleskutse – uurida kõike, 
mida Jeesus ütles ja tegi põhiteostes. Juhataja Nelsoni 

sõnul oli ta selle projekti lõppedes „hoopis teine inimene”. 
Ta sai Jeesusest Kristusest rohkem teada ja ka tema pühen-

dumus Temale kasvas.1

Kristuse kohta õppides võite saada ka teie Temaga lähedase-
maks. Tema elu ja eesmärgi uurimine kutsub teie ellu Tema rahu 

ning aitab teil õppida tundma Teda ja Taevast Isa. Vaadake, kuidas 
need noored vastasid kahele küsimusele: 1) Milline on sinu lemmik-

pühakirjalugu Päästjast ja miks? 2) Kuidas on evangeeliumi uurimine 
toonud sulle rahu? LIZ
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Õppides Jeesusest Kristusest, 
võite tunda oma elus Tema 

rahu ja kohalolekut.



N
O

O
RED 

Mulle meeldib lugu kümnest pidalitõbisest, kuna Kristus näitas Teda tänanud pidalitõbise 
vastu nii palju armastust. Ta ütles: „Su usk on sind aidanud!” (Lk 17:19; vt s 11–19.) 
Mulle meeldib see ehe armastus, mida Ta näitab kõigi vastu.

Minu koolis hiljuti aset leidnud tragöödiate tõttu vajavad kõik seal palju rahu ja 
tröösti. Mina olen leidnud jõudu ja rahu seminaris õpitu kaudu. Seminariõpetajad 
teevad pühakirjad ja evangeeliumi kõigile isikupäraseks. Lahe on näha, kuidas semi-
naritund erineb tavalisest koolitunnist. Sealne tunne on erinev ja toob rahu.
Gabriel S., 16, Ameerika Ühendriigid, Colorado osariik

Alma lugu usust ja Jumala sõnast (vt Al 32:18–43) on õpetanud mulle, 
et kui külvame armastust, saame armastust. Alma selgitab soramlastele, 
et usk on nagu seeme. See on uskumine millegi tõesusse, ilma seda 
tegelikult nägemata. Usk kasvab, kui Jumala sõna soovitakse uskuda 
ja kuulda. Kõik see on aidanud mul olla rahulik, tugevdada südant 
ja saada tunnistus, et mind nähes on Taevase Isa silmades 
armastus ja halastus.

Kui uurin iga päev pühakirju, mõistan paremini armastust, 
mida Päästja tunneb meie kõigi vastu. See teadmine aitab 
mul selgitada koolis sõpradele, et nad pole probleemide 
tekkides üksinda, sest Jumal armastab meid.
Maria D., 17, Hispaania, Guadalajara

Mulle meeldib 3. Nefi 17, kui Päästja külastab 
Ameerika mandrit ja kutsub lapsi enda juurde. 
Ta võtab nende juures istet ja veedab nen-
dega ükshaaval aega. Minu jaoks on see 
hämmastav lugu, millest võib näha, kes on 
Jeesus Kristus ja kui palju Ta meid kõiki 
armastab. Usun, et Ta istub ka kõigi 
meie kõrvale, kui Tema abi vajame.

Esitasin endale sel aastal 
väljakutse lugeda iga päev 
pühakirjadest ühe lehekülje. 
Nüüd, mil olen seda teinud, 
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ja vaevatuid, ning teeb nad siis terveks. Seejärel 
õnnistab ta väikseid lapsi. (Vt 3Ne 17.) Minu arvates 

on see tõeliselt lahe ja vägev lugu. Mulle meeldivad 
väikesed lapsed ja mulle meeldib, kui inimesed neid eriti 

armastavad, sest lapsed on nii rikkumatud. Sellest loost 
nähtub, kui sügavalt Päästja meid armastab. Kuna Ta armas-

tas inimesi toona piisavalt, et teha kõike, mida Ta tegi, võib Ta 
meid ka täna armastada.

Salmis Jesaja 53:3 öeldakse, et Päästja on „valude mees ja 
haigustega tuttav”. Kui mõtlen Kristuse lepitusele, sellele, mida Ta 
meie nimel läbi elas, ja kuidas ma võin saada andeks, kui ma pat-
tudest meelt parandan, tunnen end tõeliselt rahulikuna. Mormoni 
Raamatus oli paljudel inimestel – Moosia poegadel, Ammonil ja 
Alma nooremal – konarlik minevik, kuid nad said andeks. Nad 
pöördusid Kristuse poole, parandasid meelt ja neist said vinged 
eeskujud, kellelt täna õppust võtta. Minu jaoks on trööstiv teada, 
et ka mina võin andeks saada.
Alina T., 18, Ameerika Ühendriigid, Oregoni osariik

Minu lemmikpühakirjalugu Jeesusest on see, kui Ta muutis 
vee pulmas ema õhutusel veiniks (vt Jh 2:1–11). Lugu on minu 
lemmik seetõttu, kuna sellest on näha Jeesuse austus naiste ja 
eriti oma ema vastu. Lugu innustab lapsi kuuletuma oma vane-
matele mitte hirmust, vaid tohutust armastusest. Kõik peaksid 
püüdlema Jeesuse Kristuse eeskuju poole. Ta ei lakanud 
kunagi oma ema armastamast ja ka meie ei peaks lakkama oma 
vanemaid armastamast. See katke on minu lemmik ka seetõttu, 
et Tema imetegu osutab teenimisele ja ka meie saame teha 
teisi aidates imesid.

See ja teised pühakirjalood on toonud mulle rahu. Seda on 
äärmiselt trööstiv teada, et kui püüan alati Kristusest õppida ja 
Tema õpetusi järgida, saan naasta ühel päeval oma armastava 
Taevase Isa juurde.
Anne R., 17, Austraalia, Victoria

olen hakanud 
seda tege-

vust iga päev 
ootama. Kui olen 

püüdnud pühakir-
jade sõnu ja lugusid 

mõista, olen neist nii 
palju õppinud, ning kuna 

olen õppinud oma Taeva-
sest Isast ja Päästjast, olen 

saanud nendega ka läheda-
semaks. See on toonud minu 

ellu palju rahu.
Anna C., 17, Ameerika Ühendriigid, 

Montana osariik

Mulle meeldib, kui Kristus tuleb Amee-
rikasse, küsib, kas nende seas on haigeid HE
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KOONDAGE OMA  
TÄHELEPANU TEMALE
„Meie tähelepanu peab olema kinnitunud 
Päästjale ja Tema evangeeliumile. Püüd 
vaadata Tema poole igas oma mõttes, on 
vaimselt päris ränk. Kuid seda tehes meie 
kahtlused ja hirmud põgenevad.”
Russell M. Nelson. Jeesuse Kristuse väe toomine 
oma ellu. – 2017. a kevadine üldkonverents.

Mulle meeldib lugu Kristusest ja rikkast noormehest (vt Mk 
10:17–22). See annab mulle taipu ja väljavaateid, kuidas eelistada 
Jumalat kõigele. Palve kogu oma maine vara maha müüa valmis-
taks raskusi peaaegu kõigile. Kuid ma arvan, et valmidus pidada 
Jumalat varast tähtsamaks on üks neid asju, mida me kõik peame 
elus õppima. Jeesuse Kristuse piiritu armastus meie vastu on tõe-
liselt tähelepanuväärne. See on kindlasti parem kui ükskõik milline 
rahasumma või asi, mille me selles elus endale saame.

Pühakirjade lugemine toob mulle rahu ja tröösti, kuid ka tarkus 
ja mõistmine suurenevad. Kuigi ma ei pruugi alati tunda püha-
kirjauurimise väge otsekohe, tean ma, et pühakirjade lugemine 
mõjub mu elule positiivselt ning aitab mul tunda Vaimu ja märga-
ta Tema õhutusi.
Yuzhen C., 19, Taiwan, Taichung

Kui Kristus on teel sureva tütarlapse juurde, puudutab üks 
veritõbine naine lihtsalt Tema kuube ja saab terveks. Mõistes, et 
naine on Teda puudutanud, pöördub Kristus tema poole ja räägib 
temaga (vt Lk 8:43–48). Kuigi Kristus oli kellelegi teisele appi 
minemas, leidis Ta aega ka selle naise jaoks. Kristus leiab aega 
ka kõigile meile.

Minu elu on väga kiire, ma jooksen kooli või balletitundi või 
täidan muid ülesandeid. Kõige selle jooksul pole mul aega üksi olla 
ega rahu tunda. Tunnen rahu, kui loen pühakirju või palvetan. Seda 
on nii hea tunda ja kõigest hullusest veidi rahu saada. Sellistel rahu-
hetkedel saan lähedasemaks Päästjaga ja kasvan evangeeliumis. ◼
Zoe B., 17, Ameerika Ühendriigid, Utah’ osariik

Artikli autor elab Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis.

VIIDE
 1. Vt Russell M. Nelson. Prophets, Leadership, and Divine 

Law (üleilmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele, 
8. jaan 2017), broadcasts .lds .org. Jeesuse Kristuse väe too-
mine oma ellu. – 2017. a kevadine üldkonverents. Study 
the Savior’s Words. – Liahona, jaan 2018, lk 56–59.HE
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Mida Kiriku taastamine  
minu jaoks tähendab
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K iriku taastamine algas 1820. aastal, kui Taevane Isa ja Jeesus Kristus külastasid Joseph Smithi. Pärast seda  
leidsid aset teised tähtsad sündmused, et tuua Jeesuse Kristuse Kirik tagasi maa peale. Loe järgmiseid kaarte, 

lõika need välja, liimi need paberile ja mängi paari leidmise mängu.

Joseph Smith tõl-
kis kuldplaadid …

Taevane Isa ja 
Jeesus Kristus 
ilmusid Joseph 
Smithile …

Ristija Johannes 
andis Joseph 
Smithile ja Oliver 
Cowderyle Aaro-
ni preesterluse …

Peetrus, 
Jaakobus ja 
Johannes taas-
tasid Melkisedeki 
preesterluse …

…, et ma teaksin, 
et neil on keha 
nagu minul!

…, et ma võiksin 
lugeda Mormoni 
Raamatut!

…, et ma võik-
sin saada 
ristitud Viimse 
Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse 
Kirikusse!

…, et ma võiksin 
saada Püha 
Vaimu anni!
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Kirik organiseeriti 
6. aprillil 1830 …

Emma Smith 
kogus laule Kiriku 
esimese lauluraa-
matu jaoks …

Kirtlandi temp-
lis andis Eelija 
Joseph Smithile 
perede pitseeri-
misvõtmed …

Issand käskis 
algusaegade 
pühadel maksta 
kümnist …

Aurelia Rogers 
pani aluse 
Algühingule, et 
õpetada oma 
naabruskonna 
lapsi …

…, et ma võiksin 
kirikus käia!

…, et ma võiksin 
kirikulaule laulda!

…, et ma võiksin 
teha pereajaloo-
tööd ja minna 
templisse.

…, et ma võiksin 
annetada kümnist 
ja paastuannetust!

…, et ma võiksin 
Algühingus käia!
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A P O S T L I D  T U N N I S T A V A D  K R I S T U S E S T
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„Ühena Tema teenijatest tunnistan ma, et Jeesus on Kristus, meie Lunastaja 
ja Päästja. Ja ma tean, et Tema õrn halastus võib saada osaks meile kõigile.”

Vanem David A. Bednar
Kaheteistkümne Apostli kvoorumist
2005. a kevadise üldkonverentsi kõnest „Issanda õrn halastus”.
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„Ma avan teile taevaluugid  
ja kallan teile õnnistust” (Malakia 3:10).

Kui ma Guatemalas üles kasvasin, oli minu perel vab-
rik, mis valmistas spordivõistkondadele vormiriietusi.

Minu isa tahtis, et meie pere lapsed õpiksid kõvasti 
tööd tegema. Me aitasime teda vabrikus. Kui ma väike 
olin, sattusin ma tihti pahandustesse. Ma paistsin alati 
asju lõhkuvat. Kuid kui ma olin vanem, siis lasi mu isa 
mul tikkimismasinate eest hoolitseda.

Minu isa maksis meile tehtud töö eest. Seejärel ta 
küsis: „Mida sa oma rahaga ette võtad?” Ma teadsin, et 
õige vastus oli: „Maksan kümnist ja säästan oma misjoni 
jaoks.”

Kui ma olin 13- aastane, kaotasime oma äris palju 
raha. Me pidime palju õmblusmasinaid maha müüma. 
Kahesaja töölise asemel oli meil neid alla viie. Nad tööta-
sid meie kodu garaažis.

Ma olin alati oma kümnist maksnud ilma, et olek-
sin mõistnud, kui tähtis see oli. Siis sain ma imelise 

õppetunni. Ühel laupäevahommikul kuul-
sin ma oma vanemaid tasakesi rääkimas. Mu isa 

ütles emale, et meil jagub raha ainult kümnise maksmi-
seks või toidu ostmiseks. Mõlema jaoks raha ei jagunud. 
Ma olin mures. Mida mu isa teha otsustab?

Pühapäeval nägin, kuidas mu isa ulatas meie kogu-
duse juhatajale ümbriku. Ta otsustas kümnist maksta. 
Ma olin selle üle õnnelik, kuid samuti mures. Mida 
me sööme?

Järgmisel hommikul koputasid mõned inimesed 
meie uksele. Nad ütlesid isale, et neil on kohe vormi-
riideid vaja. Tavaliselt maksid inimesed meile pärast 
tellimuse täitmist. Kuid need inimesed maksid mu isa-
le samal päeval, enne kui me vormiriided valmis olime 
teinud.

Ühe nädalalõpuga õppisin ma ilusa õppetunni, millest 
on mulle jagunud kogu eluks. Kümnise seadus aitab 
meil meie usku suurendada ja näidata meie tänu meie 
Taevase Isa vastu. Kümnise maksmine on õnnistus. ◼ILL
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Vanem  
Valeri V. Cordón
Seitsmekümnest

Imeline õppetund
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Ray Goldrup
Põhineb tõestisündinud lool

Tööriistad meenutasid Miguelile üht teist asja, mis 
talle meeldis. Abuelo andis talle alati kommi, kui Miguel 
koristada aitas.

Kuid Miguelil oli kõht tühi praegu! Ta teadis, et ta 
ei tohiks ilma küsimata kommi võtta, kuid paistis, et 
Abuelol on veel mõneks ajaks tegemist. „Ehk ei tarvitse 
mul oodata,” mõtles Miguel.

Miguel sirutas käe leti alla kommipurgi järele. See 
oli täis tema lemmikkommi – magusat ja tšillipulbriga 
vürtsitatud. Kui ta selle avas, tundis Miguel end natuke 
halvasti. Kuid komm paistis nii isuäratav. Ta pani kiiresti 
ühe kommi suhu.

Peatselt klient lahkus. Abuelo võttis ühe nahatüki ja 
kastis selle vette. See aitas hoida naha pehme, et sellega 
oleks kergem töötada.

Abuelo kingapood
„Kerge paluda andeks ei olegi siis”  
(Children’s Songbook, lk 98).

Miguel avas oma abuelo (vanaisa) kingapoe ukse. 
Ta tundis naha lõhna, millega Abuelo töötas. See 

oli üks tema lemmiklõhn.
„Tere, Abuelo!”
Abuelo oli põlvili ja joonistas kliendi jalajälge paberi 

peale. Ta ei vaadanud üles. Abuelo kuulmine ei olnud 
eriti hea.

Miguel istus tööpingi taha. Ta vaatas lõigatud naha 
kuhja. Ta kujutas ette, mida Abuelo igaühest neist oma 
haamri ja tangidega teeb.
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Miguel kugistas kommi 
kiirelt alla. Seejärel läks ta 
Abuelo juurde.

„Tere!” ütles Abuelo naera-
tades. „Mul on hea meel, et sa 
mind vaatama tulid.”

Miguel kallistas Abuelot. Ta 
lootis, et Abuelo ei märka, et ta oli 
ühe kommi ära söönud. Miguel lükkas 
muremõtted kõrvale.

„Sul paistab täna palju tööd olevat,” ütles 
Miguel nahakuhjale osutades. „Kas sul on abi vaja?”

„Ikka! Kas sa ulataksid mulle niidi?”
Miguel võttis pika niiditüki. Ta tõmbas seda oma käte 

vahel. See oli tugevam, kui paistis.
„Oo! See on tugev.”
Abuelo naeris. „See peab tugev olema, et kasutamisel 

vastu pidada.” Abuelo tõmbas niidi nahast läbi. Siis tuli 
tema näole ilme, mida ema mõnikord „elutarga Abuelo” 
ilmeks kutsub.

„Tead, me peaksime olema rohkem selle kinga sarna-
sed,” ütles vanaisa noogutades.

Miguel piilus nahka. „Hm … Kas tõesti?”
„Jah, tõesti. Me peame jääma tugevaks. Nii ei anna me 

Saatana kiusatustele järele.”
Miguelile meenus punane komm. Ta teadis, et peaks 

Abuelole sellest rääkima.
Abuelo võttis riiulilt vana kinga. „Kas sa näed seda 

suurt auku?”
Miguel oleks arvatavasti võinud oma käe sellest agust 

läbi pista. „Jah.”
„Kord oli see väike auk, mida oleks võinud kergesti 

parandada. Kuid nad ootasid ja nüüd on seda palju ras-
kem parandada. Halvad harjumused ja valed valikud on DO

NA
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HEA TUNNE
Ühel päeval läksime me emaga veearvet 
maksma ja meie ees seisev mees pillas 
suure hulga raha maha, aga ei pannud 
seda tähele. Ma andsin selle talle kiiresti 
tagasi. Ta ütles: „Suur tänu sulle” ja lisas, 
et ei arvanud, et ükski teine laps oleks nii 

talitanud. Mul oli pärast seda väga hea tunne. See hea tunne 
jääb mulle alatiseks meelde.
Brianna C., 9- aastane, Ameerika Ühendriigid, Idaho osariik

nagu see auk. Parem on need 
varakult ära parandada.”

Abuelo noogutas taas ja 
elutarga Abuelo ilme moon-

dus tagasi naeratuseks. Nad 
rääkisid edasi, kuni Abuelo 

töötas. Kogu aeg mõtles Miguel 
punasest kommist.
Kui Abuelo lõpetas, aitas Miquel tal 

koristada. Siis sirutas Abuelo oma kommi-
purgi järele.

Lõpuks ei suutnud Miguel seda enam taluda. „Ma 
võtsin ühe su kommi!” pahvatas ta välja.

Abuelo pani purgi käest. „Mis sa ütlesid?”
Miguel rääkis talle, kuidas oli ilma küsimata kommi 

võtnud. „Mul on väga kahju, Abuelo! Ma ei tee seda 
enam kunagi, ma luban!”

Abuelo kallistas Migueli. Miguel tundis end nii palju 
paremini.

„Aitäh, et sa aus olid. See on minu jaoks tähtsam kui 
pea miski muu.”

Koju jalutades tundis Miguel ennast nagu üks Abuelo 
uutest kingapaaridest. Nii tugev kui olla saab ja eluks 
valmis! ◼
Artikli autor elab Utah’ osariigis Ameerika Ühendriikides.

„Tead, me peaksime 
olema rohkem selle 

kinga sarnased,” 
ütles vanaisa.
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Tere!  
Mina olen Claudia 

ja ma elan 
Austraalias.  

L A S K E  O M A  V A L G U S E L  S Ä R A D A

Ma seisan teiste eest
Koolis on ühel minu klassi 

poisil õppimisega raskusi. Ma 
seisan tema eest, kui teised 
teda pilkavad, ja aitan teda 
tunnis, kui tal on abi vaja. 
Minu õpetaja ütles, et see 

on esimene aasta, kui 
see poiss end osana 
oma klassist tunneb.

Julgege olla LAHKE!
Mina lasen oma valgusel 

särada, olles teiste vastu lahke.

Claudia vend 
Tyler
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Minu väike kaisukaru
Kui minu õpetaja onu suri, oli ta väga õnnetu. Ta ei tea 
Kirikust midagi, seega ütlesin ma talle, et Taevane Isa 
armastab teda. Ma joonistasin talle kaardi ja ütlesin, 
et ta näeb oma onu taas. Ma andsin talle oma armsa 
väikese kaisukaru, et aidata tal kurbusest üle saada.

SAADA MEILE TÄHT!
Kuidas lased sina oma valgusel 
särada, nagu Jeesus meil teha palus? 

Saada meile e- kiri oma tähest koos 
loo ja pildi ning oma vanemate loaga 

aadressile liahona@ ldschurch .org.

Sõpradega vedanud
Minu naabril Olivial on 

raskusi käimise, rääkimise ja 
kuulmisega. Olivia ema 

ütles, et Olivial on vedanud, 
et tal on minusugune sõber. 

Minul on ka vedanud!

Laulmine  
ja Püha Vaim
Mulle meeldib 
laulda Laste  
lauluraamatu laule. 
Minu pere ütleb, et 
see aitab neil tunda 
Püha Vaimu. Püha 
Vaim annab mulle 
sooja tunde.

KUIDAS LASED SINA  
OMA VALGUSEL SÄRADA?

JULGE saada sõbraks kellegagi,  
kellel pole palju sõpru.

JULGE aidata oma naabrit.
JULGE kutsuda sõpra kirikusse.

JULGE laulda!FO
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Cael S., 8- aastane, Ameerika Ühendriigid, Virginia

Ma tean, et Taevane Isa vastab 
palvele. Kui meie pere elas 

Saksamaal, käisime me oma küla 
Volksmarchil. Volksmarch on üri-
tus, kus sõbrad ja naabrid veedavad 
koos aega looduses jalutades. Minu 
vanemad ütlesid, et ma võin koos 

ühe sõbraga grupi eesotsas kõndida, ja me asusime 
pikale matkarajale.

Mõne minuti pärast ei näinud ma oma pere ühtegi lii-
get. Ma ütlesin sõbrale, et jään rajale ja ootan neid. Peagi 
ei näinud ma enam ka oma sõpra ega tema peret ja 
minu vanemad polnud ikka veel välja ilmunud. Ma olin 

Kadunud 
ja leitud
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üksinda metsas ja hakkasin kartma. Otsustasin, et ütlen 
palve, et keegi mind üles leiaks.

Selle metsa teises osas tundis minu isa Püha Vaimu en-
dale ütlemas: „Mine otsi oma poega.” Ta tundis, kui väga 
ma teda vajasin ja seega pööras ta end ringi ja ütles minu 
emale, et läheb mind otsima. Mõne minuti pärast tuli 
minu isa mööda metsarada joostes paika, kus ma ootasin, 
ja leidis mind üles. Ma olin isa nähes väga rõõmus. Kui ta 
rääkis, kuidas oli tundnud tugevat tunnet, et mul oli abi 
vaja, teadsin ma, et Taevane Isa oli minu palvele vastanud.

Ma olen väga õnnelik teadmise üle, et kus ma ka ei 
viibi, võin ma alati Taevase Isaga rääkida. Tema aitab 
mul teed leida. ◼
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Me reisisime Kambodžast Hiinasse Hongkongi 
templisse, et minu väike õde saaks meie perega 
kokku pitseeritud. Ma tundsin selles erilises 
paigas Vaimu.
Rosa P., 9- aastane, Kambodža

MEIE LEHEKÜLG

Kui ma sain 8- aastaseks, tulid minu vanavanemad ja 
paljud sõbrad minu ristimisele. Minu isa ristis mind 
ja kinnitas mu Kiriku liikmeks. Hiljem annetasin 
ma oma 30 cm pikkused juuksed vähki põdevatele 
lastele. Minu sünnipäev tegi mind väga õnnelikuks!
Lavona R., 8- aastane, Indoneesia

Oma ristimisel pelgasin ma veidike, kuid kui ma vette astusin,  
tundsin ma õnne ja rõõmu.
Thomas B., 8- aastane, Uruguay

Ühel päeval tunnis lugesin ma omaette, samal 
ajal kui kõik teised lauamänge mängisid. Kui kell 
helises, panid nad mängud lohakalt riiulile tagasi 
ja jätsid endast maha segaduse. Ma hakkasin ko-

ristama ja peagi tulid kõik teised mind aitama. Ma 
lasen oma valgusel särada, olles heaks eeskujuks.

Winnie W., 10- aastane, Kanada
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P Ü H A K I R J A L O O D

Kim Webb Reid

Joosep müüakse Egiptusesse

Joosepi vanemad vennad olid vihased. Nad ei tahtnud, et Joosep 
nende juht oleks! Nad müüsid ta inimestele, kes olid teel Egiptusesse, 
ja Joosepist sai ori.

Joosepil oli 11 venda. 
Tema isa andis talle ilusa, 
värvilise kuue. Jumal 
ütles Joosepile, et ta saab 
oma vendade juhiks.
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Isegi rasketel aegadel usaldas Joosep Jumalat. Ja Jumal oli Joosepiga. Joosepist 
sai Egiptuses juht! Kui ta vanemaks sai, aitas ta oma peret juhtida, just nagu 
Jumal oli öelnud.

Joosep tegi kõvasti tööd. 
Ta tegi häid valikuid, isegi 

kui inimesed tema kohta 
valetasid ja ta vangi panid.
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Ma võin usaldada Jumalat, nagu Joosep tegi. Ma võin 
valida õige. Jumal on minuga vaatamata kõigele. ◼

Kirjakohast 1. Moosese 37–41.
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V Ä R V I M I S L E H T

Jeesus ütleb: „Tule, järgne mulle!”
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Mõelge hetkeks, kui tähtis oli 
ülestõusmine selleks, et vaid-

lused Naatsareti Jeesuse tõelise 
identiteedi ning suurte filosoofiliste 
eluga seotud küsimuste üle lõpuks 
lahendatud saaksid. Kui Jeesus sõna 
otseses mõttes üles tõusis, tuleb sellest 
enesestmõistetavalt järeldada, et Ta 
on jumalik. Ühelgi lihtsurelikul endal 
pole väge pärast surma taas ellu ärga-
ta. Kuna Jeesus tõusis üles, ei saanud 
Ta olla kõigest puusepp, õpetaja, rabi 
või prohvet. Kuna Ta tõusis üles, pidi 
Jeesus olema Jumal, koguni Isa Ainu-
sündinud Poeg.

Seega see, mida Ta õpetas, on tõde. 
Jumal ei saa valetada.

Seega Tema oli maa Looja, nagu Ta 
on öelnud.

Seega on taevas ja põrgu tõelised, 
nagu Ta on õpetanud.

Seega on olemas vaimude maailm, 
mida Ta pärast surma külastas.

Seega tuleb Ta uuesti, nagu inglid 
ütlesid, ja „saab isiklikult valitsema 
maa peal” [UA 1:10].

Seega kõik tõusevad üles ja neile 
saab osaks viimane kohtumõistmine.

Kuna Kristus tõepoolest üles tõu-
sis, on alusetud kõik kahtlused Isa 
Jumala kõigeväelisuse, kõiketeadmise 
ja heatahtlikkuse kohta, kes maailma 
lunastuse nimel oma Ainusündinud 
Poja andis. Kahtlused elu mõttes ja 
eesmärgis on põhjendamatud. Jeesus 
Kristus on õigupoolest ainus nimi või 
tee, mille kaudu inimkond võib saada 
päästetud. Kristuse arm on tõeline, 

ÜLESTÕUSMISE 
REAALSUS
Jeesus Kristus on õigupoolest ainus nimi 
või tee, mille kaudu inimkond võib saada 
päästetud.

J Ä L L E N Ä G E M I S E N I !

võimaldades meelt parandaval patus-
tajal nii andeks kui ka puhtaks saada. 
Usk on tõepoolest midagi enamat 
kui ettekujutus või psühholoogiline 
väljamõeldis. Nagu Ta on õpetanud, 
on olemas ülim ja kõikehõlmav tõde 
ning erapooletud ja muutumatud 
kõlblusnormid.

Kuna Kristus tõepoolest üles tõu-
sis, on meeleparandus Tema seaduse 
ja käskude igasuguse rikkumise eest 
nii võimalik kui ka äärmiselt vajalik. 
Päästja imeteod olid ehtsad, nagu ka 
Tema lubadus jüngritele, et nad võivad 
teha samu ja veel suuremaidki tegusid. 
Tema preesterlus on kahtlemata tõe-
line vägi, mis „juhib evangeeliumi ja 
hoiab endas kuningriigi saladuste võtit, 
nimelt Jumala tundmise võtit. Seepä-
rast avaldub selle talitustes jumalikku-
se vägi” [ÕL 84:19–20]. Kuna Kristus 
tõepoolest üles tõusis, pole surm meie 
lõpp, ja kuigi meie nahka nülitakse, 
näeme me ihus Jumalat [Ii 19:26]. ◼
2014. a kevadise üldkonverentsi kõnest. ILL
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