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ES I M E S E PR E S I D E N T K O N N A S Õ N U M

See raamat on loodud eesmärgil, et seda saaks
uurida kõrvuti pühakirjade ja viimse aja prohveti-
te õpetustega. Me kannustame teid seda lugema,
kui te uurite evangeeliumi põhimõtteid ja raken-
date neid oma elus. Kasutage seda abimaterjalina,
kui te valmistate ette kõnesid, annate tunde ja vas-
tate Kirikut puudutavatele küsimustele.

Õppides evangeeliumi tõdedest, hakkate te
paremini mõistma Taevase Isa igavest plaani. Kui
selle plaani mõistmine on teie elu aluseks, oskate
te teha arukaid valikuid, elada kooskõlas Jumala
tahtega ja leida elust rõõmu. Teie tunnistus tugev-
neb. Te jääte usule truuks.

Me peame eriti silmas noori, noori vallalisi
täiskasvanuid ja äsjaseid pöördunuid. Me tõotame
teile, et kui teie isiklikud palved ning pühakirjade
ja evangeeliumiõpetuste uurimine on regulaarsed,
olete te valmis vastu panema halbadele mõjudele,
mis oleksid petlikud ja teeksid teile kahju.

Andku see raamat teile jõudu, kui te püüate
saada Päästjaga lähedasemaks ja järgida Tema ees-
kuju.

Esimene Presidentkond
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EVA N G E E L I U M I T E E M A D
T Ä H E S T I K U L I S E S J Ä R J E S T U S E S

Aabrahami leping

Aabraham võttis vastu evangeeliumi ja ta asetati ülem-
preestriks (vt ÕL 84:14; Aabraham 1:2). Hiljem sõlmis ta se-
lestilise abielu, mis kujutab endast ülenduse lepingut (vt ÕL
131:1–4; 132:19, 29). Koos tehtud lepingutega sai ta Issandalt
oma pere kohta suuri tõotusi. Nende tõotuste seas olid järg-
mised:

• Tal saab olema loendamatu arv järeltulijaid (vt
1 Moosese 17:5–6; Aabraham 2:9; 3:14).

• Tema sugu ehk järeltulijad võtavad vastu evangeeliu-
mi ja hoiavad preesterlust (vt Aabraham 2:9).

• Tema soo teenimistöö kaudu “saavad õnnistatud kõik
maa perekonnad, nimelt evangeeliumi õnnistustega,
mis on päästmise õnnistused, nimelt igavene elu” (vt
Aabraham 2:11).

Kõiki lepinguid ja tõotusi, mis Aabraham sai Issandalt,
kutsutakse ühise nimetusega Aabrahami lepinguks. See on
igavene leping, mis hõlmab kogu Aabrahami sugu (vt
1 Moosese 17:7). Selleks, et olla arvatud Aabrahami soo hul-
ka, tuleb kuuletuda evangeeliumi seadustele ja talitustele.
Inimene, kes seda teeb, võib saada seejärel osa kõikidest
Aabrahami lepingu õnnistustest, isegi kui ta pole otseses
mõttes Aabrahami järglane (vt Galaatlastele 3:26–29; 4:1–7;
ÕL 84:33–40).

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmena oled
sa lepingulaps (vt 3 Nefi 20:25–26). Sa oled saanud igavese
evangeeliumi ja pärinud samad tõotused, mis anti Aabraha-
mile, Iisakile ja Jaakobile. Sul on õigus preesterluse õnnistus-
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tele ja igavesele elule vastavalt sellele, kui ustav sa oled pääst-
mise talituste saamisel ja nendega seotud lepingute pidami-
sel. Sinu püüdlused ja su järeltulijate töö õnnistab maailma
rahvaid.

Vt ka Igavene elu; Leping; Patriarhaalsed õnnistused; Preesterlus;

Talitused

Aaroni Preesterlus

Kui prohvet Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatut, lei-
dis ta koha, kus mainiti ristimist pattude andekssaamiseks.
15. mail 1829 läks ta koos oma teksti kirjutaja Oliver
Cowderiga metsa, et Issandalt ristimise kohta järele uurida.
Nende palvetades “laskus taevast valguspilve sees sõnumi-
tooja”. See sõnumitooja oli Ristija Johannes, prohvet, kes oli
sajandeid tagasi Jeesuse ristinud. Ristija Johannes, kes oli
nüüd üles tõusnud, pani oma käed Josephi ja Oliveri peale
ning andis kummalegi Aaroni Preesterluse, mis oli võetud
maa pealt suure usust taganemise ajal. Selle volituse alusel
võisid Joseph ja Oliver teineteist ristida (vt Joseph Smith —
Ajalugu 1:68–72).

Väärilised meessoost liikmed võivad saada tänapäeval
Kirikus Aaroni Preesterluse alates 12. eluaastast. Neile ava-
nevad mitmed võimalused võtta osa pühadest preesterluse
talitustest ja teenida. Kui nad täidavad oma kohustusi vääri-
liselt, tegutsevad nad Issanda nimel, aitamaks teistel saada
evangeeliumi õnnistusi.

Aaroni Preesterluse ametid on piiskop, preester, õpetaja
ja diakon. Diakonid jagavad juhtiva preesterluse juhi (tavali-
selt piiskopi või koguduse juhataja) volitusel sakramenti.
Nad aitavad piiskopil või koguduse juhatajal kanda hoolt
Kiriku liikmete eest, teenides ja olles abiks sellistes maistes
asjades nagu näiteks paastuannetuste kogumine. Õpetajad

Aaroni Preesterlus
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võivad täita kõiki diakonite kohustusi ning neile saavad
osaks ka muud teenimisvõimalused. Nad valmistavad ette
sakramendileiva ja -vee ning teenivad koduõpetajatena.
Preestrid võivad täita kõiki diakonite ja õpetajate kohustusi.
Juhtiva preesterluse juhi volitusel võivad nad ka õnnistada
sakramenti, ristida ning asetada teisi preestri, õpetaja ja dia-
koni ametisse.

Aaroni Preesterlus on “osa suuremast ehk Melkisedeki
Preesterlusest” (vt ÕL 107:14). Seda kutsutakse sageli etteval-
mistavaks preesterluseks. Aaroni Preesterluses teenides val-
mistub preesterluse hoidja saama Melkisedeki Preesterlust ja
templiõnnistusi, teenima põhimisjonil, olema armastav abi-
kaasa ja isa ning jätkama kogu oma elu Issanda teenimist.

Vt ka Melkisedeki Preesterlus, Preesterlus.

Abielu

Nüüdisaegses maailmas lükkavad paljud inimesed abi-
elu ja perekonna tagasi ning isegi naeruvääristavad neid.
Keset selliseid segadust tekitavaid ja hävitavaid hääli toovad
Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum
järjekindlalt kuuldavale tõehääle. Nad kuulutavad “pühali-
kult, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud, ja
et perekond on kesksel kohal Looja plaanis Tema laste igave-
se saatuse suhtes” (vt “Perekond: Läkitus maailmale”, lk 117
selles raamatus).

Perekond toob elus kõige suuremat rõõmu. Tugevate pe-
resuhete nimel on vaja pingutada, kuid sellised pingutused
toovad suurt õnne selles elus ja kogu igavikus. Kui su pereelu
pole olnud minevikus kuigi õnnelik, võid sa ikkagi püüelda
selle poole, et su abielu oleks õnnelik ja igavene ning suhted
pereliikmetega armastusest ajendatud.

Abielu
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Uus ja igavene abieluleping

Meie Taevase Isa õnneplaanis võivad mees ja naine olla
teineteise külge pitseeritud ajaks ja kogu igavikuks. Need, kes
on templis pitseeritud, on saanud kinnituse, et nende suhe
kestab igavesti, kui nad on oma lepingutele ustavad. Nad tea-
vad, et miski, isegi mitte surm, ei saa neid jäädavalt lahutada.

Igavese abielu leping on vajalik ülenduseks. Issand il-
mutas Joseph Smithi kaudu: “Selestilises hiilguses on kolm
taevast või astet, ja et pääseda kõrgeimasse, peab inimene as-
tuma sellesse preesterluse korda [mis tähendab uut ja iga-
vesti kestvat abielulepingut], ja kui ta seda ei tee, siis ta sinna
ei pääse. Ta võib siseneda teise, kuid see on tema kuningriigi
piir; tal ei saa olema juurdekasvu” (vt ÕL 131:1–4).

Kui paar on saanud templis osa pitseerimistalitusest ja
sõlminud pühad lepingud, peavad nad jääma ustavaks, et
saada endale igavese abielu ja ülenduse õnnistused. Issand
ütles:

“Kui mees võtab naise minu sõna kaudu, mis on minu
seadus, ja uue ja igavesti kestva lepingu kaudu, ja see pitsee-
ritakse neile lubaduse Püha Vaimuga selle poolt, kes on või-
tud, kellele ma olen määranud selle väe ja selle preesterluse
võtmed; ... ja kui [nad püsivad] minu lepingus, ... tehakse
neile kõiges nõnda, mida iganes minu teenija nende peale pa-
ni, ajas ja kogu igavikus; ja see on täies jõus, kui nad on
maailmast väljas” (vt ÕL 132:19; leidmaks selgitust tõotatud
Püha Vaimu kohta, vaata lk 145).

Abieluks valmistumine

Valmistu abieluks hoolikalt, kui oled vallaline. Pea mee-
les, et templiabielu ei saa millegagi asendada. Valmistu abi-
elluma õige inimesega, õiges kohas, õigel ajal. Ela nüüd
sellise inimese vääriliselt, kellega sa loodad abielluda.

Abielu
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Käi kohtamas üksnes nendega, kellel on kõrged käitu-
misnormid ja kelle seltsis võid sa oma kõrgetest käitumis-
normidest kinni pidada. Planeeri hoolikalt positiivseid ja
kasulikke tegevusi, et mitte jääda oma kaaslasega tegevuse-
tult omaette. Püsi turvalistes piirkondades, kus sul on end
kerge talitseda. Ära võta osa vestlustest ega tegevustest, mis
kutsuvad esile seksuaalseid tundeid.

Otsi endale kaaslast omaenda kirikust. Otsi kedagi, keda
sa võid alati austada ja kellest lugu pidada, kedagi, kes sind
su elus täiendab. Veendu enne abiellumist, et sa oled leidnud
kellegi, kellele sa saad anda kogu oma südame, kogu oma ar-
mastuse, kogu oma truuduse, kogu oma ustavuse.

Nõuanne neile, kes ei abiellu

Mõned Kiriku liikmed, kes soovivad abielluda, jäävad
vallaliseks, ilma et nad oleksid ise selles süüdi. Kui sa avas-
tad end sellisest olukorrast, võid sa olla kindel, et “neile, kes
Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb” (Roomlastele
8:28). Jäädes vääriliseks, antakse sulle ühel päeval, siin või
järgnevas elus, kõik igavese perekonna õnnistused. Issand on
tõotanud seda korduvalt oma viimse aja prohvetite kaudu.

Kui sa oled vallaline ja soovid abielluda, ära kaota loo-
tust. Kuid ära lase samas oma eesmärgil kogu tähelepanu
hõivata. Tegele selle asemel õhinaga väärt tegevustega. Otsi
viise, kuidas teenida oma sugulaste seas ja ühiskonnas. Võta
vastu Kiriku kutsed ja täida neid nii hästi, kui suudad. Hoia
end nii füüsiliselt kui vaimselt puhtana. Jätka õppimist ja
arenemist ning tee jätkuvaid edusamme oma isiklikus elus.

Õnneliku abielu saavutamine

Pea meeles, kui sa oled abielus, et sinu ja su abikaasa
vaheline sõprussuhe ning armastus peaksid olema sinu 
jaoks kõige kallimaks maapealseks suhteks. Sinu abikaasa on

Abielu
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peale Issanda ainuke, keda sul on kästud kogu südamest
armastada (vt ÕL 42:22).

Pea meeles, et abielu on oma tõelisimalt tähenduselt
võrdsete osapoolte vaheline partnerlus, kus üks ei valitse tei-
se üle, vaid kus kumbki teist kannustab, trööstib ja abistab.

Kuna abielu on elus nii tähtis suhe, vajab ja väärib see
aega. Ära eelista sellele vähemtähtsaid kohustusi. Varuge
aega teineteisega rääkimiseks ja teineteise kuulamiseks. Olge
tähelepanelikud ja aupaklikud. Näidake sageli üles õrnatun-
delisust ja südamlikkust.

Otsusta, et sinu ja su abikaasa vahele ei tule kunagi mi-
dagi, mis teie abielu nurja ajaks. Otsusta panna oma abielu
õnnestuma hoolimata probleemidest, mis võivad ette tulla.

Olge teineteisele ustavad. Ole oma abielulepingutele us-
tav mõttes, sõnas ja teos. Pea meeles, et Issand on öelnud: “Sa
pead armastama oma naist kogu oma südamest ja pead hoid-
ma tema ja mitte kellegi teise poole” (vt ÕL 42:22). Sõnarühm
“mitte kellegi teise” tähendab, et ükski inimene, tegevus ega
omand ei peaks olema kunagi tähtsam kui sinu suhe su 
abikaasaga.

Hoidu kõigest, mis võib panna sind mingil viisil truu-
dust rikkuma. Pornograafia, ebatervislikud fantaasiad ja flirt
õõnestavad su iseloomu ning asuvad hävitama sinu abielu
alusmüüri.

Otsustage üheskoos, kuidas oma rahadega ümber käia.
Koostage ühine eelarve ja järgige seda üheskoos. Ärge tehke
liigseid kulutusi ja vältige võlaorjust. Arukas rahakasutami-
ne ja võlgade vältimine aitavad kodus rahu tagada.

Keskendage oma elu Jeesuse Kristuse evangeeliumile.
Aidake teineteisel pidada teie poolt sõlmitud lepinguid.
Käige koos kirikus ja templis. Uurige üheskoos pühakirju.
Põlvitage üheskoos palves iga päeva alguses ja lõpus, et täna-
da oma Taevast Isa teineteise eest ja paluda Temalt üheskoos
õnnistusi teie elule, teie kodule, teile armsatele inimestele ja

Abielu
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teie õiglastele soovidele. Jumal annab teile siis juhiseid ning
teie igapäevased jutuajamised Temaga toovad rahu ja rõõmu,
mis ei saa tulla ühestki teisest allikast. Teie omavaheline suhe
muutub aasta-aastalt paremaks, teie armastus tugevamaks. Te
hakkate teineteist rohkem hindama.

Täiendavad viited: 1 Moosese 1:27–28; 2:18, 21–24; 1 korintlastele 11:11;

Efeslastele 5:22–33; Mooses 2:27–28; 3:18, 21–24

Vt ka Abielulahutus; Kõlbeline puhtus; Perekond; Templid; Ühtsus

Abielulahutus

Trükises “Perekond: Läkitus maailmale” kuulutavad
Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum
“pühalikult, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt
seatud, ja et perekond on kesksel kohal Looja plaanis Tema
laste igavese saatuse suhtes” (vt lk 117 selles raamatus).
Hoolimata nendest tõdedest on lahutamine muutunud palju-
de rahvaste seas tavaliseks ja suurenenud isegi Kiriku liik-
mete seas. See katku sarnane häda ei ole Jumalast, vaid
kujutab endast pigem vastase tööd.

Iga abielupaar peaks tegema koostööd, et olla igavese
abielu õnnistuste vääriline. Kui sa oled abielus ja koged oma
abikaasaga raskusi, pea meeles, et enamike abielus valitseva-
te pingete lahendamiseks vajalik abinõu ei peitu lahutuses
või eraldi elamises. Seda abinõu võib leida Jeesuse Kristuse
evangeeliumis — meeleparanduses, andestuses, ausameelsu-
ses ja armastuses. Seda võib leida, kui kohelda oma abikaasat
nii, nagu sa tahad, et sind koheldakse (vt Matteuse 7:12). Kui
te teete tööd oma raskuste lahendamise nimel, võiksite te
minna ja küsida üheskoos nõu oma piiskopilt või koguduse
juhatajalt.

Vt ka Abielu; Armastus; Ligimesearmastus; Perekond; Templid

Abielurikkumine (vt Kõlbeline puhtus)

Abielurikkumine 
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Abiühing

Abiühing asutati prohvet Joseph Smithi poolt 17. märtsil
1842 Nauvoos, Illinoisi osariigis. Ajal, mil see asutati, oli
Abiühingul kaks peamist eesmärki: anda abi vaestele ja puu-
dusekannatajatele ning päästa hingi. Ühingu töö jätkub ka
tänapäeval, jäädes kindlaks nendele algsetele juhtmõtetele.
Abiühingu õed teevad kogu maailmas koostööd preesterluse
hoidjatega, et viia täide Kiriku missiooni. Nad on teineteise-
le toeks, kui nad:

• kasvatavad oma tunnistust Jeesusest Kristusest, pal-
vetades ja pühakirju uurides;

• otsivad vaimset jõudu, järgides Püha Vaimu juhatust;

• pühendavad endid abielu, perekonna ja kodu tugev-
damisele;

• leiavad õilsust emaduses ning rõõmu naiselikkuses;

• tunnevad rõõmu teenimisest ja headest tegudest;

• armastavad elu ja õppimist;

• seisavad tõe ja õiguse eest;

• toetavad preesterlust kui Jumala volitust maa peal;

• tunnevad rõõmu templiõnnistustest;

• mõistavad oma jumalikku saatust ja püüdlevad ülen-
duse poole.

Kui sa oled Abiühingus, on üks viis ühingu missioonile
kaasa aitamiseks see, kui sa võtad vastu külastusõpetajana
teenimise ülesande. Varu sulle määratud õdesid külastades ja
teenides aega evangeeliumi õpetamiseks ja sõpruse suuren-
damiseks. Lisaks üksikliikmete teenimisele võid sa täita täht-
sat rolli perekondade tugevdamisel.

Koguduste juhid tagavad, et igale 18-aastasele või vane-
male õele oleks määratud külastusõpetajad. Preesterluse ja
Abiühingu juhid uurivad külastusõpetajatelt, kuidas neile

Abiühing
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määratud õdedel läheb, aitamaks rahuldada iga õe vaimseid
ja ilmalikke vajadusi.

Abiühingu õena oled sa ülemaailmse sõsarkonna liige,
pühendudes üheskoos Jeesusele Kristusele. Usu, vooruse,
nägemuse ja ligimesearmastuse naisena ühined sa teiste
Jumala tütardega, teades kindlalt, et sinu elul on mõte, ees-
märk ja siht. Abiühingus osalemise kaudu on sul võimalus
tunda rõõmu õdedest ja nende seltsi kuulumisest, teenida tä-
hendusrikkalt, jagada oma tunnistust ja andeid ning kasvada
vaimselt.

Abort

Abort on muutunud tänapäeva ühiskonnas millekski
tavaliseks, mille poolt räägivad petlikud argumendid. Puu-
tudes kokku seda teemat käsitlevate küsimustega, võid sa
järgida täie kindlusega Issanda ilmutatud tahet. Viimse aja
prohvetid on abordi hukka mõistnud, võttes aluseks Issanda
avalduse: “Sa ei tohi ... tappa ega teha midagi sellesarnast”
(vt ÕL 59:6). Nende nõu selles osas on selgesõnaline: Viimse
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed ei tohi teha ega
lasta teha aborti, seda tagant julgustada, selle eest maksta
ega selleks korraldusi teha. Kui te abordi tegemist mingilgi
viisil julgustate, võib teie osas rakendada Kiriku distsipli-
naarkaristust.

Kiriku juhid on öelnud, et abordi tegemist võivad õigus-
tada mõned sellised erandolukorrad, nagu see, kui rasedus
tekkis verepilastuse või vägistamise tagajärjel, kui ema tervis
või elu on pädeva arsti arvates tõsises ohus või kui lootel on
pädeva arsti arvates tõsised kahjustused, mis ei võimalda
imikul pärast sündi ellu jääda. Kuid isegi sellistes oludes po-
le abort automaatselt õigustatud. Need, kellel tuleb ette selli-
seid olukordi, peaksid mõtlema abordile alles pärast seda,
kui nad on pidanud nõu oma kohalike Kiriku juhtidega ja
saanud siira palve kaudu selleks kinnituse.

Abort
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Kui naine on jäänud rasedaks, ilma et ta oleks abielus, on
parimaks lahenduseks see, kui lapse ema ja isa abielluksid ja
teeksid üheskoos tööd igavese peresuhte nimel. Kui õnnelik
abielu on ebatõenäoline, peaksid nad laskma kellelgi lapse
adopteerida ja tegema seda eelistatavalt VAP Perebüroo (LDS
Family Services) kaudu (vt “Lapsendamine”, lk 88).

Alandlikkus

Kui sa oled alandlik, tunnustad sa tänulikult oma sõltu-
vust Issandast — sa mõistad, et vajad pidevalt Tema tuge.
Alandlikkus tähendab oma annete ja võimete tunnustamist
Jumala andidena. See ei ole nõrkuse, arguse või hirmu tun-
nuseks. See osutab sellele, et sa tead, milles peitub sinu tõeli-
ne jõud. Sa võid olla ühtlasi nii alandlik kui julge. Sa võid
olla nii alandlik kui vapper.

Jeesus Kristus on meie suurimaks eeskujuks alandlikku-
se näitamisel. Ta tunnistas oma sureliku teenimistöö ajal ala-
ti, et Tema tugevus pärines sellest, et Ta sõltus oma Isast.
Ta ütles: “Mina ei või iseenesest ühtki teha... Mina ei nõua
oma tahtmist, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud”
(Johannese 5:30).

Issand teeb sind tugevamaks, kui sa alandad end Tema
ees. Jakoobus õpetas: “Jumal paneb suurelistele vastu, aga
alandlikele ta annab armu... Alanduge Issanda ette, siis ta
ülendab teid!” (Jakoobuse 4:6, 10)

Täiendavad viited: Matteuse 18:4; 23:12; 26:39; Luuka 22:42; 1 Peetruse

5:5–6; Moosia 4:11–12; 15:6–7; Alma 5:27–28; Heelaman 3:33–35; Eter

12:27; ÕL 12:8; 67:10; 112:10; 136:32–33

Algne patt

Aadama ja Eeva langemise tõttu elavad kõik inimesed
langenud olukorras, olles eraldatud Jumalast ja alludes füü-
silisele surmale. Ometi ei ole meie selle paljude poolt algseks
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patuks kutsutud üleastumise pärast hukka mõistetud. Teisi-
sõnu ei vastuta me Aadama poolt Eedeni aias toime pandud
üleastumise eest. Prohvet Joseph Smith ütles: “Me usume, et
inimesi karistatakse nende endi pattude ja mitte Aadama üle-
astumise eest” (2. usuartikkel).

Päästja tasus Eedeni aias toime pandud üleastumise eest
lepituse kaudu (vt Mooses 6:53). Ta on andnud meile üles-
tõusmise kohta kindla teadmise ja on tõotanud, et sõltuvalt
meie ustavusest võime me naasta oma Taevase Isa juurde ela-
ma igaveseks.

Vt ka Langemine

Alkohol (vt Tarkuse Sõna)

Andestus

Pühakirjad viitavad andestamisele kahel moel. Issand
käsib meil parandada meelt oma pattudest ja püüda Temalt
andeks saada. Lisaks sellele käsib Ta meil andestada neile,
kes meid solvavad või meile haiget teevad. Jeesus annab mei-
le Issanda palves nõu, et me paluksime Taevasel Isal “[anda]
meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma
võlglastele” (Matteuse 6:12).

Issandalt andekspalumine

Patt on raske koorem. See toob endaga süütundest tule-
nevad pinged ning hingepiinad, mis tulevad teadmisest, et
me oleme toiminud oma Taevaisa tahte vastaselt. See toob
endaga pikaldase kahetsustunde, kuna me mõistame, et meie
tegude tõttu võisime me teha haiget teistele ega lasknud en-
dal saada neid õnnistusi, mida Taevane Isa on olnud valmis
meile andma.

Jeesuse Kristuse lepituse tõttu võime me saada oma pa-
tud andeks siira ja täieliku meeleparanduse kaudu. Patusus

Andestus
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toob kannatust ja valu, kuid Issanda andestus toob kergen-
dust, tröösti ja rõõmu. Issand on tõotanud:

“Vaata, see, kes on parandanud meelt oma pattudest, sel-
lele on andeks antud, ja mina, Issand, ei pea neid enam mee-
les” (vt ÕL 58:42).

“Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumival-
geks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarna-
seks!” (Jesaja 1:18)

See ime võib sulle osaks saada sõltumata sellest, kas sa
pead parandama meelt tõsistest pattudest või igapäevastest
nõrkustest. Nii nagu Issand palus oma rahvast muiste, nii pa-
lub Ta sind ka täna:

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

Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina 
olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma
hingedele.

Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”
(Matteuse 11:28–30)

“Kas te nüüd tulete minu juurde tagasi ja parandate
meelt oma pattude üle ning pöördute usule, nii et ma võiksin
teid terveks teha?

Jah, tõesti ma ütlen teile, kui te tulete minu juurde, te
saate igavese elu. Vaata, minu halastuse käsivars on siruta-
tud teie poole ja kes iganes tuleb, tema ma võtan vastu; ja õn-
nistatud on need, kes minu juurde tulevad” (3 Nefi 9:13–14).

Leidmaks selgitust meeleparanduse kohta vaata “Meele-
parandus”, lk 94.

Teistele andestamine

Lisaks sellele, et otsida andestust omaenda pattude eest,
peame me olema nõus teistele andestama. Issand ütles: “Teil
tuleb andestada üksteisele, sest see, kes ei andesta oma ven-
nale tema eksimusi, seisab Issanda ees hukkamõistetuna, sest
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temasse jääb suurem patt. Mina, Issand, andestan sellele, kel-
lele ma andestan, aga teilt nõutakse, et te andestaksite kõiki-
dele inimestele” (vt ÕL 64:9–10).

Igapäevastes eluoludes teevad teised inimesed sulle
kindlasti ülekohut — mõnikord pahaaimamatult, teinekord
meelega. Sellises olukorras on kerge muutuda kibestunuks,
vihaseks või kättemaksuhimuliseks, Issand aga nii ei toimiks.
Päästja andis nõu: “Armastage oma vaenlasi, [õnnistage
neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad] ja
palvetage nende eest, kes teid [hoolimatult ära kasutavad ja]
taga kiusavad” (Matteuse 5:44; vt ka ingliskeelne Piibel). Ta
näitas ristil olles täiuslikku eeskuju, kuidas andestada.
Osutades Teda ristilöönud Rooma sõduritele, palvetas Ta:
“Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”
(Luuka 23:34)

Palveta, et saada jõudu neile andestamiseks, kes on sulle
ülekohut teinud. Vabane viha- ja kibedustundest ning kätte-
maksuihast. Otsi teistes pigem head, selle asemel, et kesken-
duda nende vigadele ja paisutada üles nende nõrkusi. Lase
Jumalal mõista kohut teiste kahjuliku tegevuse üle. Haavunud
tunnetest vabanemine võib osutuda raskeks, kuid Issanda abil
oled sa selleks suuteline. Sa avastad, et andestus suudab pa-
randada kohutavad haavad, asendades tüli- ja vihamürgi rahu
ja armastusega, mida võib anda üksnes Jumal.

Täiendavad viited: Matteuse 6:14–15; 18:21–22; 1 Nefi 7:16–21

Vt ka Jeesuse Kristuse lepitus; Meeleparandus; Õigusemõistmine

teiste üle

Annetused (vt Kümnis; Paastumine ja paastuannetused)

Apostel (vt Kiriku juhtimine; Prohvetid)

Apostel
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Arm

Sõna arm kasutatakse pühakirjades peamiselt selleks, et
osutada jumalikule abile ja jõule, mida me saame Issanda
Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Apostel Peetrus rääkis, et
me peaksime “kasva[ma] meie Issanda ja Õnnistegija Jeesuse
Kristuse armus ja tunnetuses” (2 Peetruse 3:18).

Armu kaudu osaks saav päästmine

Langemise tõttu saab kõigile osaks ilmalik surm. Päästja
lepitava ohverduse kaudu võimalikuks saanud armu läbi
tõusevad kõik inimesed üles ja saavad surematuks (vt 2 Nefi
9:6–13). Kuid üksnes ülestõusmisest ei piisa, et väärida iga-
vest elu Jumala juures. Meie patud määrivad meid ja me ei
ole kõlblikud elama Jumala juures ning vajame Tema armu,
mis teeks meid puhtaks ja täiuslikuks “peale kõike, mida me
suudame teha” (2 Nefi 25:23).

Ütlus: “peale kõike, mida me suudame teha” tähendab, et
selleks, et saada osa Issanda armu täiusest ja et meid tehtaks
Tema juures elamise vääriliseks, on vaja meiepoolseid jõupin-
gutusi. Issand on käskinud meil kuuletuda Tema evangeeliu-
mile, mille juurde kuulub Temasse uskumine, meeleparandus
oma pattudest, ristitud saamine, Püha Vaimu anni saamine ja
lõpuni vastupidamine (vt Johannese 3:3–5; 3 Nefi 27:16–20; 3.
ja 4. usuartikkel). Prohvet Moroni kirjutas armust, mis saab
meile osaks, kui me tuleme Päästja juurde ja kuuletume Tema
õpetustele:

“Tulge Kristuse juurde ja saage täiustatud temas ja keela-
ke endale kõik jumalatu; ja kui te keelate endale kõike juma-
latut ja armastate Jumalat kõigest oma väest, meelest ja jõust,
siis on tema arm küllaldane teile, et läbi tema armu te võite
saada täiuslikuks Kristuses; ja kui läbi Jumala armu te olete
täiuslikud Kristuses, te ei saa kuidagi eitada Jumala võimu.

Arm
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Ja jälle, kui te olete läbi Jumala armu täiuslikud Kristuses
ja ei eita tema võimu, siis te saate pühitsetud Kristuses läbi
Jumala armu, Kristuse vere valamise kaudu, mis on Isa le-
pingus teie pattude andekssaamiseks, et te saaksite pühaks,
ilma plekita” (Moroni 10:32–33).

Kuidas kogu elu armust osa saada

Lisaks sellele, et sa vajad armu oma lõplikuks päästmi-
seks, on sul vaja sellist võimekamaks tegevat väge oma
igapäevaelus. Saades oma Taevase Isaga lähedasemaks usi-
nuse, alandlikkuse ja vaguruse kaudu, ülendab Ta su meelt
ja annab sulle jõudu oma armu kaudu (vt Õpetussõnad 3:34;
1 Peetruse 5:5; ÕL 88:78; 106:7–8). Tema armule lootmine
võimaldab sul areneda ja õiglasemaks saada. Jeesus ise “ei
saanud täiusest osa alguses, vaid jätkas armust armu, kuni ta
sai täiuse” (vt ÕL 93:13). Arm võimaldab sul aidata ehitada
Jumala kuningriiki, millist teenimist ei saa osutada üksnes
oma jõu või vahendite abil (vt Johannese 15:5; Filiplastele
4:13; Heebrealastele 12:28; Jaakob 4:6–7).

Kui sa oled kunagi heidutatud või tunned end liiga nõr-
gana, et jätkata evangeeliumi järgi elamist, tuleta meelde,
millist jõudu võid sa saada armule omase võimekamaks te-
geva väe kaudu. Sa võid leida tröösti ja kinnitust järgmistest
Issanda sõnadest: “Minu arm on küllaldane kõikidele ini-
mestele, kes alandavad endid minu ees; sest kui nad alanda-
vad endid minu ees ja omavad minusse usku, siis ma lasen
nõrkadel asjadel saada nende tugevuseks” (Eter 12:27).

Täiendavad viited: Apostlite teod 15:11; Roomlastele 5:2; 2 Nefi 10:24; 11:5

Vt ka Jeesuse Kristuse lepitus; Päästmine; Ülestõusmine

Arm
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Armastus

Armastus on sügav pühendumis-, mure- ja kiindumus-
tunne. Jumala ja kaasinimeste armastamine on iseloomulik
Jeesuse Kristuse jüngritele (vt Matteuse 22:35–40; Johannese
13:34–35; 2 Nefi 31:20). Me näitame oma armastust Taevase
Isa vastu, pidades Tema käske ja teenides Tema lapsi. Me väl-
jendame teiste vastu armastust näiteks siis, kui me oleme
nende vastu kenad, kuulame neid, kurvastame koos nende-
ga, lohutame neid, teenime neid, palvetame nende eest, jaga-
me nendega evangeeliumi ja oleme nende sõbrad.

Meie armastus meid ümbritsevate vastu kasvab, kui me
peame meeles, et me oleme kõik Jumala lapsed — et me oleme
vaimuvennad ja vaimuõed. Selle taipamise tagajärjel tekkinud
armastusel on vägi ületada kõik rahvuste, tõekspidamiste ja
nahavärvuse tõttu tekitatud piirid.

Täiendavad viited: 3 Moosese 19:18, 34; 5 Moosese 6:5; Luuka 6:31–36;

Johannese 15:9–15; 1 Johannese 4:7–21; Moosia 4:14–15; ÕL 4:5; 12:8;

112:11; 121:41–45

Vt ka Halastus; Kuulekus; Ligimesearmastus; Teenimine

Auhiilguse kuningriigid

Jeesuse Kristuse lepituse kaudu tõusevad kõik inimesed
üles (vt Alma 11:42–45). Kui me oleme üles tõusnud, seisame
me kohtumõistmiseks Issanda ees (vt Ilmutuse 20:12; 3 Nefi
27:14). Igaüks meist määratakse igavesse elukohta, mis asub
teatud konkreetses auhiilguse kuningriigis. Issand õpetas se-
da põhimõtet, kui Ta ütles: “Minu Isa majas on palju eluase-
meid” (Johannese 14:2).

Auhiilguse kuningriike on kolm: selestiline kuningriik,
terrestriline kuningriik ja telestiline kuningriik. Sinu poolt
päritav auhiilgus sõltub sinu pöördumise sügavusest, mida
väljendab su kuulekus Issanda käskudele. See sõltub viisist,
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kuidas sa “võtsid vastu tunnistuse Jeesusest” (vt ÕL 76:51; vt
ka salmid 74, 79, 101).

Selestiline kuningriik

Selestiline kuningriik on ülim kolmest auhiilguse ku-
ningriigist. Selles kuningriigis olijad elavad igavesti Isa,
Jumala, ja Tema Poja, Jeesuse Kristuse, juures. Sinu suur ees-
märk peaks olema järgmine: pärida selestiline auhiilgus ning
aidata ka teistel saada selle suure õnnistuse osaliseks. Seda
eesmärki ei saavutata ühekorraga, see on eluaegse õigsuse ja
sihikindluse tulemus.

Selestiline kuningriik on koht, mis on valmistatud nende
jaoks, kes “võtsid vastu tunnistuse Jeesusest” ja on “täiusli-
kuks tehtud uue lepingu vahemehe Jeesuse kaudu, kes viis
selle täiusliku lepituse täide oma enda vere valamise läbi” (vt
ÕL 76:51, 69). Selleks, et seda andi pärida, peame me saama
päästvad talitused, pidama kinni käskudest ja parandama
meelt oma pattudest. Leidmaks üksikasjalikku selgitust nen-
de kohta, kes pärivad selestilise auhiilguse, vaata Õpetus ja
Lepingud 76:50–70, 92–96.

1836. aasta jaanuaris sai prohvet Joseph Smith ilmutuse,
mis aitas tal paremini mõista selestilise auhiilguse pärimiseks
vajalikke nõudeid. Talle avati taevad ja ta nägi selestilist ku-
ningriiki. Ta oli üllatunud, nähes seal oma vanemat venda
Alvinit, kuigi Alvin oli surnud enne ristimist (vt ÕL 137:1–6).
Seejärel tuli prohvet Josephile Issanda hääl:

“Kõigist, kes on surnud ilma teadmiseta sellest evangee-
liumist, kes oleksid selle vastu võtnud, kui neil oleks lubatud
jääda, saavad Jumala selestilise kuningriigi pärijad;

samuti kõigist, kes surevad edaspidi ilma sellest teadma-
ta, kes võtaksid selle vastu kogu oma südamest, saavad selle
kuningriigi pärijad;

sest mina, Issand, mõistan inimeste üle kohut vastavalt
nende tegudele, vastavalt nende südame soovidele” (vt ÕL
137:7–9).

Auhiilguse kuningriigid
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Prohvet Joseph ütles selle ilmutuse selgituseks: “Ja ma
nägin samuti, et kõik lapsed, kes surevad enne vastutavasse
ikka jõudmist, päästetakse taeva selestilisse kuningriiki” (vt
ÕL 137:10).

Ühest teisest prohvet Josephile antud ilmutusest saame
me teada, et selestilises kuningriigis on kolm astet. Selleks, et
olla ülendatud kõrgeimale astmele ja et peresuhe jätkuks iga-
vesti, peame me sõlmima “uue ja igavesti kestva abielulepin-
gu” ja olema sellele lepingule ustavad. Teiste sõnadega,
templiabielu on vajalik tingimus selestilise auhiilguse kõr-
geimale astmele saamiseks (vt ÕL 131:1–4). Kõik, kes on vää-
rilised sõlmima uut ja igavest abielulepingut, saavad selle
võimaluse kas siin elus või järgnevas.

Terrestriline kuningriik

Need, kes pärivad terrestrilise auhiilguse, “saavad osa Poja
juuresolekust, kuid mitte Isa täiusest. Mispärast, nemad on ter-
restrilised kehad ja mitte selestilised kehad, ja nad erinevad
hiilguse poolest nagu kuu erineb päikesest” (vt ÕL 76:77–78).
Terrestrilises kuningriigis olijad on valdavalt auväärsed inime-
sed, “kes olid pimestatud inimeste salakavaluse tõttu” (vt ÕL
76:75). Siia rühma kuuluvad Kiriku liikmed, kes “ei [olnud] va-
prad tunnistuses Jeesusest Kristusest” (vt ÕL 76:79). Siia rühma
kuuluvad ka need, kes hülgasid surelikkuses evangeeliumi
vastuvõtmise võimaluse, kuid võtsid selle hiljem vastu surelik-
kusele järgnevas vaimumaailmas (vt ÕL 76:73–74). Selleks, et
saada rohkem teada neist, kes pärivad terrestrilise auhiilguse,
vaata Õpetus ja Lepingud 76:71–80, 91, 97.

Telestiline kuningriik

Telestiline auhiilgus jäetakse neile, kes “ei võtnud vastu
Jeesuse Kristuse evangeeliumit ega tunnistust Jeesusest” (vt
ÕL 76:82). Nemad saavad oma auhiilguse pärast seda, kui

Auhiilguse kuningriigid
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neid on lunastatud vaimuvanglast, mida kutsutakse mõni-
kord põrguks (vt ÕL 76:84, 106). Leidmaks üksikasjalikku
selgitust nende kohta, kes pärivad telestilise auhiilguse, vaa-
ta Õpetus ja Lepingud 76:81–90, 98–106, 109–112.

Hukatus

Mõned inimesed ei ole väärilised elama üheski auhiilguse
kuningriigis. Neid kutsutakse “hukatuse poegadeks” ja nad
peavad “jääma kuningriiki, mis ei ole hiilguse kuningriik” (vt
ÕL 76:32; 88:24). Selline saab olema nende olukord, “kes tun-
nevad [Jumala] väge ja on tehtud selle osaliseks ja on lasknud
kuradi väel end võita ja panna end eitama tõde ja hakkama
vastu [Jumala] väele” (vt ÕL 76:31; vt ka salmid 30, 32–49).

Täiendavad viited: 1 korintlastele 15:40–42; ÕL 88:20–39; 130:18–19

Vt ka Igavene elu; Jeesuse Kristuse lepitus; Põrgu; Päästmisplaan; Taevas

Aupaklikkus
Aupaklikkus on sügav austus ja armastus. Kui sa suhtud

Jumalasse aupaklikkusega, siis sa austad Teda, väljendad
Talle oma tänulikkust ja kuuletud Tema käskudele.

Sa peaksid olema aupaklik nii oma käitumise kui hoia-
ku poolest. Aupakliku käitumise juurde kuulub palve, pü-
hakirja uurimine, paastumine ning kümnise ja annetuste
maksmine. Selle juurde kuulub kombekate riiete kandmine
ja puhas, viisakas kõnepruuk. Sinu aupaklikkuse sügavust
näitab su muusika ja meelelahutuse valik, viis, kuidas sa
räägid pühadest asjadest ning sinu riietumis- ja käitumis-
viis, kui sa käid kirikus ja templis. Sa näitad Issanda vastu
aupaklikkust, kui teenid teisi inimesi ning kohtled neid
heasüdamlikult ja austusega.

Aupaklikumaks muutudes täheldad sa oma elus vaikset
muutust. Issand valab sinu peale külluslikumalt oma Vaimu.
Sul on vähem muresid ja segadusi. Sa võid saada ilmutust, mis
aitaks sul lahendada isiklikke ja perekondlikke probleeme.

Aupaklikkus
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Just nagu aupaklikkus teeb sind Jumalaga lähedase-
maks, sobib lugupidamatus kokku vastase eesmärkidega.
Saatan ahvatleb sind järgima maailma suundumust suurema
kära, põnevuse ja võitluse ning madalamate piirangute ja vä-
hesema eneseväärikuse poole. Nagu sõjalisele sissetungile
asuv komandör, püüab ta tõkestada sinu ja Issanda vahelisi
suhtluskanaleid. Ole sellise taktika suhtes tähelepanelik ja
püüa olla aupaklik kõiges, mida sa teed.

Täiendavad viited: 3 Moosese 26:2; Laulud 89:5–7; Heebrealastele 12:28;

ÕL 59:21; 63:61–62, 64; 109:21

Vt ka Ilmutus; Jumalakummardamine; Kombekus; Palve; Tänulikkus; Usk

Ausus

Kolmeteistkümnes usuartikkel teatab: “Me usume, et tu-
leb olla ausad.” Ausus tähendab seda, et me oleme alati sii-
rad, räägime tõtt ja ei peta.

Kui sa oled igati aus, võid sa tunda meelerahu ja säilita-
da enesest lugupidamist. Su iseloomukindlus kasvab, mis
võimaldab sul teenida Jumalat ja teisi. Sa oled Jumala ja sind
ümbritsevate silmis usaldusväärne.

Kui sinu sõnad ja teod on aga ebaausad, teed sa haiget
iseendale ja sageli ka teistele. Kui sa valetad, varastad, petad
ega tee tööd vastavalt töötasule, kaotad sa enesest lugupida-
mise. Sa jääd ilma Püha Vaimu juhatusest. Sa võid avastada,
et oled teinud kahju oma suhetele pereliikmete ja sõpradega
ning et inimesed ei usalda sind enam.

Ausus nõuab sageli vaprust ja ohverdamist ning seda
eriti siis, kui teised püüavad sind veenda ebaausat käitumist
õigustama. Kui sa leiad end sellisest olukorrast, pea meeles,
et aususest tulenev kestev rahu on palju enam väärt kui rah-
vahulga järgimisest tulev hetkeline kergendus.

Täiendavad viited: 2 Moosese 20:16; 2 Nefi 9:34; ÕL 97:8
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Diakon (vt Aaroni Preesterlus; Preesterlus)

Ebaõnn

Osana Taevase Isa lunastusplaanist koged sa surelikkuse
ajal ebaõnne. Katsumused, pettumused, kurbus, haigused ja
südamevalu on raskused, mis kuuluvad elu juurde, kuid kui
sa pöördud Issanda poole, võib nende tagajärjeks olla vaim-
ne kasv, täiustumine ja areng.

Ebaõnn põhineb erinevatel allikatel. Vahel võid sa olla
vastakuti katsumustega omaenda uhkuse ja sõnakuulmatuse
tõttu. Selliseid katsumusi võib vältida õiglase eluga. Muud
katsumused on lihtsalt elu loomulik osa ja võivad tulla ajal,
mil sa elad õiglaselt. Sa võid kogeda katsumusi näiteks siis,
kui oled haige, segaduses või kui sulle armas inimene on sur-
nud. Vahel võib ebaõnn tuleneda teiste halbadest valikutest
ning haavavatest sõnadest ja tegudest.

Kuidas reageerida ebaõnnele usuga

Sinu edu ja õnn sõltub nii nüüd kui igavikus suurel mää-
ral sellest, kuidas sa reageerid eluraskustele.

Ühes Mormoni Raamatu loos kirjeldatakse erinevaid vii-
se ebaõnnele reageerimiseks. Prohvet Lehhi ja tema pere olid
rännanud kõnnumaal mitmeid päevi, küttides söödavat oma
vibude ja nooltega. Pere koges raskusi, kui Lehhi pojad ei
saanud oma vibusid kasutada. Laamani ja Lemueli vibud
muutusid lõdvaks ja Nefi oma murdus. Laaman ja Lemuel
hakkasid näljaste ja väsinutena Issanda üle kaebama. Isegi
Lehhi hakkas nurisema. Nefi aga ei heitunud. Ta asus tööle.
Ta jutustas: “Mina, Nefi, tegin puust vibu ja sirgest kepist
noole; niisiis relvastasin ma end vibu ja noolega, lingu ning
kividega. Ja ma ütlesin oma isale: Kuhu ma peaksin minema,
et leida toitu?” Muutudes Nefi sõnade tõttu alandlikuks, kü-
sis Lehhi Issandalt, kuhu nad peaksid toidu järele minema.
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Issand vastas tema palvetele ja juhatas Nefi kohta, kust ta
võis toitu leida (vt 1 Nefi 16:15–31).

Kohates ebaõnne, on mõned inimesed nagu Laaman ja
Lemuel. Nad kaebavad ja muutuvad kibestunuks. Nad esita-
vad taolisi küsimusi: “Miks see pidi minuga juhtuma? Miks
ma pean just nüüd selle pärast kannatama? Millega ma olen
selle ära teeninud?” Neil küsimustel on aga võim nende mõ-
tete üle valitseda. Sellised küsimused võivad hõivata nende
mõtted, imada neist energia ja jätta nad ilma kogemustest,
millel Issand tahab lasta neile osaks saada. Selle asemel, et
sellisel viisil reageerida, võiksid sa järgida pigem Nefi eesku-
ju. Mõtiskle sellistele küsimustele: “Mida ma pean tegema?
Mida ma pean sellest kogemusest õppima? Mida ma pean
muutma? Keda ma pean aitama? Kuidas meenutada keset
katsumusi neid paljusid õnnistusi, mis on mulle osaks saa-
nud?”

Erinevale ebaõnnele tuleb reageerida erinevalt. Kui sa
oled näiteks haigeks jäänud, tuleb sul ehk olla lihtsalt kan-
natlik ja ustav. Kui sa kannatad teiste sõnade või tegude pä-
rast, pead sa püüdma sind solvanutele andestada. Kui sind
on halvasti koheldud või kuritarvitatud, pead sa kohe abi ot-
sima. Kui katsumused tulevad sinu enda sõnakuulmatuse
tõttu, peaksid sa oma käitumist parandama ja alandlikult an-
destust otsima.

Kuigi sinu reageering ebaõnnele võib olla erinev, peaks
üks reageerimisviis jääma muutumatuks. Selleks on sinu
usaldus Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse vastu. Prohvet Alma
õpetas: “Kes iganes paneb oma usalduse Jumalale, saab abi
oma katsumustes ja oma hädades ja oma kannatustes ja ta
tõstetakse üles viimsel päeval” (Alma 36:3).

Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse usaldamine

Kui sa usaldad Isa ja Poega, oled sa kindel, et nende ar-
mastus sinu vastu on täiuslik — Nad tahavad, et sa oleksid
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õnnelik ja Nad aitavad sul vaimselt kasvada. Sa pead kinni
käskudest. Sa püüad teada Nende tahet ja teed, mida Nemad
nõuavad, isegi kui sa ise soovid midagi muud. Sinu abipal-
veid saadab mõistmine, et Taevane Isa ei lahenda kõike otse-
kohe — Ta võib lasta sul oodata, et sinu õppimine ja
kasvamine võiks jätkuda. Kõige selle kestel võid sa leida
tröösti kindlast teadmisest, et Päästja mõistab sinu katsumu-
si täiuslikult. Oma piiritu lepituse osana võttis Ta enda peale
“oma rahva valud ja haigused”. Ta võttis enda peale “nende
nõrkused, et ta sisemus võiks olla täidetud halastusega vas-
tavalt lihale, et ta võiks teada vastavalt lihale, kuidas aidata
oma rahvast vastavalt nende nõrkustele” (Alma 7:11–12).
Kuna Ta on kogenud sinu valu, teab Ta, kuidas sind aidata.
Kui sa vaatad Tema poole usus, annab Ta sulle jõudu, et seis-
ta vastu kõikidele sulle osaks saavatele katsumustele.

Püüdes katsumuste ajal Issandat usaldada, pea meeles
järgnevat prohvet Joseph Smithi kaudu antud nõuannet:

“See, kes on viletsuses ustav, selle tasu on suurem taeva
kuningriigis.

Te ei või praegu, oma loomulike silmadega, näha oma
Jumala kavatsusi nende asjade suhtes, mis tulevad edaspidi,
ega seda auhiilgust, mis rohkele viletsusele järgneb.

Sest pärast rohket viletsust tulevad õnnistused” (vt ÕL
58:2–4).

Rahu ja õnne leidmine keset ebaõnne

Rahu ja õnne võib leida isegi siis, kui maadelda problee-
mide ja kurbusega. Mormoni Raamatus on lugu õiglasest
rahvast, kellele see tõde selgeks sai. Kannatades julma valit-
seja ikke all, valasid nad Jumalale välja oma südamed (vt
Moosia 24:8–12). Issand vastas:

“Tõstke oma pea püsti ja olge rõõmsameelsed, sest ma
tean seda lepingut, mille te olete minuga teinud; ja ma teen
oma rahvaga lepingu ja vabastan nad orjusest.
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Ja ma samuti kergendan koormaid, mis on asetatud teie
õlgadele, nii et te isegi ei tunne neid oma seljal, isegi niikaua,
kui te olete orjuses; ja seda ma teen, et te võiksite seista edas-
pidi kui tunnistajad minule; ja et te võiksite kindlasti teada,
et mina, Issand Jumal, toetan oma rahvast nende kannatus-
tes” (Moosia 24:13–14).

Inimesed reageerisid usuga ja “koormad, mis olid aseta-
tud [nende] peale, tehti kergeks; jah, Issand andis neile jõu-
du, nii et nad vaevata jaksasid kanda oma koormaid ja nad
alistusid rõõmsameelselt ja kannatlikkusega kõiges Issanda
tahtele” (Moosia 24:15).

Nagu need õiglased inimesed, nii võid ka sina “alistu[da]
rõõmsameelselt ja kannatlikkusega kõiges Issanda tahtele,”
teades, et Ta annab sulle sinu katsumustes jõudu. Ta on tõota-
nud: “Kõik kokku, millega teid on vaevatud, sünnib teie
heaks ja minu nime auks” (vt ÕL 98:3).

Täiendavad viited: Heebrealastele 4:15–16; 2 Nefi 2:11–24; Moosia

23:21–22; ÕL 105:6; 121:7–9; 122

Vt ka Andestus; Lootus; Meeleparandus; Päästmisplaan; Rahu

Esimene Presidentkond (vt Kiriku juhtimine; Prohvetid)

Ettekuulutus (vt Ilmutus; Vaimsed annid)

Ettemääramine

Surelikkusele eelnevas maailmas määras Jumal teatud
vaimud nende sureliku elu jooksul konkreetseid ülesandeid
täitma. Seda kutsutakse ettemääramiseks.

Ettemääramine ei garanteeri, et inimesed saavad endale
teatud kutsed või kohustused. Sellised võimalused tekivad
siin elus siis, kui käia õigesti ümber valikuvabadusega, just
nagu ettemääramine sai osaks surelikkusele eelnenud õigla-
se elu tagajärjel.
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Jeesus Kristus oli ette määratud viima täide lepitust, saa-
des “maailma algusest ... tapetud Talle[ks]” (Ilmutuse 13:8; vt
ka 1 Peetruse 1:19–21). Pühakirjad räägivad ka teistest, kes
olid ette määratud. Prohvet Aabraham sai oma ettemäärami-
sest teada, kui ta sai nägemuse, kus ta nägi surelikkusele
eelneva vaimumaailma vaimude seas “palju õilsaid ja suur-
suguseid”. Ta ütles: “Jumal nägi neid hingi, et need on head,
ja ta seisis nende keskel ja ta ütles: “Need ma teen oma valit-
sejateks”; sest ta seisis nende keskel, kes olid vaimud ja ta nä-
gi, et nad on head; ja ta ütles mulle: “Aabraham, sina oled
üks neist; sind valiti enne, kui sa sündisid”” (vt Aabraham
3:22–23). Issand ütles Jeremijale: “Enne kui ma sind emaihus
valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välju-
sid, pühitsesin ma sind: ma panin sind rahvaile prohvetiks!”
(Jeremija 1:5) Ristija Johannes oli ette määratud inimesi
Päästja surelikuks teenimistööks ette valmistama (vt Jesaja
40:3; Luuka 1:13–17; 1 Nefi 10:7–10).

Ettemääramise õpetus puudutab kõiki Kiriku liikmeid,
mitte üksnes Päästjat ja Tema prohveteid. Enne maa loomist
anti ustavatele naistele teatud kohustused ja ustavad mehed
olid ette määratud täitma teatud preesterluse ülesandeid.
Kuigi sa ei mäleta seda aega, olid sa kindlasti nõus oma Isa
teenistuses tähendusrikkaid ülesandeid täitma. Kui sa tões-
tad oma väärilisust, antakse sulle võimalusi tol korral saadud
ülesannete täitmiseks.

Täiendavad viited: Alma 13:1–9; ÕL 138:53–56

Vt ka Päästmisplaan; Valikuvabadus

Evangeelium

Evangeelium on meie Taevase Isa õnneplaan. Evangeeliumi
keskseks õpetuseks on Jeesuse Kristuse lepitus.
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Prohvet Joseph Smith ütles: “Evangeeliumi esimesed põ-
himõtted ja talitused on: esiteks, usk Issandasse Jeesusesse
Kristusesse; teiseks, meeleparandus; kolmandaks, ristimine
vee alla kastmise teel pattude andekssaamiseks; neljandaks,
Püha Vaimu anni andmine käte pealepanemise teel” (4. usu-
artikkel). Evangeeliumi juurde kuuluvad selle täiuses kõik
õpetused, põhimõtted, reeglid, talitused ja lepingud, mis on
meie jaoks vajalikud, et saada ülendatud selestilises kuning-
riigis. Päästja on lubanud, et kui me peame lõpuni vastu, ela-
des ustavalt evangeeliumi järgi, peab Tema meid viimase
kohtumõistmise ajal Isa ees süütuks (vt 3 Nefi 27:16).

Evangeeliumi täiust on jutlustatud kõikidel ajastutel, mil
Jumala lapsed on olnud valmis seda vastu võtma. Viimsel
ajal ehk aegade täiuse ajajärgul on evangeelium taastatud
prohvet Joseph Smithi kaudu.

Täiendavad viited: Roomlastele 1:16–17; 3 Nefi 27:13–22; ÕL 11:24; 39:5–6

Vt ka Evangeeliumi taastamine; Jeesus Kristus; Jeesuse Kristuse lepitus;

Meeleparandus; Päästmisplaan; Püha Vaim; Ristimine; Usk

Evangeeliumi taastamine

Kui Jeesus Kristus oli maa peal, rajas Ta oma järgijate
seas oma Kiriku. Pärast Tema ristilöömist ja Tema apostlite
surma võeti evangeeliumi täius laialdase usust taganemise
tõttu maa pealt (vt “Usust taganemine”, lk 180). Suure usust
taganemise sajandite vältel otsisid paljud mehed ja naised
evangeeliumitõe täiust, kuid ei suutnud seda leida. Kuigi
paljud jutlustasid siiralt Päästjast ja Tema õpetustest, polnud
kellelgi täit tõde ega Jumalalt saadud preesterluse volitust.

Suur usust taganemine oli aeg, mil valitses vaimne pi-
medus. Nüüd aga elame me ajal, mil meile võib saada osaks
“Kristuse au evangeeliumi valgus” (2 korintlastele 4:4; vt ka
ÕL 45:28). Evangeeliumi täius on taastatud ja Jeesuse
Kristuse õige Kirik on uuesti maa peal. Ükski teine organi-
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satsioon pole sellega võrreldav. See ei ole reformatsiooni tu-
lemus, kus heade kavatsustega mehed ja naised teevad kõik,
mis nende võimuses, et muudatust esile tuua. See on selle
Kiriku taastamine, mille rajas Jeesus Kristus. See on Taevase
Isa ja Tema Armastatud Poja töö.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmena võid
sa saada õnnistusi, mis puudusid peaaegu kaks tuhat aastat
maa pealt. Ristimise ja kinnitamise talituste kaudu võid sa
saada andeks oma patud ja tunda rõõmu Pühast Vaimust, kes
võib olla sinu pidevaks kaaslaseks. Sa saad elada evangeeliu-
mi järgi, mis on täielik ja lihtne. Sa võid hakata mõistma
Jumaluse olemust, Jeesuse Kristuse lepitust, maise elu ees-
märki ja surmale järgneva elu reaalsust. Sul on eesõigus saa-
da juhatust elavatelt prohvetitelt, kes õpetavad Jumala tahet
meie päevil. Templitalitused võimaldavad sul saada juhatust
ja rahu, valmistuda igaveseks eluks, olla pitseeritud oma pe-
rega kogu igavikuks ja kanda hoolt oma surnud esivanemate
päästvate talituste eest.

Taastamisaegsed sündmused

Järgnev ülevaade teeb kokkuvõtte mõnedest tähtsatest
sündmustest evangeeliumi taastamisel ja Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kiriku rajamisel, mille kohta Issand on tea-
tanud, et see on “ainus tõeline ja elav kirik kogu maa palge
peal” (vt ÕL 1:30).

1820. aasta varakevad. Otsides õiget Jeesuse Kristuse
Kirikut, palvetas 14-aastane Joseph Smith metsasalus,
mis asus tema kodu lähedal Palmyras, New Yorgi osa-
riigis. Vastuseks tema alandlikule palvele külastasid
teda Taevane Isa ja Jeesus Kristus ning ütlesid talle, et
ta ei peaks liituma ühegi kirikuga, mis oli tol ajal maa
peal (vt Joseph Smith — Ajalugu 1:11–19). Kirikus
viitame me sellele kogemusele kui Joseph Smithi esi-
mesele nägemusele.

Evangeeliumi taastamine

29



21.–22. september 1823. Joseph Smithi külastas ingel,
kelle nimi oli Moroni. Moroni kuulutas ette tulevasi
sündmusi ja rääkis Josephile kuldplaatidele kirjutatud
Mormoni Raamatu ülestähendusest. Ingel lasi Josephil
näha neid kuldplaate, mis olid maetud lähedal asuva-
le Cumorah´ künkale (vt Joseph Smith — Ajalugu
1:27–53).

22. september 1827. Joseph Smith sai Cumorah´ künkal
Moronilt kuldplaadid, saanud Moroniga kõigepealt
kokku iga aasta 22. septembril eelneva nelja aasta
jooksul (vt Joseph Smith — Ajalugu 1:53, 59).

15. mai 1829. Tehes tööd kuldplaatide tõlkimisega ja
lugenud ristimisest pattude andekssaamiseks, läks
Joseph Smith koos oma kirjutaja Oliver Cowderiga
üksildasse paika, et Issandalt selle kohta järele uurida.
Seal, Pennsylvania osariigis, Harmony lähedal, Sus-
quehanna jõe kaldal said nad oma palvele vastuse.
Nende juurde tuli “taevast valgusepilve sees sõnumi-
tooja”, kelleks oli ülestõusnud Ristija Johannes. Ta an-
dis neile Aaroni Preesterluse. Kuuletudes seejärel
tema juhistele, ristisid Joseph ja Oliver teineteist ja
asetasid teineteist Aaroni Preesterluses ametisse (vt
Joseph Smith — Ajalugu 1:68–72; vt ka ÕL 13).

Mai 1829. Muistsed apostlid Peetrus, Jakoobus ja
Johannes andsid Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle
Melkisedeki Preesterluse (vt ÕL 128:20).

Juuni 1829. “Jumala anni ja väe” (vt ÕL 135:3) poolt
juhituna lõpetas prohvet Joseph Smith Mormoni
Raamatu tõlkimise.
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26. märts 1830. Palmyras, New Yorgi osariigis said ini-
mesed endale esimesed trükist tulnud Mormoni
Raamatud.

6. aprill 1830. Fayette´i maakonnas, New Yorgi osarii-
gis rajati Kirik, kus oli alustuseks kuus liiget.

27. märts 1836. Pühitseti Kirtlandi tempel, esimene
tempel, mis ehitati sel ajajärgul. Prohvet Joseph Smith
tegi pühitsuspalve, mis anti temale ilmutuse kaudu
(vt ÕL 109).

3. aprill 1836. Päästja ilmus Kirtlandi templis Joseph
Smithile ja Oliver Cowderyle. Ilmusid ka Mooses,
Eelias ja Eelija ning andsid Josephile ja Oliverile
preesterluse võtmed. Eelija tõi endaga pitseerimisväe
võtmed, mis võimaldab peredel olla igavesti kokku
pitseeritud (vt ÕL 110).

Kiriku saatus

Vana Testamendi prohvet Taaniel kuulutas ette, et Jumal
“püstitab ... kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks” ja
“püsib igavesti” (Taaniel 2:44). Seda ettekuulutust tehes rääkis
ta Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, Jumala ku-
ningriigist, mis on tänapäeval maa peal. Alates päevast, mil
Kirikus oli selle rajades kuus liiget, on see kasvanud ja õide
puhkenud ning selle areng jätkub, kuni see on “täit[nud] kogu
maa” (Taaniel 2:35; vt ka ÕL 65:2). Igal aastal saavad ristitud
sajad tuhanded inimesed. Mormoni Raamat on tõlgitud mit-
messe keelde. Kõikjal maailmas ehitatakse templeid. Jeesuse
Kristusega Kiriku eesotsas juhatavad elavad prohvetid Kiriku
edenemist, kuni maa on valmis Päästja Teiseks tulemiseks.

Prohvet Joseph Smith rääkis taastamise õnnistustest:
“Nüüd, mida me kuuleme evangeeliumis, mille me saanud
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oleme? Rõõmuhäält! Taevast tulevat halastuse häält; ja maa
seest tulevat tõe häält; rõõmusõnumeid surnutele; rõõmu-
häält elavatele ja surnutele; rõõmusõnumeid suurest õnnest”
(vt ÕL 128:19).

Täiendavad viited: Jesaja 2:1–3; 29:13–14; Apostlite teod 3:19–21;

Ilmutuse 14:6–7; 2 Nefi 3:3–15; ÕL 128:19–21; 133:36–39, 57–58; Joseph

Smith — Ajalugu

Vt ka Ilmutus; Jeesuse Kristuse Teine tulemine; Joseph Smith; Usust ta-

ganemine

Evangeeliumi õpetamine

Issand on kuulutanud: “Ma annan teile käsu, et teil tuleb
õpetada üksteisele kuningriigi õpetust. Õpetage usinasti ja
minu arm on teiega, et te võiksite saada täiuslikumalt õpetust
teoorias, põhimõtetes, õpetuses, evangeeliumi seaduses, kõi-
gis asjades, mis puutuvad Jumala kuningriiki, mida on teil
kasulik mõista” (vt ÕL 88:77–78).

Selle käsuga annab Issand meile püha kohustuse. Ta ju-
hatab meid ka arvutute, paljutähendavate teenimisvõimalus-
teni. Vähesed kogemused on võrreldavad rõõmuga, mis
tuleb sellest, kui aidata teistel evangeeliumi õppida ja selle
järgi elada.

See õpetamiskäsk käib sinu kohta ka siis, kui sul ei ole
hetkel ametlikku õpetaja kutset. Sul on võimalus õpetada pe-
reliikmena, kodu- või külastusõpetajana ning isegi töökaasla-
se, naabri ja sõbrana. Vahel õpetad sa sõnadega, mis sa oled
varem valmis mõelnud. Vahel võid sa kasutada ära üürike-
sed, juhuslikud hetked, mille vältel sa saad evangeeliumi tõ-
desid jagada. Kõige sagedamini aga õpetad sa oma eeskujuga.

Õpetamine, nagu õpetas Päästja

Püüdes õpetada evangeeliumi, võta endale eeskujuks
Jeesus Kristus. Uuri ülestähendusi, mis räägivad Tema sure-
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likust teenimistööst ja otsi viise, kuidas õpetada nii nagu
Tema. Ta teenis teisi siira hoole ja armastusega. Ta tugevdas
inimesi ükshaaval, õpetades evangeeliumi põhimõtteid nii,
et sellest oleks neile abi nende ainulaadsete vajaduste juures.
Ta äratas mõnes soovi evangeeliumi mõista ja selle järgi ela-
da. Aeg-ajalt esitas Ta küsimusi, mis aitaksid neil õpitut ra-
kendada. Ta õpetas evangeeliumi päästvaid tõdesid, aidates
oma kuulajatel mõista, mis neil oli vaja igavese elu anni saa-
miseks teada, teha ja kuidas olla.

Kui sa järgid Päästja eeskuju, on su õpetus teistele virgu-
tav ja meeltülendav, see suurendab nende usku ja annab nei-
le kindlust elu proovilepanekutega hakkama saada. See
innustab neid pattu hülgama ja käskudele kuuletuma. See
aitab neil tulla Kristuse juurde ja tunda jäädavalt Tema ar-
mastust.

Vaimuga õpetamine

Issand ütles: “Vaim antakse teile usu palve kaudu; ja kui
te ei saa Vaimu, ei või te õpetada” (vt ÕL 42:14). Vaim ehk
Püha Vaim on Jumaluse liige. Üks Vaimu eesmärkidest on
see, et “ta teeb ... ilmsiks tõe ... kõigist asjadest” (Moroni
10:4–5). Evangeeliumi õpetused võivad olla meeltülendavad
ja inspireerivad üksnes Vaimu mõju kaudu.

Evangeeliumi õpetajana on sul eriline võimalus olla va-
hendiks, kelle kaudu Püha Vaim saab õpetada, tunnistada,
trööstida ja inspireerida. Nagu õpetas prohvet Nefi: “Kui ini-
mene kõneleb Püha Vaimu võimuga, siis kannab Püha Vaimu
võim selle inimlaste südamesse” (2 Nefi 33:1).

Kui sa end vaimselt ette valmistad, aitab Püha Vaim sul
teada, mida õpetamisel teha ja öelda. Sa valmistad end ette,
kui sa palvetad sageli, uurid pühakirju, elad evangeeliumi
järgi ja oled alandlik.
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Õpetamismeetodid

Sa õpetad kõige tõhusamini, kui sa kasutad erinevaid so-
bilikke meetodeid. Selleks, et säilitada inimeste tähelepanu ja
näidata neile, kuidas evangeeliumi põhimõtted nende elu
kohta käivad, võid sa jutustada näiteks lugusid ja tuua näi-
teid. Sa võid kasutada pilte ja esemeid, et aidata teistel püha-
kirjalugudest ja evangeeliumi põhimõtetest paremini aru
saada. Muusika aitab sul ja neil, keda sa õpetad, kutsuda esi-
le Püha Vaimu mõju ja väljendada tundeid, mida võib olla
muidu raske väljendada. Sa võid esitada küsimusi, mis in-
nustavad õpitu üle mõtlema ja vestlema ning panevad sobi-
likkuse korral isiklikke kogemusi jagama. Sa võid aidata
õppijatel tähelepanu koondada, kasutades selleks lihtsaid
tegevusi.

Mõeldes mõne konkreetse õpetamismeetodi kasutamise-
le, esita endale järgmised küsimused: Kas see meetod kutsub
esile Vaimu mõju? Kas see sobib kokku minu poolt õpetata-
vate põhimõtete pühadusega? Kas see tugevdab neid, keda
ma õpetan ja on neile meeltülendav?

Pea meeles, et sa esindad evangeeliumi õpetajana Issan-
dat. Veendu, et kõik, mida sa teed ja ütled, oleks aupaklik ja
kooskõlas Tema tahtega.

Leidmaks evangeeliumi õpetamise kohta täiendavaid soo-
vitusi, võiksid sa vaadata trükiseid “Teaching, No Greater
Call” (36123); “Õpetamise juhend” (34595 124) ja 16. osa
“Gospel Teaching and Leadership” Kiriku juhiste käsiraama-
tus “The Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood
and Auxiliary Leaders” (35903).

Täiendavad viited: Moosia 18:19; Alma 1:26; 17:2–3; 31:5; ÕL 11:21
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Halastus

Meie Taevane Isa teab meie nõrkusi ja patte. Ta halastab
meile, kui Ta annab meile andeks meie patud ja aitab meil
naasta Tema juurde elama.

Selline halastus võib tunduda vastuolus õigluse seaduse-
ga, mis nõuab, et millelgi ebapuhtal ei lastaks asuda Jumala
juures (vt 1 Nefi 10:21). Jeesuse Kristuse lepitus aga võimal-
das Jumalal “olla täiuslik, õiglane Jumal ja ka halastav
Jumal” (Alma 42:15).

Jumala halastuse pälvimine

Päästja rahuldas õigluse nõuded, kui Ta kandis ja kanna-
tas meie asemel karistust meie pattude eest. Selle omakasu-
püüdmatu teo tõttu võib Isa halastavalt meid karistamata
jätta ja meid enda juurde vastu võtta. Selleks, et Issandalt an-
deks saada, peame me oma pattudest siiralt meelt paranda-
ma. Vastavalt prohvet Alma õpetusele: “Õiglus paneb kõik
oma nõudmised maksma ja ka halastus nõuab kõike, mis on
tema oma; ja nõnda ei saa mitte keegi teine, kui vaid tõeline
patukahetseja pääseda” (Alma 42:24; vt ka salmid 22–23, 25).

Pattude andeksandmine ei ole Taevase Isa ja Jeesuse
Kristuse ainuke halastav and. Iga õnnistus, mis sulle osaks
saab, on halastav tegu, rohkem kui sa suudaks kunagi ise ära
teenida. Mormon õpetas: “Kõik asjad, mis on head, tulevad
Kristuselt; muidu oleksid inimesed langenud ja midagi head
ei saaks neile tulla” (Moroni 7:24). Sa saad näiteks osa juma-
likust halastusest, kui Taevane Isa kuuleb ja vastab sinu pal-
vetele, kui sa saad Pühalt Vaimult juhatust ning kui sa
paraned haigusest preesterluse väe kaudu. Kuigi kõik selli-
sed õnnistused tulevad sinu kuulekuse tulemusena, ei saaks
sa neist kunagi osa üksnes sinu enda jõupingutuste kaudu.
Need on armastava ja kaastundliku Isa halastavad annid.
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Teistele halastamine

Rääkides oma jüngritele, käskis Päästja: “Olge armuli-
sed, nõnda nagu teie Isa on armuline” (Luuka 6:36). Sa võid
järgida oma Taevase Isa halastuse eeskuju oma suhetes
teistega. Püüa saada oma elus lahti ülbusest, uhkusest ja
upsakusest. Otsi viise, kuidas olla kaastundlik, aupaklik,
andestav, leebe ja kannatlik, isegi kui oled teadlik teiste vaja-
kajäämistest. Seda tehes paneb sinu eeskuju teisi halastava-
mad olema ja sul on suurem õigus Jumala halastusele.

Täiendavad viited: Matteuse 5:7; Luuka 10:25–37; Alma 34:14–16

Vt ka Andestus; Arm; Ligimesearmastus; Õiglus

Haridus

Issand on käskinud: “Otsige teadmisi, nimelt õppimise ja
samuti usu kaudu” (vt ÕL 88:118). Ta on andnud meile nõu
õppida evangeeliumi ja jõuda arusaamisele “nii taevastes kui
ka maistes asjades, ja maa alustes; asjades, mis on olnud, as-
jades, mis on, asjades, mis varsti sünnivad; asjadest, mis on
kodus, asjadest, mis on võõrsil; sõdadest ja rahvaste kitsikus-
test, ja kohtumõistmistest, mis lasuvad maa peal; ja samuti
teadmist maadest ja kuningriikidest — et [me] võiksi[me]
olla kõiges valmis” (vt ÕL 88:78–80).

Kooliharidus ja kutseõpe

Sa peaksid tegema alati tööd oma mõistuse harimiseks ja
käte koolitamiseks, et sa võiksid oma valitud valdkonnas
edu saavutada. Püüa oma haridusega head mõju avaldada.
Seda tehes hakatakse sind tundma kui ausameelset inimest.
Sa oled valmis sulle avanevateks võimalusteks ning sa tood
suurt kasu oma perele, Kirikule ja ühiskonnale.

Püüa saada parimat võimalikku kooliharidust. Mõnede
võimaluste hulka kuuluvad kolledÏid ja ülikoolid, kut-
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sekoolid, koduõppekursused, riiklikud koolitused ja eraviisi-
line väljaõpe.

Seminar ja instituut

14- kuni 18-aastased viimse aja pühad käivad kõikjal
maailmas seminaris, kus õpetatakse nädala sees pühakirju.
Usuinstituudid pakuvad 18- kuni 30-aastastele viimse aja
pühadele nädalasiseseid kursuseid erinevatel evangeeliumi
teemadel.

Need programmid loovad vaimse ja sõbraliku õhkkon-
na, kus õpilased saavad üksteisega lävida, õppides samas
rohkem evangeeliumist.

Selleks, et saada seminari ja instituudi kohta informat-
siooni, võta ühendust kohaliku preesterluse juhiga.

Eluaegne õppimine

Jätka kogu oma elu õppimisvõimaluste otsimist. See
aitab sul sinu valitud elukutses ning muude oskuste ja huvi-
de osas ajaga kaasas käia. Selles kiirelt muutuvas maailmas
tuleb leida aega, et harida end nii käesoleva hetke kui tulevi-
ku tarvis.

Lisaks täiendava hariduse omandamisele ametliku koo-
lihariduse kaudu võid sa jätkata õppimist lugemise teel, osa-
ledes positiivsetel kultuuriüritustel, külastades muuseume ja
ajaloolisi paiku ning jälgides ümbritsevat maailma.

Täiendavad viited: Õpetussõnad 1:5; ÕL 130:18–19

Hasartmängud

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on hasartmän-
gude, sealhulgas riiklike loteriide vastu.

Hasartmängu motiiviks on soov saada midagi mitte mil-
legi eest. See soov on vaimselt kahjulik. See juhatab osavõt-
jad eemale Päästja õpetustest, mis puudutavad armastust ja
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teenimist, ning muudab nad vastase kombel isekamateks.
See õõnestab selliseid voorusi nagu töö ja kokkuhoid ning
vähendab soovi püüda tõsimeelselt kõigega hakkama saada.

Hasartmängude mängijad avastavad peagi, kui petlik on
mõte, et andes veidi või üldse mittemidagi, saab vastu mida-
gi väärtuslikku. Nad avastavad, et nad loobuvad suurtest
rahasummadest, eneseväärikusest ning pereliikmete ja sõpra-
de lugupidamisest. Petetute ja sõltlastena mängivad nad tihti
rahadega, mida nad peaksid kasutama muul eesmärgil, nagu
näiteks oma pere põhivajaduste rahuldamiseks. Hasart-
mängijad on vahel nii mänguvõlgadesse mässitud ja nii mee-
leheitel, et hakkavad varastama, loobudes sellega omaenda
heast nimest.

Esimene Presidentkond on kannustanud meid tegutse-
ma koos teistega selle vastu, et ükski hasartmängu liik oleks
meie ühiskonnas seaduslikuks tunnistatud ja riigi poolt
toetatud.

Vt ka Kiusatus

Heaolu

Igal Kiriku liikmel on kaks peamist heaoluga seonduvat
kohustust: iseenda ülalpidamine ning vaeste ja puudusekan-
natajate eest hoolitsemine.

Lastevanemate pühaks kohuseks on hoolitseda oma las-
te füüsilise ja vaimse heaolu eest. Laste suuremaks kasvades
hakkavad nad üha enam vastutama omaenda heaolu eest.
Vanemad peaksid õpetama neile peamisi heaoluga seondu-
vaid põhimõtteid, aidates neil valmistuda iseennast ülal pi-
dama ja tulevikus oma perede eest hoolt kandma. Vanemad
võivad anda lastele ka võimalusi aidata hoolitseda vaeste ja
puudusekannatajate eest.

Kui sa oled täiskasvanud kirikuliige, käib kogu järgnev
nõuanne vahetult sinu kohta. Kui sa oled noor mees või noor
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naine, käib enamik sellest nõuandest samuti sinu kohta, ise-
gi kui sa sõltud ikka veel suures osas oma vanematest.

Iseenda ülalpidamine

Vastutus sinu sotsiaalse, emotsionaalse, vaimse, füüsilise
ja majandusliku heaolu eest lasub eelkõige sinul endal, teisena
sinu perekonnal ja kolmandana Kirikul. Sa peaksid varustama
Issanda inspiratsiooni kaudu ning omaenda tööga iseennast ja
oma perekonda vaimse ja maisega, mis eluks vajalik.

Sa suudad enda ja oma pere eest paremini hoolt kanda,
kui sa oled iseennast ülalpidav. Sa oled valmis katsumusi üle
elama, ilma et oleksid teistest sõltuv.

Sinust võib saada iseennast ülalpidav, kui sa: 1) kasutad
ära õppimisvõimalused; 2) toitud õigesti ja hoolitsed oma
hügieeni eest; 3) teed ettevalmistusi sobiva töö leidmiseks ja
otsid endale vastava töökoha; 4) varud endale seadusega lu-
batud toidu- ja riidetagavara; 5) käid arukalt ümber oma ra-
haliste vahenditega, mille juurde kuulub ka kümnise ja
annetuste maksmine ja võla vältimine; ning 6) tugevdad end
vaimselt, emotsionaalselt ja sotsiaalselt.

Selleks, et sinust saaks iseennast ülalpidav, peaksid sa
olema töötahteline. Issand on käskinud meil tööd teha (vt
1 Moosese 3:19; ÕL 42:42). Aus töö on peamine õnne, enese-
väärikuse ja edu allikas.

Kui sa peaksid olema kunagi ajutiselt võimetu omaenda
jõupingutuste või pereliikmete toetuse abil oma põhivajadu-
si rahuldama, võib Kirik olla suuteline sind abistama.
Sellises olukorras varustab Kirik sind sageli eluks vajalike
vahenditega, et aidata sinul ja su perel taas iseennast ülal
pidama hakata.

Vaeste ja puudusekannatajate eest hoolitsemine

Issand on käskinud alati oma rahval vaeste ja puuduse-
kannatajate eest hoolitseda. Ta ütles: “Te peate külastama vae-
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seid ja puudusekannatajaid ning leevendama nende olukorda”
(vt ÕL 44:6). Lisaks sellele andis Ta käsu: “Kõiges pidage mee-
les vaeseid ja puudusekannatajaid, haigeid ja vaevatuid, sest
see, kes neid asju ei tee, see ei ole minu jünger” (vt ÕL 52:40).

Sa võid hoolitseda vaeste ja puudusekannatajate eest
mitmeti. Üks tähtis moodus selle tegemiseks on paastumine
ja paastuannetuste tegemine, mida piiskop või koguduse ju-
hataja kasutab koguduseliikmete toetamiseks, kes kannata-
vad vaesuse, haiguste või muude raskuste käes. Sa saad
toetada teisi ka omast ajast ja jagada oma andeid. Sa saad tee-
nida kodutuid, invaliide, leski ja teisi oma naabruskonnas
ning ühiskonnas.

Lisaks puudust kannatavate kohalike ja üksikisikute
abistamisele, ulatab Kirik abikäe inimestele kõikjal maail-
mas, kes kannatavad looduskatastroofide, vaesuse, haiguste
ja muude kriisitagajärgede käes, pööramata tähelepanu nen-
de usukuuluvusele. Kirik kindlustab inimesi eluks vajalike
vahenditega, aitamaks peredel ja üksikisikutel järjele saada
ja iseenda ülalpidamise nimel tööd teha. Kiriku Alalisse
Haridusfondi tehtud annetused kindlustavad ebasoodsates
oludes olevaid viimse aja pühasid vahenditega, mis aitavad
neil haridusteed jätkata. Kiriku teenimisprojektides osalevad
misjonärid teenivad vabatahtlikena omast ajast ja omal kulul,
et suurendada kirjaoskust, aidata kaasa tervise paranemisele
ja koolitada.

Täiendavad viited: Jakoobuse 1:27; Jaakob 2:17–19; ÕL 42:31; 104:15–18

Vt ka Paastumine ja paastuannetused; Teenimine

Hing

Sõnal hing on pühakirjades kaks tähendust. Esiteks kut-
sutakse hingeks vaimu, mis on ühinenud füüsilise kehaga
kas surelikkuses või pärast ülestõusmist (vt ÕL 88:15–16).
Teiseks kutsutakse mõnikord hingedeks meie vaime (vt Alma
40:15–18; Aabraham 3:23).

Hing
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Vt ka Päästmisplaan; Vaim; Ülestõusmine

Hingamispäev

Hingamispäev on Issanda päev, mis on jäetud iga nädal
puhkamise ja jumalakummardamise tarbeks. Vanas Testa-
mendis räägitakse, et Jumala lepingurahvas pidas hinga-
mispäeva nädala seitsmendal päeval, sest Jumal puhkas
seitsmendal päeval, kui Ta oli loonud maa. Issand rõhutas
hingamispäeva järgimise tähtsust kümnes käsus:

“Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!
Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi,
aga seitsmes päev on Jehoova, sinu Jumala hingamis-

päev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su
poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõ-
ras, kes su väravais on!

Sest kuue päevaga Jehoova tegi taeva ja maa, mere ja kõik,
mis neis on, ja Ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Jehoova
õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle” (2 Moosese 20:8–11).

Uue Testamendi järgi on pühapäev nädala esimene päev,
mil leidis aset Jeesuse Kristuse ülestõusmine, millele järgne-
valt hakkasid Issanda jüngrid nädala esimesel päeval hinga-
mispäeva pidama (vt Apostlite teod 20:7).

Issand on käskinud meil jätkata hingamispäeva pidamist
ka viimsel ajal. Ta on tõotanud, et kui me sellest käsust kinni
peame, “on maa täius [meie] päralt” (vt ÕL 59:16–20).

Kuna hingamispäev on püha, tuleks sel päeval tegeleda
vääriliste ja pühade tegevustega. Tööst ja meelelahutusest hoi-
dumine ei ole piisav. Õigupoolest ei pühitse me hingamispäe-
va, kui me sel päeval üksnes logeleme ja midagi ei tee. 1831.
aastal Joseph Smithile antud ilmutuses käskis Issand: “Et sa
võiksid ennast paremini hoida maailmast reostamatuna, pead
sa minema palvekotta ja ohverdama oma sakramendid minu
pühal päeval, sest tõesti see päev on määratud sulle puhkami-
seks sinu töödest ja pühendumiseks Kõigekõrgemale” (vt ÕL

Hingamispäev

41



59:9–10). Kooskõlas selle ilmutusega, võtame me igal nädalal
osa sakramendikoosolekust. Muude hingamispäevaste tege-
vuste hulka võivad kuuluda palvetamine, mõtisklemine,
pühakirjade ja viimse aja prohvetite õpetuste uurimine, pere-
liikmetele ja sõpradele kirjade kirjutamine, kosutava kirjandu-
se lugemine, haigete ja vaevatute külastamine ning Kiriku
muudel koosolekutel osalemine.

Täiendavad viited: 2 Moosese 31:16–17; Moosia 18:23; ÕL 59:11–14; 68:29

Vt ka Aupaklikkus; Jumalakummardamine; Sakrament

Homoseksuaalsus (vt Kõlbeline puhtus)

Igavene elu

Issand kuulutas: “Minu töö ja minu hiilgus on see —
tuua inimesele surematus ja igavene elu” (vt Mooses 1:39).
Surematus kujutab endast igavest elu ülestõusnuna. Jeesuse
Kristuse lepituse kaudu saavad kõik selle anni osaliseks.
Igavene elu või ülendus tähendab koha pärimist selestilise
kuningriigi kõrgeimal astmel, kus me elame Jumala juures ja
kus pereelu jätkub (vt ÕL 131:1–4). Nagu surematus, on ka
see and võimalik Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. See nõuab
aga, et me “kuuletu[ksime] evangeeliumi seadustele ja tali-
tustele” (3. usuartikkel).

Igavesse ellu viival rajal püsimine

Kui sind ristiti ja sa said Püha Vaimu anni, astusid sa ra-
jale, mis viib igavesse ellu. Prohvet Nefi õpetas:

“Värav, mille kaudu te peate sisenema, on meeleparan-
dus ja ristimine veega; ja siis tuleb teie pattude andekssaami-
ne tulega ja Püha Vaimuga.

Ja siis te olete sellel kitsal ja ahtal teerajal, mis viib iga-
vesse ellu; jah, te olete väravast sisenenud; te olete teinud
vastavalt Isa ja Poja käskudele; ja te olete saanud Püha
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Vaimu, kes tunnistab Isa ja Poja kohta, lubaduse täitmiseks,
mida ta on teinud, et kui te sel moel sisse astute, te saate
Püha Vaimu” (2 Nefi 31:17–18).

Nefi rõhutas, et kui me oleme astunud sellele “kitsale ja
ahtale teerajale,” peame me usus lõpuni vastu pidama:

“Pärast seda, kui te olete jõudnud sellele kitsale ja ahtale
teerajale, ma küsiksin, kas kõik on tehtud? Vaata, ma ütlen
teile: Ei, sest te ei oleks jõudnud nii kaugele, muidu kui
Kristuse sõna läbi, vankumatu usuga temasse ja toetudes
täielikult tema teenetele, kes on vägev päästma.

Sellepärast te peate Kristuses püsivana edasi pürgima,
omades täiuslikku lootuse sära ja armastust Jumala ja kõiki-
de inimeste vastu. Seepärast, kui te edasi pürgite, toitudes
Kristuse sõnast, ning peate vastu lõpuni, vaata, nõnda ütleb
Isa: Te saate igavese elu” (2 Nefi 31:19–20).

Nüüd, mil sind on ristitud ja kinnitatud, sõltub sinu areng
igavese elu suunas suures osas sinu muude päästvate talituste
saamisest, milleks on: Melkisedeki Preesterlusse pühitsemine
meestele; Templi And ja abielu pitseerimine meestele ja naiste-
le. Kui sa saad need talitused ja pead kinni nendega kaasneva-
test lepingutest, valmistad sa end ette selestilise auhiilguse
kõrgeima astme pärimiseks.

Sinu käeulatuses

Mõtiskledes oma edusammudele sellel “kitsal ja ahtal
teerajal”, võid sa olla kindel, et igavene elu on sinu käeulatu-
ses. Issand tahab, et sa naaseksid Tema juurde ega nõua sinult
kunagi midagi, millega sa ei saa hakkama. Kõik Tema käsud
on mõeldud sinu õnnele kaasa aitamiseks. Kui sa rakendad
usku ja teenid Teda kogu väest, annab Ta sulle jõudu ja loob
viisi, kuidas sa saad teha kõike, mida Ta sul käsib (vt 1 Nefi
3:7). Pea meeles, et kui sa annad endast parima ja parandad
meelt oma pattudest, kompenseerib Jeesuse Kristuse lepitus
su nõrkused ning ebaõigluse, ülekohtu ja valu, mis sulle sel-
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les elus osaks saab: “Me teame, et peale kõike, mida me suu-
dame teha, oleme me päästetud armu läbi” (2 Nefi 25:23).

Täiendavad viited: Johannese 3:16; 17:3; 2 Nefi 9:39; Moroni 7:41; ÕL

14:7; 50:5

Vt ka Arm; Auhiilguse kuningriigid; Jeesuse Kristuse lepitus

Ilmutus

Ilmutus on Jumala teadaanne oma lastele. Selline juhatus
tuleb erinevate kanalite kaudu vastavalt sellele, millised on
inimeste, perede ja Kiriku kui terviku vajadused ning olukord.

Kui Issand ilmutab oma tahet Kirikule, räägib Ta oma
prohveti kaudu. Pühakirjades on palju selliseid ilmutusi —
Issanda sõna, mida on edastanud muistsed ja viimse aja
prohvetid. Issand jätkab ka tänapäeval Kiriku juhatamist, il-
mutades oma tahet oma valitud teenijatele.

Prohvetid ei ole ainukesed inimesed, kes võivad ilmu-
tust saada. Vastavalt oma ustavusele võid sa saada ilmutust,
mis aitaks sind sinu konkreetsete vajaduste, kohustuste ja
küsimuste puhul ning aitaks sul tugevdada oma tunnistust.

Ettevalmistused ilmutuse saamiseks Püha Vaimu kaudu

Pühakirjad räägivad sellistest eri liiki ilmutustest nagu
nägemused, unenäod ja inglite külastused. Selliste kanalite
kaudu on Issand taastanud viimsel ajal oma evangeeliumi ja
teinud ilmsiks tõed selliste õpetuste kohta nagu surelikkuse-
le eelnev elu, surnute lunastamine ja kolm auhiilguse ku-
ningriiki. Enamik ilmutusi tuleb Kiriku juhtidele ja liikmetele
siiski Püha Vaimu sosistuste kaudu.

Vaiksed vaimsed õhutused ei pruugi tunduda nii suure-
joonelised kui nägemused või inglite külastused, kuid need
on palju vägevamad ja kestvamad ning kutsuvad elus esile
palju enam muudatusi. Püha Vaimu tunnistus jätab hinge jäl-
je, mis on palju tähendusrikkam kui miski nähtu või kuuldu.
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Selliste ilmutuste kaudu saad sa kestvat jõudu jääda evan-
geeliumile ustavaks ja aidata ka teistel seda teha.

Järgnev nõuanne aitab sul valmistuda Pühalt Vaimult
õhutuste saamiseks:

Palveta juhatuse saamiseks. Issand ütles: “Paluge, siis antak-
se teile; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile. Sest
igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes kopu-
tab, sellele avatakse” (Matteuse 7:7–8). Selleks, et leida ja saada,
pead sa otsima ja paluma. Kui sa ei koputa — palvetades juha-
tuse saamiseks Taevase Isa poole — ei avata sulle ilmutuse ust.
Kui sa aga pöördud oma Isa poole alandlikus palves, saad sa
lõpuks “ilmutuse ilmutuse otsa, teadmise teadmise peale, et sa
võiksid tunda saladusi ja rahutoovaid asju — seda, mis toob
rõõmu, seda, mis toob igavese elu” (vt ÕL 42:61).

Ole aupaklik. Aupaklikkus on sügav austus ja armastus.
Kui sa oled aupaklik ja rahuarmastav, kutsud sa ligi ilmutust.
Isegi kui kõik sinu ümber on rahutu, võid sina olla aupaklik
ja valmis Issandalt juhatust saama.

Ole alandlik. Alandlikkus on aupaklikkusega tihedalt seo-
tud. Kui sa oled alandlik, möönad sa oma sõltuvust Issandast.
Prohvet Mormon õpetas: “Tänu tasadusele ja südame vaga-
dusele tuleb Püha Vaimu külastus, milline Trööstija täidab
lootusega ja täiusliku armastusega” (Moroni 8:26).

Pea kinni käskudest. Kui sa pead kinni käskudest, oled sa
valmis Püha Vaimu õhutuste saamiseks, äratundmiseks ja jär-
gimiseks. Issand tõotas: “Sellele, kes peab minu käske, ma an-
nan oma kuningriigi saladused, ja need saavad temas elava
vee allikaks, mis voolab igavesti kestvasse ellu” (vt ÕL 63:23).

Võta sakramenti vääriliselt. Sakramendipalved õpetavad,
kuidas saada Püha Vaimu oma pidevaks kaaslaseks. Kui sa
võtad sakramenti, tunnistad sa Jumalale, et oled nõus võtma
enda peale Tema Poja nime ning et sa alati mäletad Teda ja
pead kinni Tema käskudest. Taevane Isa tõotab, et kui sa
pead nendest lepingutest kinni, on tema Vaim alati sinuga (vt
ÕL 20:77, 79).
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Uuri iga päev pühakirju. Uurides hoolega pühakirju, võ-
tad sa õppust meeste ja naiste eeskujust, kelle elu on õnnis-
tatud, kui nad on järginud Issanda ilmutatud tahet. Sa oled
ka oma elus Pühale Vaimule vastuvõtlikum. Lugedes ja mõ-
tiskledes võid sa saada ilmutust sellest, kuidas teatud püha-
kirjalõik käib sinu kohta, või millestki muust, mida Issand
soovib sulle teada anda. Kuna pühakirjade lugemine võib
aidata sul saada isiklikku ilmutust, peaksid sa uurima püha-
kirju iga päev.

Varu aega mõtisklemiseks. Kui sa varud aega evangeeliumi
tõdede üle mõtisklemiseks, avad sa oma meele ja südame
Püha Vaimu juhatavale mõjule (vt 1 Nefi 11:1; ÕL 76:19;
138:1–11). Mõtisklemine viib su mõtted eemale maailma tü-
histelt asjadelt ja toob sind Vaimule lähemale.

Otsides mingis küsimuses konkreetseid juhiseid, mõtle see läbi
oma meeles. Mõnikord annab Issand midagi teada alles siis,
kui sa oled selle küsimuse oma meeles läbi mõelnud. Issand
selgitas seda protsessi Oliver Cowderyle, kes teenis Joseph
Smithi kirjutajana enamiku ajast Mormoni Raamatu tõlkimi-
sel. Issand rääkis Oliver Cowderyga prohvet Joseph Smithi
kaudu, selgitades, miks Oliver ei suutnud Mormoni Raama-
tut tõlkida, kuigi talle oli antud tõlkimise and: “Vaata, sa ei
ole aru saanud; sa oled arvanud, et ma annan selle sulle, kui
sa ei mõtle midagi peale selle, et lihtsalt küsid minu käest.
Aga vaata, ma ütlen sulle, et sa pead selle läbi mõtlema oma
meeles; siis sa pead küsima minu käest, et kas see on õige, ja
kui see on õige, panen ma su südame sinu sees põlema; see-
pärast, sa tunned, et see on õige” (vt ÕL 9:7–8).

Otsi kannatlikult Jumala tahet. Jumal ilmutab end “tema
enda ajal ja tema enda viisil ning vastavalt tema enda tahte-
le” (vt ÕL 88:63–68). Ilmutus tuleb sulle tõenäoliselt “rida rea
peale, õpetus õpetuse peale, natuke siin ja natuke seal”
(2 Nefi 28:30; vt ka Jesaja 28:10; ÕL 98:12). Ära püüa vaimseid
asju tagant sundida. Ilmutus ei tule sel viisil. Ole kannatlik ja
usalda Issanda ajastust.
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Püha Vaimu õhutuste tähelepanemine

Sa pead õppima, kuidas märgata Püha Vaimu sosistusi
keset tänapäeva maailma paljusid häälitsusi ja sõnumitoo-
jaid. Järgnevalt on toodud mõned peamised moodused, kui-
das Püha Vaim meiega suhtleb:

Ta räägib meelele ja südamele vaikse, tasase häälega. Issand
õpetas: “Ma räägin sulle sinu meeles ja sinu südames, Püha
Vaimu kaudu, kes tuleb sinu peale ja elab sinu südames.
Nüüd, vaata, see on ilmutuse vaim” (vt ÕL 8:2–3). Vahel
aitab Püha Vaim sul mõista mõnda evangeeliumi tõde või
õhutab sind nii, et see “näib täitvat kõiki [su] meeli ja suru-
vat [su] tunnetele” (vt ÕL 128:1). Kuigi sellisel ilmutusel võib
olla sulle vägev mõju, tuleb see peaaegu alati tasakesi, nagu
“vaikne, tasane sahin” (vt 1 Kuningate 19:9–12; Heelaman
5:30; ÕL 85:6).

Ta õhutab meid meie tunnete kaudu. Kuigi me kirjeldame
sageli, nagu suhtleks Vaim meiega kui mõni hääl, on see hääl
selline, mida me rohkem tunneme kui kuuleme. Ja kuigi me
räägime Püha Vaimu sosistuste “kuulamisest”, kirjeldame
me vaimset õhutust sageli sõnadega: “Mul oli tunne ...” Seda
põhimõtet õpetab Issanda nõuanne, mille Ta andis Oliver
Cowderile Õpetuse ja Lepingute 9. osas ja mida arutatakse le-
heküljel 46. Seda nõuannet mõistetakse sageli siiski vääriti.
Lugenud seda lõiku, satuvad mõned Kiriku liikmed sega-
dusse, kartes, et nad ei ole kunagi Püha Vaimu õhutuse osa-
liseks saanud, kuna nad pole kunagi tundnud oma südames
põlemistunnet. Pane tähele Issanda viimaseid sõnu Õpetuses
ja Lepingutes 9:8: “Seepärast, sa tunned, et see on õige.”
Selles pühakirjalõigus kirjeldatud põlemine avaldub tröösti-
ja muretustundena ning mitte tingimata kuumusaistinguna.
Kui sa jätkad oma elus Issanda tahte otsimist ja järgimist,
märkad sa, kuidas Püha Vaim sind isiklikult mõjutab.

Ta toob rahu. Püha Vaimu kutsutakse sageli Trööstijaks (vt
Johannese 14:26; ÕL 39:6). Ilmutades sulle Issanda tahet, rää-
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gib Ta “rahu sinu meelele” (vt ÕL 6:23). Seda rahu, mida
Tema annab, ei suudeta järele teha maiste mõjutuste või va-
leõpetustega. See on rahu, mida Päästja tõotas, kui Ta kinni-
tas oma jüngritele, et Ta saadab Trööstija: “Rahu ma jätan
teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda na-
gu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu
araks”(Johannese 14:27).

Täiendavad viited: Aamos 3:7; Matteuse 16:13–18; 1 korintlastele 2:9–14;

12:3; Ilmutuse 19:10; Alma 5:43–48; 17:2–3; ÕL 76:5–10; 121:26–33; 7. ja 9.

usuartikkel

Vt ka Aupaklikkus; Palve; Pühakirjad; Püha Vaim; Usk; Vaimsed annid

Isa, Jumal

Isa, Jumal on Kõrgeim Isik, kellesse me usume ja keda
me kummardame. Ta on ülim Looja, Valitseja ja kõige Kaitsja.
Ta on täiuslik, Temale kuulub kogu võim ja Ta teab kõike. Tal
“on lihast ja luust keha, sama käegakatsutav nagu inimesel-
gi” (vt ÕL 130:22).

Meie Taevane Isa on Jumal, kes on kohutmõistev, tugev,
pädev ja võimas, kuid samas ka täiuslikult halastav, heasü-
damlik ja ligimestarmastav. Kuigi me “ei tea ... kõikide asja-
de tähendust”, võime me leida rahu kindlast teadmisest, et
Ta armastab meid (vt 1 Nefi 11:17).

Meie vaimude Isa

Üks elu suurimaid küsimusi on: “Kes ma olen?” Isegi
väikestel lastel aitab sellele küsimusele vastata üks armasta-
tud algühingulaul. Me laulame: “Olen Jumala laps, mind siia
saatis Ta.” Teadmine, et me oleme Jumala lapsed, annab jõu-
du, tröösti ja lootust.

Sa oled sõna otseses mõttes Jumala laps, sündinud vaim-
selt surelikkusele eelnevas elus. Sa võid olla Tema lapsena
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kindel, et sul on jumalik, igavene arenguvaru, ja et Tema aitab
sul keset sinu siiraid jõupingutusi maksimaalselt areneda.

Kõrgeim Looja

Taevane Isa on Kõrgeim Looja. Ta lõi Jeesuse Kristuse
kaudu taeva ja maa ning kõik, mis neis on (vt Mooses 2:1).
Alma ütles: “Kõik näitab Jumala olemasolu; jah, isegi maa ja
kõik, mis on selle pinnal, jah, ja selle liikumine, jah, ja ka kõik
planeedid, mis liiguvad nende korrapärasel viisil, tunnista-
vad, et on olemas Kõrgeim Looja” (Alma 30:44).

Mõtiskle aeg-ajalt kõige ilusa üle, mis on loomise taga-
järjeks: puud, lilled, loomad, mäed, merelained, vastsündinu.
Võta aeg maha, et heita pilk taevasse, kus tähtede ja planee-
tide liikumine on tõendiks “[Jumala liikumisest] oma majes-
teetlikkuses ja väes” (vt ÕL 88:41–47).

Päästmisplaani autor

Meie Taevaisa tahab, et me elaksime koos Temaga iga-
vesti. Tema töö ja hiilgus on “tuua inimesele surematus ja
igavene elu” (vt Mooses 1:39). Selleks, et see oleks võimalik,
lõi Ta päästmisplaani. Ta saatis oma Armastatud Poja,
Jeesuse Kristuse päästma lahti surmaahelad ja lepitama
maailma patud: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud Poja on annud, et ükski, kes temas-
se usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!”
(Johannese 3:16) See ohverdus näitab kõige enam, kuidas
meie Isa meid armastab.

Isa, Jumala, tundmaõppimine

Meil on Jumala lastena Temaga eriline suhe, mis eraldab
meid kõigest muust, mida Ta on loonud. Püüa oma Taevaisa
tundma õppida. Ta armastab sind ja on andnud sulle hinna-
lise võimaluse saada palvetades Temaga lähedasemaks. Sinu
alandlikke ja siiraid palveid kuuldakse ning neile vastatakse.
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Sa võid õppida oma Isa tundma ka selle kaudu, kui sa
saad teada, milline on Tema Armastatud Poeg, ja kui sa ra-
kendad oma elus evangeeliumi. Päästja õpetas oma jüngrite-
le: “Kui te mind oleksite ära tunnud, siis te tunneksite ka
minu Isa. ... Kes mind on näinud, see on näinud Isa”
(Johannese 14:7, 9).

Sa saad Jumalaga lähedasemaks, kui sa uurid pühakirju
ja viimse aja prohvetite sõnu ning teenid teisi. Kui sa järgid
Jumala tahet ja elad nii, nagu Tema sinult ootab, muutud sa
rohkem Tema ja Ta Poja sarnaseks. Sa valmistud Nende juur-
de elama naasmiseks.

Täiendavad viited: Johannese 14:6, 21–24; 17:3; Moosia 4:9; ÕL 132:22–24;

1. usuartikkel

Vt ka Jumalus; Loomine; Päästmisplaan

Isiklik ilmutus (vt Ilmutus)

Issanda Vaim (vt Kristuse Valgus; Püha Vaim)

Jeesus Kristus

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli kvoo-
rum andsid 1. jaanuaril 2000 välja järgmise avalduse. Avaldus,
mille pealkirjaks on “Elav Kristus”, tunnistab Issandast
Jeesusest Kristusest ning annab ülevaate Tema identiteedist ja
jumalikust missioonist:

“Tähistades Jeesuse Kristuse sündi kaks tuhat aastat ta-
gasi, anname me oma tunnistuse Tema võrratu elu tõelisusest
ja Tema suure lepitava ohverduse lõpmatust väest. Kellelgi
teisel ei ole olnud niivõrd sügavat mõju kõigile neile, kes on
elanud või hakkavad veel elama maa peal.

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

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

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

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

Prohvet Joseph kirjutas Elavast Kristusest: “Tema silmad
olid kui tuleleek; tema juuksed valged nagu puhas lumi; te-
ma pale säras eredamalt kui päike; ja tema hääl oli kui suur-
te vete kohin, nimelt Jehoova hääl, mis ütles:
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Mina olen esimene ja viimane; mina olen see, kes elab,
mina olen see, kes surmati; mina olen teie eestkostja Isa ees”
(vt ÕL 110:3–4).

Prohvet kuulutas Temast ka järgmist: “Ja nüüd, pärast
paljusid tunnistusi, mis temast antud on, see on tunnistus,
viimane kõikidest, mis meie temast anname: et ta elab!

Sest me nägime Teda, nimelt Jumala paremal käel, ja me
kuulsime häält tunnistamas, et Tema on Isa Ainusündinud
Poeg —

et Tema kaudu, Tema läbi ja Temast on ja on loodud
maailmad, ja nende elanikud on Jumalale sündinud pojad ja
tütred” (vt ÕL 76:22–24).

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

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

Meie kui Tema korra järgi pühitsetud apostlid tunnista-
me, et Jeesus on Elav Kristus, Jumala surematu Poeg. Tema
on suur Kuningas Immaanuel, kes seisab täna oma Isa pare-
mal käel. Tema on maailma valgus, elu ja lootus. Tema tee on
rada, mis juhatab õnnele selles elus ja igavesse ellu tulevases
maailmas. Jumal olgu tänatud oma jumaliku Poja võrrelda-
matu anni eest.” (36299 124)

Vt ka Jeesuse Kristuse lepitus

Jeesuse Kristuse lepitus

Sõna lepitama tähendab üksmeelseks muutmist või uues-
ti kokku sobitamist. Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saab
meid lepitada meie Taevase Isaga (vt Roomlastele 5:10–11;
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2 Nefi 25:23; Jaakob 4:11). Me võime elada lõpuks igavesti
koos Temaga, olles “täiuslikuks tehtud ... Jeesuse kaudu” (vt
ÕL 76:62, 69).

Jeesus Kristus oli “ette valmistatud maailma rajamisest
peale, et [oma] rahvast lunastada” (Eter 3:14). Taevane Isa esi-
tas surelikkusele eelnevas vaimumaailmas igavest päästmis-
plaani, mille nõudeks oli piiritu ja igavene lepitus. Jeesus, keda
teati siis Jehoovana, teatas surelikkusele eelnevas elus alandli-
kult, et Ta viib plaani täide, nii nagu Isa tahab (vt Mooses 4:2).
Nii määrati Ta juba ette lepitust täide viima — maa peale tule-
ma, meie pattude eest karistust kandma, ristil surema ja üles
tõusma. Temast sai “maailma algusest ... tapetud Tall”
(Ilmutuse 13:8; vt ka 1 Peetruse 1:19–20; Mooses 7:47).

Lepitus on ülim viis, kuidas meie Taevaisa meie vastu
oma armastust väljendab (vt Johannese 3:16). See on ka üle-
vaim viis, kuidas Päästja näitab armastust Isa ja meie vastu
(vt Johannese 14:28–31; 15:9–13; 1 Johannese 3:16; ÕL 34:3;
138:1–4).

Miks me vajame lepitust

Aadama ja Eeva järglastena saavad kõik inimesed päran-
diks langemise tagajärjed. Me kogeme kõik vaimset surma,
olles eraldatud Jumalast, ja meile kõigile saab osaks ilmalik
surm, mis kujutab endast füüsilise keha surma (vt Alma
42:6–9; ÕL 29:41–42).

Oma langenud olukorras saavad meile osaks vastuolud
ja kiusatused. Kui me kiusatustele järele anname, kaugenda-
me me end Jumalast ja jääme ilma Tema aust (vt Roomlastele
3:23).

Igavene õiglus nõuab, et langemise tagajärjed jääksid
kehtima ja et meid karistataks meie endi väärtegude eest.
Ilma lepituseta asetaksid vaimne ja ilmalik surm meie ja
Jumala vahele läbipääsmatu takistuse. Kuna me ei suuda
päästa end langemisest ega omaenda pattudest, oleksime me
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igavesti eraldatud meie Taevasest Isast, sest “miski ebapuhas
ei saa ... elada tema juures” (vt Mooses 6:57).

Ainus viis meie pääsemiseks oleks see, kui keegi teine
meid päästaks. Meil on vaja kedagi, kes suudab rahuldada
õigluse nõuded — võttes meie asemel langemise koorma
enda kanda ja makstes meie pattude eest. Jeesus Kristus on
olnud alati ainus, kes suudab teha sellist ohverdust.

Jeesus Kristus, meie ainus lootus

Päästja on olnud juba enne maa loomist meie ainus loo-
tus “rahu[le] selles maailmas, ja igavese[le] elu[le] tulevases”
(vt ÕL 59:23).

Vaid Temal oli võim jätta oma elu ja seda jälle võtta. Ta
päris oma surelikult emalt Maarjalt suremisvõime. Oma su-
rematult Isalt päris ta väe surmast võitu saada. Ta kuulutas:
“Otsegu Isal on elu iseeneses, nõnda on ta annud ka Pojale,
et elu on temas eneses” (Johannese 5:26).

Vaid Tema võis lunastada meid meie pattudest. Selle väe
andis Talle Isa Jumal (vt Heelaman 5:11). Päästja sai selle väe
ja suutis lepituse täide viia, kuna Ta hoidus patust: “Ta oli
kiusatustes, kuid ei andnud nendele järele” (vt ÕL 20:22).
Kuna Tema elu oli olnud täiuslik ja patuta, ei kehtinud Tema
puhul õigluse nõuded. Kuna Tal oli lunastusvägi ja Tal pol-
nud õigluse ees mingit võlga, võis Ta tasuda võla nende eest,
kes parandavad meelt. Ta saab öelda:

“Isa, vaata tema kannatusi ja surma, kes ei teinud pattu,
kellest sul oli hea meel; vaata oma Poja valatud vere peale,
tema vere peale, kelle sa andsid, et sina ise võiksid saada
austatud;

mispärast, Isa, säästa neid minu vendi, kes usuvad minu
nimesse, et nad võiksid tulla minu juurde ja saada igavesti
kestva elu” (vt ÕL 45:4–5).

Tõesti, “ühtegi teist nime ega ühtegi teist teed ega moo-
dust ei ole antud, mille kaudu võib päästmine inimlastele
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osaks saada, kui ainult Kristuse, Kõigeväelise Issanda nimes
ja selle kaudu” (Moosia 3:17).

Lepitav ohverdus

Jeesuse lepitav ohverdus leidis aset Ketsemani aias ja
Kolgata ristil. Ketsemanis alistus Ta Isa tahtele ja hakkas võt-
ma enda peale kõigi inimeste patte. Ta on ilmutanud veidi
sellest, mida Ta koges, kui Ta maksis meie pattude eest:

“Mina, Jumal, olen neid asju kannatanud kõikide eest, et
nemad, kui nad meelt parandavad, ei peaks kannatama;

aga kui nad meelt ei paranda, peavad nad kannatama
just nagu mina;

milline kannatus pani mind, Jumalat ennast, suuremat
kõigist, valust värisema, ja veritsema igast poorist, ja kanna-
tama nii kehas kui vaimus, ja soovima, et ma ei peaks jooma
kibedast karikast, ja tagasi kohkuma —

ometi, au olgu Isale, ja ma jõin ja lõpetasin oma etteval-
mistused inimlaste heaks” (vt ÕL 19:16–19; vt ka Luuka
22:44; Moosia 3:7).

Päästja jätkas meie pattude eest kannatamist, kui Ta lasi
end risti lüüa — kui Ta “tõsteti üles ristile ja surmati maailma
pattude pärast” (1 Nefi 11:33).

Ta lasi endal ristil ära surra. Tema keha pandi seejärel
hauda, kuni Ta äratati üles ja Ta sai “esmaseks nende seast,
kes on läinud hingama” (1 korintlastele 15:20). Oma surma ja
ülestõusmise kaudu sai Ta füüsilisest surmast võitu meie kõi-
kide heaks. Ta ütles hiljem:

“Mina tulin maailma, et teha oma Isa tahet, sest minu Isa
saatis mind.

Ja minu Isa saatis mind, et mind võidaks tõsta üles risti-
le; ja pärast seda, kui mind tõsteti üles ristile, et ma siis võik-
sin tõmmata kõik inimesed enda juurde, et nii nagu mina
olen üles tõstetud inimeste poolt, isegi samuti tõstetakse ini-
mesed üles Isa poolt, et seista minu ees kohtumõistmiseks
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nende tegude põhjal, kas need on siis head või on need siis
halvad —

Ja sel põhjusel on mind üles tõstetud; seepärast vastavalt
Isa võimule, ma tõmban kõik inimesed enda juurde, et nende
üle võidaks kohut mõista vastavalt nende tegudele.

Ja juhtub, et see, kes meelt parandab ja on ristitud minu
nimesse, saab täidetud; ja kui ta peab vastu lõpuni, vaata, te-
da ma hoian süütuna oma Isa ees sel päeval, kui ma tõusen
maailma üle kohut mõistma” (3 Nefi 27:13–16).

Üleüldine langemisest lunastamine

Lepituse kaudu lunastab Jeesus Kristus kõik inimesed
langemise tagajärgedest. Kõik inimesed, kes on kunagi maa
peal elanud ja kes saavad kunagi maa peal elama, tõstetakse
üles ja tuuakse kohtumõistmiseks tagasi Jumala juurde (vt
2 Nefi 2:5–10; Heelaman 14:15–17). Päästja halastuseanni ja
lunastava armu kaudu saame me kõik surematuse anni ja
elame igavesti aupaistega ümbritsetud, ülestõusnud kehas.

Patust pääsemine

Kuigi meid lunastatakse tingimusteta üleüldistest lange-
mise tagajärgedest, vastutame me omaenda pattude eest. Kui
me aga “kasuta[me] Kristuse lepitavat verd” (vt Moosia 4:2),
võime me saada andeks ja patu plekkidest puhtaks. Me pea-
me rakendama usku Jeesusesse Kristusesse, parandama
meelt, laskma end ristida pattude lunastuseks ja saama Püha
Vaimu anni. Alma andis nõu:

“Te peate oma meelt parandama ja uuesti sündima, sest
Vaim ütleb, et kui te ei sünni uuesti, te ei saa pärida taevarii-
ki; seepärast tulge ja saage ristitud meeleparanduseks, et te
saaksite pestud oma pattudest, et teil oleks usku Jumala
Tallesse, kes võtab ära maailma patud, kes on võimas pääst-
ma ja puhastama kõigest ülekohtust” (Alma 7:14).
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Igavese elu and

Päästja on kuulutanud, et igavene elu on “suurim Jumala
andidest” (vt ÕL 14:7). Igavese elu saamine tähendab seda, et
meid tehakse Jumala juures elamise vääriliseks, pärides koha
selestilise kuningriigi kõrgeimal tasandil. Selle anni võib saa-
da üksnes Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Mormon ütles:
“Mis see on, mida te loodate? Vaata, ma ütlen teile, läbi
Kristuse lepituse ja tema ülestõusmise võimu te saate lootust,
et teid tõstetakse üles igavesse ellu ja seda tänu teie usule te-
masse vastavalt lubadusele” (Moroni 7:41).

Selleks, et seda andi saada, peame me vastama teatud tin-
gimustele. Me peame rakendama usku Jeesusesse Kristusesse,
parandama meelt oma pattudest ja ustavalt lõpuni vastu pida-
ma. Me peame saama päästvad talitused, milleks on: ristimine,
Püha Vaimu and, Melkisedeki Preesterlusse pühitsemine
(meestele) ning Templi And ja abielu pitseerimine. Saades need
talitused ja pidades kinni nendega kaasnevatest lepingutest,
tuleme me Kristuse juurde ja saame lõpuks igavese elu anni (vt
3. usuartikkel).

Tänu oma piiritule õiglusele ja halastusele annab Issand
igavese elu ka kõigile, “kes on surnud ilma teadmiseta sellest
evangeeliumist, kes oleksid selle vastu võtnud, kui neil oleks
lubatud jääda” ning “[kõikidele lastele], kes surevad enne
vastutavasse ikka jõudmist” (vt ÕL 137:7, 10).

Päästja kutsub meid kõiki igavest elu saama: “Ta saadab
kutse kõikidele inimestele, sest halastuse käed on sirutatud
nende poole ja ta ütleb: Parandage meelt ja ma võtan teid
vastu. Jah, ta ütleb: Tulge minu juurde ja te sööte elupuu vil-
ja; jah, te sööte ja joote eluleiba ja eluvett vabalt” (Alma
5:33–34).

Rahu ja tervenemise leidmine lepituse kaudu

Päästja lepitusest tulenevad õnnistused saavad meile
osaks kogu igaviku kestel, kuid need tulevad ka selles elus.
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Kui sa tuled Kristuse juurde, tead sa, milline rõõm on
Issanda ees puhas olla. Sa võid korrata Alma sõnu, kes pärast
suurt patustamist ja mässamist tegi läbi valuliku kuid ter-
vendava meeleparanduse protsessi. Ta tunnistas pärast an-
dekssaamist:

“Ma ei mäletanud enam oma piinu; jah, mälestus mu
pattudest ei äestanud enam mind.

Ja oo, millist rõõmu ja millist imepärast valgust ma nä-
gin; jah, mu hing täitus rõõmuga sama palju, kui oli olnud
piina!

... Ei võinud olla midagi nii teravat ja nii kibedat, kui olid
minu piinad. ...Teisest küljest, ei saa olla midagi nii oivalist ja
magusat, kui oli minu rõõm” (Alma 36:19–21).

Lisaks sellele, et Päästja pakub patuvalust lunastamist,
pakub Ta ka rahu katsumuse hetkedel. Oma lepituse osana
võttis Jeesus enda peale kõikide inimeste valu, haigused ja
nõrkused (vt Alma 7:11–12). Ta mõistab sinu kannatusi, kuna
Ta on seda ise kogenud. Kuna Ta mõistab seda nii täiuslikult,
teab Ta, kuidas sind aidata. Sa võid heita “kõik oma mure te-
ma peale, sest tema peab hoolt [sinu] eest!” (1 Peetruse 5:7)

Sinu usu ja õigluse ning Tema lepitava ohverduse kaudu
võib saada kogu selles elus aset leidnud ebaõiglus, ülekohus
ja valu täiel määral hüvitatud ja heastatud. Selles elus and-
mata jäänud õnnistused antakse igavikus. Ja kuigi Ta ei pruu-
gi praegu kõiki sinu kannatusi leevendada, õnnistab Ta sind
tröösti, mõistmise ja jõuga, et sa “vaevata jaksa[ksid] kanda
oma koormaid” (Moosia 24:15).

“Tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koorma-
tud,” ütles Päästja, “ja mina annan teile hingamise!” (Matteuse
11:28) Ta lubas ka ühel teisel korral oma rahu, öeldes:
“Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maail-
ma ära võitnud!” (Johannese 16:33) Sellised on lepituse luba-
dused selles elus ja kogu igavikus.
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Täiendavad viited: Jesaja 49:13–16; 53; Matteuse 26–28; Markuse 14–16;

Luuka 22–24; Johannese 10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13; 19–20; 1 korint-

lastele 15:20–22; Heebrealastele 4:14–16; 1 Johannese 1:7; 1 Nefi 10:6;

2 Nefi 2:1–10; 9; 25:23–26; Jaakob 4:12; Moosia 3:1–19; Alma 22:14;

34:5–18; 42; Heelaman 5:9–12; 14:13–19; 3 Nefi 9:14–22; 27:13–22;

Mormon 9:10–14; Eter 12:27, 41; Moroni 8:5–26; 10:32–33; ÕL 18:10–12;

19:15–24; 20:17–34; 45:3–5; 76:40–43; Mooses 1:39

Vt ka Andestus; Auhiilguse kuningriigid; Evangeelium; Halastus;

Igavene elu; Isa, Jumal; Langemine; Meeleparandus; Päästmine; Pääst-

misplaan; Ristimine; Surm, füüsiline; Surm, vaimne; Talitused; Usk;

Õigsus; Ülestõusmine

Jeesuse Kristuse Teine tulemine

Kui Jeesus Kristus läks oma maise teenimistöö lõppedes
taevasse, kuulutasid kaks inglit Tema apostlitele: “See Jeesus,
kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel kui te nägite
teda taevasse minevat!” (Apostlite teod 1:11) Kui Päästja tu-
leb uuesti, teeb Ta seda väes ja hiilguses, et nõuda maad en-
dale kui oma kuningriiki. Tema Teine tulemine tähistab
Millenniumi algust.

Teine tulemine on pahelistele hirmus ja kurvastust teki-
tav aeg, õiglastele aga rahu- ja võidupäev. Issand teatas:

“Need, kes on targad ja on tõe vastu võtnud ja on võtnud
Püha Vaimu enesele teejuhiks ning keda ei ole petetud —
tõesti ma ütlen teile, et neid ei raiuta maha ja ei visata tulle,
vaid nad jäävad sel päeval püsima.

Ja maa antakse neile pärisosaks; ja nad paljunevad ja saa-
vad tugevaks, ja nende lapsed kasvavad üles päästmisele pa-
tuta.

Sest Issand on nende keskel ja tema auhiilgus on nende
peal, ja tema on nende kuningas ja seaduseandja” (vt ÕL
45:57–59).

Issand ei ole ilmutanud, millal täpselt Ta uuesti tuleb:
“Seda tundi ja päeva ei tea ükski inimene ega inglidki taevas,
ega saagi teada, enne kui ta tuleb” (vt ÕL 49:7). Kuid Ta on il-
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mutanud oma prohvetitele Tema teisele tulemisele eelnevad
sündmused ja tunnustähed. Nende ettekuulutatud sünd-
muste ja tunnustähtede seas on järgmised:

• Evangeeliumi tõest taganemine (vt Matteuse 24:9–12;
2 tessalooniklastele 2:1–3).

• Evangeeliumi taastamine, sealhulgas Jeesuse Kristuse
Kiriku taastamine (vt Apostlite teod 3:19–21; Ilmutuse
14:6–7; ÕL 45:28; 133:36).

• Preesterluse võtmete taastamine (vt Malakia 3:23–24;
ÕL 110:11–16).

• Mormoni Raamatu esiletulek (vt Jesaja 29:4–18; 3 Nefi
21:1–11).

• Evangeeliumi jutlustamine kõikjal maailmas (vt
Matteuse 24:14).

• Pahelisuse, sõdade ja rahutuste aeg (vt Matteuse
24:6–7; 2 Timoteosele 3:1–7; ÕL 29:17; 45:26–33; 88:91).

• Tunnustähed taevas ja maa peal (vt Joel 2:30–31;
Matteuse 24:29–30; ÕL 29:14–16; 45:39–42; 49:23;
88:87–90).

Ära muretse selle üle, millal on Päästja Teise tulemise
täpne aeg. Ela selle asemel nii, et sa oleksid valmis, millal Ta
ka ei tuleks. Täheldades sel viimsel ajal häda ja viletsust, pea
meeles, et õiglased ei pea kartma ei Teist tulemist ega sellele
eelnevaid tunnustähti. Sõnad, mis Päästja ütles oma apostli-
tele, käivad ka sinu kohta: “Ärge olge mures, sest kui sünni-
vad kõik need asjad, võite te teada, et lubadused, mis teile on
antud, saavad täidetud” (vt ÕL 45:35).

Täiendavad viited: Luuka 21:34–36; 2 Peetruse 3:10–14; ÕL 133:42–52;

Joseph Smith — Matteuse

Vt ka Millennium; Päästmisplaan; Tunnustähed
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Joseph Smith

14-aastane Joseph Smith otsis 1820. aasta kevadel õiget
Jeesuse Kristuse Kirikut, kui ta luges Piiblist järgmist lõiku:
“Kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt,
kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis antakse te-
male” (Jakoobuse 1:5; vt ka Joseph Smith — Ajalugu 1:11–12).
Noor Joseph järgis selles lõigus olevat nõuannet elementaar-
se, vankumatu usuga. Ta läks üksinda metsasallu, kus ta pal-
vetas, et saada teada, millise kirikuga ta peaks liituma.
Vastuseks tema palvele ilmusid temale Isa, Jumal, ja Jeesus
Kristus. Nad ütlesid talle muude asjade seas, et ta ei peaks lii-
tuma ühegi tollal olemas olnud kirikuga (vt Joseph Smith —
Ajalugu 1:13–20).

Kui Joseph Smith tõestas oma väärilisust, anti talle
Jumala prohvetina jumalik missioon. Issand saatis tema kau-
du korda suure ja imepärase töö, mille juurde kuulus
Mormoni Raamatu esiletoomine, preesterluse taastamine,
hinnaliste evangeeliumi tõdede ilmutamine, Jeesuse Kristuse
õige Kiriku rajamine ja templitööle aluse panemine. Joseph ja
tema vend Hyrum said surma 27. juunil 1844, kui neid rün-
das relvastatud rahvahulk. Nad pitseerisid oma tunnistused
oma verega.

Selleks, et sinu tunnistus taastatud evangeeliumist oleks
täielik, peab selle juurde kuuluma tunnistus Joseph Smithi
jumalikust missioonist. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kiriku tõelevastavus põhineb sellel, kas esimene nägemus ja
muud ilmutused, mis Issand andis prohvet Josephile, on
õiged. Kiriku kolmas president John Taylor kirjutas: “Joseph
Smith, Issanda prohvet ja nägija, on selles maailmas teinud
inimeste päästmiseks rohkem kui ükski teine siin elanud ini-
mene, välja arvatud ainult Jeesus” (vt ÕL 135:3).

Täiendavad viited: Jesaja 29:13–14; 2 Nefi 3:3–15; ÕL 5:9–10; 135; Joseph

Smith — Ajalugu

Vt ka Evangeeliumi taastamine; Prohvetid
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Jumalakummardamine

Jumala kummardamine tähendab Tema armastamist,
austamist, teenimist ja Talle pühendumist. Issand käskis
Moosest: “Kummarda Jumalat, sest ainult teda tuleb sul tee-
nida” (vt Mooses 1:15). Käesoleval ajajärgul on Ta käskinud:
“Sa pead armastama Issandat, oma Jumalat, kõigest oma sü-
damest, kõigest oma väest, meelest ja jõust, ja Jeesuse
Kristuse nimel pead sa teda teenima” (vt ÕL 59:5). Kui sa ar-
mastad kedagi või midagi rohkem kui Jumalat, tegeled sa
ebajumalakummardamisega (vt 2 Moosese 20:3–6).

Palve on üks moodus, kuidas Isa kummardada. Alma
õpetas oma pojale Heelamanile: “Hüüa Jumalat abiks kõiges;
jah, kõik, mida sa teed, tee Issandale, ja kuhu iganes lähed,
mine Issandaga; jah, olgu kõik sinu mõtted suunatud
Issandale; jah, anna Issandale oma südame kiindumus igave-
seks” (Alma 37:36).

Sa peaksid osalema oma Kiriku koosolekutel jumalakum-
mardamise vaimus. Issand on käskinud: “Et sa võiksid ennast
paremini hoida maailmast reostamatuna, pead sa minema
palvekotta ja ohverdama oma sakramendid minu pühal päe-
val, sest tõesti see päev on määratud sulle puhkamiseks sinu
töödest ja pühendumiseks Kõigekõrgemale” (vt ÕL 59:9–10).

Jumalakummardamise juurde kuulub ka preesterluse
talitustest osavõtmine. Aupaklikult sakramenti võttes ja
templis käies pead sa meeles ja kummardad oma Taevast Isa
ning väljendad oma tänulikkust Tema Poja, Jeesuse Kristuse
eest.

Lisaks sellele, et väliselt Jumalat kummardada, peaks ka
sinu hoiak olema Jumalat kummardav, kuhu sa ka ei läheks
ja mida sa ka ei teeks. Alma õpetas seda põhimõtet ühele ini-
meste rühmale, kes oli nende kummardamispaigast välja hei-
detud. Ta aitas neil mõista, et tõeline kummardamine ei
piirdu ühe päevaga nädalas (vt Alma 32:11). Kõneledes sa-
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male rühmale, kannustas Alma kaaslane Amulek neid “kum-
marda[ma] Jumalat, ükskõik kus te ka ei ole, vaimus ja tões”
(Alma 34:38).

Täiendavad viited: Laulud 95:6–7; Moosia 18:25; Alma 33:2–11; ÕL

20:17–19, 29; 11. usuartikkel

Vt ka Armastus; Hingamispäev; Isa, Jumal; Paastumine ja paastuannetu-

sed; Palve

Jumalus

Esimene usuartikkel teavitab: “Me usume Jumalasse,
Igavesse Isasse, ja Tema Pojasse Jeesusesse Kristusesse ning
Pühasse Vaimu.” Nemad moodustavad kolmekesi Jumaluse.
Nad juhatavad seda maailma ja kõike muud meie Taevaisa
poolt loodut.

Õige õpetus Jumalusest läks kaotsi usust taganemise
ajal, mis järgnes Päästja surelikule teenimistööle ja Tema
apostlite surmale. Seda õpetust hakati taastama, kui 14-aas-
tane Joseph Smith sai oma esimese nägemuse (vt Joseph
Smith — Ajalugu 1:17). Me teame prohveti selgitusest esime-
se nägemuse kohta ja tema muude õpetuste alusel, et
Jumaluse liikmed on kolm erinevat isikut. Isal ja Pojal on tõe-
lised luust ja lihast kehad ning Püha Vaim on vaimisik (vt ÕL
130:22).

Kuigi Jumaluse liikmed on eraldiseisvad isikud ja neil on
erinevad rollid, on nad oma eesmärgilt ja õpetuselt ühtsed.
Nad on täiesti üksmeelsed Taevase Isa jumaliku päästmis-
plaani teostamisel.

Täiendavad viited: Matteuse 3:13–17; Johannese 14:6–10; 17:6–23;

Apostlite teod 7:55–56; 2 Nefi 31:18; Mormon 7:5–7; ÕL 76:20–24

Vt ka Isa, Jumal; Jeesus Kristus; Püha Vaim

Kaheteistkümne Apostli Kvoorum (vt Kiriku juhtimine)
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Kallihinnaline Pärl (vt Pühakirjad)

Keha augustamine

Viimse aja prohvetid laidavad täiesti maha aukude tege-
mise kehasse, mida ei tehta ravi eesmärgil. Kui tüdrukud või
naised soovivad kõrvadesse auke, peaksid nad kandma
ainult ühte paari tagasihoidlikke kõrvarõngaid.

Need, kes otsustavad seda nõuannet ignoreerida, näita-
vad lugupidamatust iseenda ja Jumala vastu. Nad hakkavad
ühel päeval oma otsust kahetsema.

Apostel Paulus selgitas meie keha tähtsust ja ohtu, mis
kaasneb selle sihiliku rüvetamisega: “Eks te tea, et te olete
Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees? Kui keegi ri-
kub Jumala templi, siis Jumal rikub tema; sest Jumala tempel
on püha ja seesama olete teie”(1 korintlastele 3:16–17).

Vt ka Kombekus; Tätoveeringud

Kinnitamine (vt Käte pealepanemine; Püha Vaim)

Kiriku distsiplinaarnõukogud

Piiskoppide ja koguduste juhatajate ning vaikondade,
misjonite ja ringkondade juhatajate kohustuseks on aidata
liikmetel meeleparanduse kaudu üleastumistest jagu saada.
Tõsiseimad üleastumised, nagu tõsised tsiviilõigusrikkumi-
sed, abikaasa või lapse väärkohtlemine, abielurikkumine,
kõlvatu seksuaalne käitumine, vägistamine ja verepilastus
nõuavad sageli Kiriku ametlikku distsiplinaarkaristust.
Kiriku ametliku distsiplinaarkaristuse juurde võib kuuluda
Kiriku liikme õiguste piiramine või Kiriku liikmestaatusest il-
ma jätmine.

Ametlik distsiplinaarkaristus saab alguse sellest, kui juh-
tiv preesterluse juht kutsub kokku distsiplinaarnõukogu.
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Distsiplinaarnõukogude eesmärkideks on päästa üleastujate
hinged, kaitsta süütuid ja tagada Kiriku puhtus, laitmatu
maine ja hea nimi.

Kiriku distsiplinaartegevus on inspireeritud protsess,
mis kestab teatud ajaperioodi. Selle protsessi ja Jeesuse
Kristuse lepituse kaudu võib liige saada oma patud andeks,
saada tagasi meelerahu ning ammutada jõudu, et üleastumi-
si tulevikus vältida. Kiriku distsiplinaartegevus ei kujuta en-
dast protsessi lõppu. See on mõeldud selleks, et aidata
Taevase Isa lastel jätkata selle nimel pingutamist, et saada jäl-
le täieõiguslikuks liikmeks ja saada täiel määral osa Kiriku
õnnistustest. Soovitud tulemuseks on see, et inimene teeb
kõik täielikuks meeleparanduseks vajalikud muudatused.

Vt ka Andestus; Meeleparandus

Kiriku juhtimine

Jeesus Kristus seisab Kiriku eesotsas. Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kiriku missioon on aidata kõikidel inimestel
tulla Tema juurde (vt Moroni 10:32). Selleks, et seda missioo-
ni täita, on Kirik organiseeritud vastavalt Issanda poolt ilmu-
tatud kavandile, “et pühi inimesi täielikult valmistada ... ,
seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tun-
netusele” (Efeslastele 4:12–13; vt ka 11. salm). Järgnevalt on
toodud ära Kiriku organisatsiooni lühiülevaade.

Kodu ja perekond

Perekond on Kiriku põhiüksus ja kodu on tähtsaim koht
evangeeliumi õppimiseks. Ükski muu organisatsioon ei saa
perekonda asendada. Isegi Kiriku kasvu jätkudes jääb selle
alatiseks eesmärgiks pere ja üksikliikmete toetamine ja tu-
gevdamine, kui nad püüavad elada evangeeliumi järgi.
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Üldine juhtimine

Issand juhatab tänapäeval oma lepingurahvast Kiriku
presidendi kaudu, keda me toetame prohveti, nägija ja ilmu-
tajana. Kiriku president juhib kogu Kirikut. Tema ja ta
nõuandjad, kes on samuti prohvetid, nägijad ja ilmutajad,
moodustavad Esimese Presidentkonna Kvoorumi.

Ka Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed on proh-
vetid, nägijad ja ilmutajad. Nad on koos Esimese President-
konnaga “Kristuse nime erilisteks tunnistajateks kogu
maailmas” (vt ÕL 107:23). Nad tegutsevad Esimese Presi-
dentkonna juhatusel, “et ehitada üles kirikut ja korraldada
selle asju kõigi rahvaste seas” (vt ÕL 107:33). Nad saadetakse
“avama ust [rahvastele], kuulutades Jeesuse Kristuse evan-
geeliumit” (vt ÕL 107:35).

Seitsmekümnete Kvoorumi liikmed on kutsutud kuuluta-
ma evangeeliumi ja ehitama üles Kirikut. Nende tööd juhivad
kaksteist apostlit ja seitse venda, keda on kutsutud teenima
Seitsmekümnete juhatusena. Seitsmekümnete Esimese ja Teise
Kvoorumi liikmed on nimetatud üldjuhtideks ja neid võib kut-
suda teenima kõikjal maailmas.

Juhtiv Piiskopkond on kogu Kiriku Aaroni Preesterluse
juhatus. Juhtiv piiskop ja tema nõuandjad teenivad Esimese
Presidentkonna juhatusel, et kanda hoolt Kiriku ilmaliku te-
gevuse eest.

Noorte Meeste, Abiühingu, Noorte Naiste, Algühingu ja
Pühapäevakooli organisatsioonidel on kõigil oma üldjuhatu-
sed, et anda õpetust ja juhiseid.

Piirkondlik juhtimine

Piirkond on Kirikus suurim geograafiline alajaotus. Esime-
ne Presidentkond määrab Seitsmekümnete juhatuse Kirikus
vahetult teatud konkreetseid piirkondi juhtima ja tegema seda
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatusel. Muude Kiriku
piirkondade juhtideks määrab Esimene Presidentkond

Kiriku juhtimine

66



piirkonna juhatused. Piirkonna juhatuse moodustavad juhata-
ja, kes on tavaliselt määratud Seitsmekümnete Esimesest või
Teisest Kvoorumist, ja kaks nõuandjat, keda võib määrata üks-
kõik millisest Seitsmekümnete Kvoorumist. Piirkondade juha-
tused teenivad Esimese Presidentkonna, Kaheteistkümne
Kvoorumi ja Seitsmekümnete juhatuse juhtimisel.

Mõned vennad on asetatud seitsmekümne ametisse, kuid
nad ei teeni üldjuhtidena. Neid kutsutakse piirkonna seitsme-
kümneteks ja nad on määratud geograafilise asukoha alusel
muudesse kvoorumitesse kui Seitsmekümnete Esimene ja
Teine Kvoorum. Nende juhatuse alla kuuluv ala piirdub nen-
de üldise elupiirkonnaga. Mõned piirkonna seitsmekümned
teenivad piirkonna juhatustes.

Kohalik juhtimine

Kogudused. Kiriku liikmed on organiseeritud kogudus-
tesse, mis tulevad sageli kokku vaimsuse ja omavahelise lä-
vimise tugevdamiseks. Suuri kogudusi kutsutakse vaikonna
kogudusteks. Igat sellist kogudust juhib piiskop, keda toeta-
vad kaks nõuandjat.

Väikseid kogudusi kutsutakse ringkonna kogudusteks.
Igat sellist kogudust juhib koguduse juhataja, keda toetavad
kaks nõuandjat. Väiksema koguduse võib moodustada siis,
kui selles piirkonnas elab vähemalt kaks liikmete perekonda
ja üks liikmetest on vääriline Melkisedeki Preesterluse hoid-
ja või vääriline preester Aaroni Preesterluse. Väiksema kogu-
duse moodustab vaikonna, misjoni või ringkonna juhatus,
kelle juhtimisel see kogudus ka tegutseb. Kui väiksem kogu-
dus asub mõne vaikonna piires, võib sellest saada vaikonna
kogudus.

Iga kogudus hõlmab mingit konkreetset geograafilist piir-
konda. Issanda tööle aitavad kaasa erinevad koguduse ühin-
gud: ülempreestrite rühmad, vanemate kvoorumid, Abiühing
18-aastastele ja vanematele naistele, Aaroni Preesterluse kvoo-
rumid 12–17-aastastele noortele meestele, Noorte Naiste
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programm 12–17-aastastele noortele naistele, Algühing 18-
kuistele kuni 11-aastastele lastele ja Pühapäevakool kõikidele
12-aastastele ja vanematele liikmetele. Igal mainitud ühingul
on tähtis roll evangeeliumi õpetamisel, teenimisel ja lastevane-
mate toetamisel nende pühas ülesandes, milleks on aidata
nende lastel võtta omaks Jeesuse Kristuse evangeelium. Need
ühingud teevad ka koostööd, et aidata liikmetel jagada evan-
geeliumi teistega.

Vaikonnad, misjonid ja ringkonnad. Enamik geograafilisi
piirkondi, kus Kirik on rajatud, on jagatud vaikondadeks.
Sõna vaikond pärineb prohvet Jesajalt, kes kuulutas ette, et
viimse aja Kirik on nagu telk, mis on vaiadega kinnitatud (vt
Jesaja 33:20; 54:2). Vaikonnas on tavaliselt kokku 5 kuni 12
suuremat ja väiksemat kogudust. Igat vaikonda juhib vai-
konna juhataja, kellele on abiks kaks nõuandjat. Vaikondade
juhatajad annavad aru ja saavad juhiseid Seitsmekümnete ju-
hatuselt või oma piirkonna juhatuselt.

Misjon on Kiriku üksus, mis hõlmab tavaliselt palju suu-
remat ala kui vaikond. Igat misjonit juhib misjoni juhataja,
kellele on abiks kaks nõuandjat. Misjonite juhatajad vastuta-
vad vahetult üldjuhtide ees.

Just nagu väiksem kogudus on vaikonna koguduse pi-
sem versioon, nii on ringkond vaikonna pisem versioon.
Ringkond luuakse siis, kui piisaval arvul väiksemaid kogu-
dusi asub piirkonnas, kus on võimalik hõlpsalt ühendust pi-
dada ja ilma probleemideta ringkonna koosolekutele sõita.
Selle juhiks kutsutakse ringkonna juhataja, kellele on abiks
kaks nõuandjat. Ringkonna juhataja annab aru misjoni juha-
tajale. Ringkonnast võib saada vaikond.

Vallalistele liikmetele mõeldud programmid. Paljud Kiriku
liikmed pole kunagi abiellunud või on lahutatud või lesed.
Need liikmed moodustavad kaks rühma: noored vallalised
täiskasvanud (18–30-aastased) ja vallalised täiskasvanud (31-
aastased ja vanemad).
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Kirikul puudub ühtne programm, mis hõlmaks kõiki
noori vallalisi ja vallalisi täiskasvanuid. Kui aga piirkonnas
elab piisaval arvul vallalisi liikmeid, kannustatakse kohalik-
ke preesterluse juhte kutsuma ametisse vallaliste liikmete
esindajad, kes tegutsevad nende juhatusel. Vallaliste liikmete
esindajad planeerivad selliseid üritusi nagu näiteks tantsu-
õhtud, teenimisprojektid ja küünlavalgusõhtud. Need üritu-
sed võimaldavad vallalistel liikmetel üksteisega kokku saada
ja üksteist tugevdada. Vallalisi liikmeid kannustatakse ka
kohtuma regulaarselt oma preesterluse juhtidega, et vestelda
nende vajadustest ning nende vaimse arengu ja teenimise
võimalustest.

Täiendav viide: ÕL 107

Vt ka Abiühing; Preesterlus

Kiusatus

Nagu apostel Paulus ette kuulutas, tuleb neil viimseil
päevil “raskeid aegu” (2 Timoteosele 3:1). Vastase mõju on
laialt levinud ja hukutav. Sul on aga võimalik Saatanat võita
ja tema kiusatustest jagu saada. Taevane Isa on andnud sulle
valikuvabaduse anni — väe valida halva asemel hea. Sa võid
“alanda[da] end Issanda ees ja hüü[da] tema püha nime ja
[olla valvas] ja palveta[da] pidevalt, et [sind] ei kiusataks
rohkem kui [sa] jaksa[d] kanda” (Alma 13:28). Kui sa oled
nõus käskudele kuuletuma, annab su Taevane Isa sulle jõudu
kiusatustele vastu panna.

Järgnev nõuanne aitab sul kiusatusest jagu saada:
Keskenda oma elu Päästjale. Prohvet Heelaman andis oma

poegadele nõu: “Pidage meeles, pidage meeles, et Lunastaja kal-
jule, kes on Kristus, Jumala Poeg, peate te ehitama oma aluse; et
kui kurat saadab välja oma tugevad tuuled, jah, oma nooled tuu-
lispeas, jah, kui kõik tema rahe ja tema võimas torm peksab teid,
ei ole sel mingit võimu teie üle, et tõmmata teid alla viletsuse ja
lõputu häda sügavikku, tänu kaljule, millele te olete ehitanud,
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mis on kindel alus, alus, millele ehitades inimesed ei saa lange-
da” (Heelaman 5:12).

Palveta, et saada jõudu. Kui ülestõusnud Päästja tuli nefi-
laste juurde, õpetas Ta rahvahulka: “Te peate alati valvel ole-
ma ja palvetama, et te ei langeks kiusatusse; sest Saatan
soovib teid endale, et ta võiks sõeluda teid kui nisu.
Seepärast te peate alati paluma Isa minu nimel” (3 Nefi
18:18–19). Viimsel ajal on Ta andnud järgmist nõu: “Palveta
alati, et sinust võiks saada vallutaja; jah, et sa võiksid võita
Saatana, ja et sa võiksid pääseda Saatana teenijate käest, kes
toetavad tema tööd” (vt ÕL 10:5).

Uuri pühakirju iga päev. Kui sa uurid evangeeliumi tõde-
sid ja rakendad neid oma elus, õnnistab Issand sind väega
kiusatustele vastu panna. Nefi õpetas: “Kes iganes kuuletu-
vad Jumala sõnale ja sellest tugevalt kinni peavad, need ei
hävi kunagi; ka ei suuda kiusatused ega vastase tulised noo-
led nende üle pimestamiseni võimust võtta, et neid hävin-
gusse juhtida” (1 Nefi 15:24; vt ka Heelaman 3:29–30).

Täida oma elu headusega. Sul on valida nii paljude heade
asjade vahel, et sa ei pea kurjast osa võtma. Kui sa täidad
oma elu headusega, ei jäta sa ruumi millegi muu jaoks.

Väldi ahvatlevaid kohti ja olukordi. Sa ei saa küll kiusatust
täielikult vältida, aga sa võid vältida kohti ja olukordi, kus sa
satud tõenäoliselt kiusatusse. Sa võid vältida ka sobimatuid
materjale ajakirjades, raamatutes, televisioonis, filmides,
muusikas ja internetis.

Püüa avaldada teistele head mõju. Vahetult enne seda, kui
Päästja kannatas Ketsemani aias, palvetas Ta oma jüngrite
eest: “Nad ei ole maailmast, nõnda nagu mina ei ole maail-
mast. Mina ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et
sa neid hoiaksid tigeda eest. Nad ei ole maailmast, nõnda na-
gu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões: sinu sõna on
tõde! Otsegu sina oled mind läkitanud maailma, nõnda mi-
nagi olen nad läkitanud maailma” (Johannese 17:14–18).
Jeesuse Kristuse viimse aja jüngrina võid sa olla maailmas,

Kiusatus

70



aga mitte “maailmast”. Lisaks omaenda kiusatuste vältimise-
le võid sa mõjutada teisi head ja tervislikku elu elama. Sa
võid olla õiglaseks eeskujuks ja heaks sõbraks, teenida ühis-
konda ning, kui sobilik, lasta oma häälel kosta kõlbeliste
väärtuste kaitseks.

Ära kunagi kahtle oma otsustes kiusatusele vastu panna.
Püüa järgida Päästja eeskuju, kes “oli kiusatustes, kuid ei
andnud nendele järele” (vt ÕL 20:22). Kui Saatan kõrbes
Jeesust kiusas, ei löönud Issand kordagi kõhklema. Ta vastas
kiirelt ja kindlameelselt: “Tagane minust, saatan!” (Matteuse
4:10) Kui sinu mõtted, sõnad ja teod on õiglased, võid sa vas-
tata vastase kiusatustele sama veendunult. “Seiske vastu ku-
radile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tema
tuleb teie ligi!” (Jakoobuse 4:7–8)

Täiendavad viited: Roomlastele 12:21; Efeslastele 6:11–17; Jakoobuse

1:12; ÕL 23:1; 31:12; Mooses 1:12–22

Vt ka Kristuse Valgus; Meeleparandus; Paastumine ja paastuannetused;

Püha Vaim; Saatan; Südametunnistus; Valikuvabadus

Koduõpetus (vt Preesterlus)

Kogudus (vt Kiriku juhtimine)

Kohv (vt Tarkuse Sõna)

Kombekus

Kombekus tähendab tagasihoidlikku ja viisakat riietu-
mist, välimust, kõnepruuki ja käitumist. Kui sa oled kombe-
kas, ei tõmba sa endale liigset tähelepanu. Selle asemel
püüad sa “austa[da] Jumalat oma ihus [ja oma vaimus]”
(1 korintlastele 6:20; vt ka 19. salm).

Kui sa pole kindel, kas sinu riided või välimus on kom-
bekad, küsi endalt: “Kas ma tunneksin end oma välimuse
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poolest mugavalt, kui ma oleksin Issanda juures?” Sa võid
esitada endale sarnase küsimuse oma kõnepruugi ja käitumi-
se kohta: “Kas ma lausuksin neid sõnu või osaleksin nendes
tegevustes ka siis, kui Issand oleks kohal?” Sinu ausad vastu-
sed nendele küsimustele võivad panna sind elus tähtsaid
muudatusi tegema. Järgnev teave on sulle abiks, kui sa püüad
olla kombekas.

Riided ja välimus

Prohvetid on alati nõustanud meid kombekalt riietuma.
See nõuanne põhineb tõel, et inimkeha on Jumala püha loo-
ming. Austa oma keha kui Jumalalt saadud andi. Oma riiete
ja välimuse kaudu saad sa näidata Issandale, et sa oled tead-
lik oma keha väärtuslikkusest.

Sinu riietus peegeldab seda, kes sa oled. See edastab si-
nust sõnumeid ning mõjutab sinu ja teiste käitumist. Kui sa
oled hoolitsetud välimusega ja kombekalt riides, võid sa
tõmmata ligi Vaimu ning avaldada head mõju sind ümbritse-
vatele.

Kombekuse käsu puhul on peamine mõista püha soojät-
kamise väge ehk võimet lapsi maailma tuua. Seda väge tuleb
kasutada üksnes abikaasade vahel. Paljastavad ja seksuaalse
alatooniga riided, mille hulka kuuluvad lühemat sorti lühi-
kesed püksid ja seelikud, liibuvad riided ning kõhtu mitte
katvad särgid, võivad kutsuda esile soove ja tegusid, mis
rikuvad Issanda kõlbelise puhtuse seadust.

Lisaks paljastavatele riietele peaksid sa vältima äärmus-
likku riietumist, välimust ja soengut. Ole riietelt, välimuselt
ja kommetelt alati kena ja puhas ning hoidu olemast kasima-
tu või sündsusetult hoolimatu. Ära riku end tätoveeringute
või keha augustamisega. Kui sa oled naisterahvas ja soovid
teha oma kõrvadesse auke, kanna vaid ühte paari kombekaid
kõrvarõngaid.
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Säilita kombekuse puhul alati kõrged käitumisnormid.
Ära alanda oma käitumisnorme, et oma kehale tähelepanu
tõmmata või teiste heakskiitu otsida. Tõelised Jeesuse Kristuse
jüngrid peavad kinni Issanda käitumisnormidest hetke moest
või teiste survest hoolimata.

Kõnepruuk ja käitumine

Nii nagu riided ja välimus, peegeldavad sinu iseloomu
ka su kõnepruuk ja käitumine. Sinu sõnadel ja tegudel võib
olla sügav mõju sulle ja teistele. Kasuta eneseväljenduseks
puhast, positiivset ja meeltülendavat kõnepruuki ning tegu-
sid, mis teevad sind ümbritsevatele rõõmu. Püüdes sõnadelt
ja tegudelt kombekas olla, saad sa Pühalt Vaimult üha roh-
kem juhatust ja tröösti.

Väldi sündsusetut kõnepruuki ja Issanda nime hooletut,
lugupidamatut kasutamist, mis on maailmas nii levinud.
Hoidu igasugusest kiusatusest käituda äärmuslikult või ko-
hatult. Selline kõnepruuk ja käitumine on oma loomult lugu-
pidamatud ning see nõrgendab su võimet tunnetada Püha
Vaimu vaikseid kannustusi.

Täiendavad viited: ÕL 42:40–41; 13. usuartikkel

Vt ka Keha augustamine; Kõlbeline puhtus; Pühaduseteotus; Tätoveeringud

Kristuse Valgus

Kristuse Valgus “väljub Jumala juurest, et täita ruumi
mõõtmatus”. See on “valgus, mis on kõigis asjades, mis annab
elu kõikidele asjadele, mis on seadus, mille kaudu kõiki asju
valitsetakse” (vt ÕL 88:12–13; vt ka salmid 6–11). See vägi mõ-
jutab kõiki inimesi nende elus head tegema (vt Johannese 1:9;
ÕL 93:2). Pühakirjades kutsutakse Kristuse Valgust vahel
Issanda Vaimuks, Jumala Vaimuks, Kristuse Vaimuks või
Eluvalguseks.
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Kristuse Valgust ei tohiks ajada segamini Püha Vaimuga.
See ei ole isik, nagu on Püha Vaim. Selle mõju paneb inimesi
leidma üles õige evangeeliumi, saama ristitud ja võtma vas-
tu Püha Vaimu anni (vt Johannese 12:46; Alma 26:14–15).

Südametunnistus on üks Kristuse Valguse avaldumis-
vorm, mis võimaldab meil otsustada, mis on hea ja mis halb.
Prohvet Mormon õpetas: “Kristuse Vaim on antud igale ini-
mesele, et ta võiks eristada head halvast; seepärast, ma näi-
tan teile, kuidas otsustada; sest kõik, mis kutsub tegema head
ja veenab uskuma Kristusesse, on saadetud Kristuse võimu ja
anni läbi; seepärast te võite teada täiusliku teadmisega, et see
on Jumalast... Ja nüüd, mu vennad, nähes, et te tunnete val-
gust, mille abil te võite otsustada — milline valgus on
Kristuse valgus — vaadake ette, et te ei otsusta valesti; sest
sellesama kohtuga, millega teie mõistate kohut, mõistetakse
ka teile kohut” (Moroni 7:16, 18).

Täiendavad viited: Johannese 8:12; Alma 28:14

Vt ka Püha Vaim; Südametunnistus

Kurat (vt Saatan)

Kuulekus

Taevane Isa juhatas surelikkusele eelnevas elus suurt tae-
vast nõupidamist. Me saime seal teada plaanist, mille Ta tegi
meie päästmiseks, mille juurde kuulus maapealne prooviaeg:
“Teeme maa, mille peal need siin võivad elada; ja paneme
nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mida iga-
nes Issand, nende Jumal, neil teha käsib” (vt Aabraham
3:24–25). Üks põhjus sinu maa peal olekuks on see, et sa saak-
sid näidata oma tahet Taevase Isa käskudele kuuletuda.

Paljude inimeste arvates on käsud koormavad ning va-
badust ja isiklikku arengut piiravad. Kuid Päästja õpetas, et
tõeline vabadus tuleb üksnes Tema järgimisest: “Kui te jääte
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minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate
tõe, ja tõde teeb teid vabaks!” (Johannese 8:31–32) Jumal an-
nab käsud sinu hüvanguks. Need armastusest ajendatud ju-
hised on antud sinu õnne ning füüsilise ja vaimse heaolu
nimel.

Prohvet Joseph Smith õpetas, et käskudele kuuletumine
viib Jumalalt pärit õnnistusteni. Ta ütles: “On olemas seadus,
mis on tagasivõetamatult otsustatud taevas enne selle maail-
ma aluste rajamist, millel põhinevad kõik õnnistused — ja
kui me saame Jumalalt mõne õnnistuse, tuleb see kuulekuse
tõttu sellele seadusele, mille juurde see õnnistus kuulub” (vt
ÕL 130:20–21). Ka kuningas Benjamin õpetas seda põhimõtet.
“Ma sooviksin, et te mõtleksite nende õnnistatud ja rõõmsa
olukorra peale, kes peavad Jumala käske,” andis ta nõu.
“Sest vaata, nad on õnnistatud kõiges, nii ajalistes kui ka
vaimsetes asjades ja kui nad peavad vastu ustavalt kuni lõ-
puni, neid võetakse vastu taevasse, et nad seeläbi elaksid
koos Jumalaga lõputus õnnes. Oo, pidage meeles, pidage
meeles, et need asjad on õiged; sest Issand Jumal on seda rää-
kinud” (Moosia 2:41).

Käskudele kuuletumine väljendab meie armastust Taeva-
se Isa ja Jeesuse Kristuse vastu. Päästja ütles: “Kui te mind ar-
mastate, siis pidage minu käsusõnu!” (Johannese 14:15) Ta
kuulutas hiljem: “Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte
minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa
käsusõnu ja jään tema armastusse” (Johannese 15:10).

Täiendavad viited: Joosua 24:14–15; Koguja 12:13; Matteuse 7:21;

Johannese 7:17; 1 Nefi 3:7; ÕL 58:21–22; 82:8–10

Vt ka Päästmisplaan; Valikuvabadus

Kuumad joogid (vt Tarkuse Sõna)

Kvoorum (vt Preesterlus)

Kvoorum

75



Kõlbeline puhtus

Kõlbeline puhtus on seksuaalne puhtus, milline seisund
on “Jumalale meelepärane” (Jaakob 2:7). Selleks, et olla kõl-
beline, peavad sinu mõtted, sõnad ja teod olema moraalselt
puhtad. Sul ei tohi olla mingisuguseid seksuaalsuhteid, enne
kui sa oled seaduslikus abielus. Kui sa oled abielus, pead sa
olema oma abikaasale täiesti ustav.

Abikaasade vaheline füüsiline intiimsus on kaunis ja pü-
ha. Jumal on selle ette näinud selleks, et saada lapsi ja väl-
jendada abielus olles armastust.

Tänapäeva maailmas on Saatan pannud paljusid usku-
ma, et abieluväline seksuaalne intiimsus on lubatud. Jumala
ees on see aga tõsine patt. See tähendab selle väe kuritarvita-
mist, mille Ta on andnud meile elule aluse panemiseks.
Prohvet Alma õpetas, et seksuaalsed patud on palju tõsise-
mad kui kõik muud patud peale mõrva ja Püha Vaimu salga-
mise (vt Alma 39:3–5).

Vahel püüavad inimesed end veenda, et abieluvälised
seksuaalsuhted on lubatud, kui osapooled teineteist armasta-
vad. See ei ole tõsi. Kui rikutakse kõlbelise puhtuse seadust
ja innustatakse kedagi teist seda tegema, ei väljendata selle-
ga armastust. Inimesed, kes armastavad teineteist, ei sea ku-
nagi ohtu teineteise õnne ja turvalisust omaenda ajutise
naudingu nimel.

Kui inimesed hoolivad teineteisest piisavalt, et pidada
kinni kõlbelise puhtuse seadusest, nende armastus, usaldus
ja pühendumine suurenevad, mille tulemuseks on suurem
õnn ja üksmeel. Vastupidiselt sellele lähevad aga need suh-
ted, mille aluseks on seksuaalne kõlblusetus, peagi hapuks.
Need, kes on seotud kõlvatute seksuaalsuhetega, tunnevad
sageli hirmu, süüd ja häbi. Positiivsed tunded, mis kunagi
nende suhetes valitsesid, asenduvad peagi kibestumise, ka-
deduse ja vihaga.
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Meie Taevane Isa on andnud kõlbelise puhtuse seaduse
meie kaitsmiseks. Sellele seadusele kuuletumine on oluline
isikliku rahu ja iseloomukindluse ning koduse õnne jaoks.
Hoides end seksuaalselt puhtana, hoidud sa vaimsest ja
emotsionaalsest kahjust, mis tekib alati, kui olla kellegagi
abieluvälistes füüsilistes intiimsuhetes. Sa oled tundlik Püha
Vaimu juhiste, toe, tröösti ja kaitse suhtes ning täidad nõuet,
mis on tähtis templisoovituse saamiseks ja templitalitustes
osalemiseks.

Seksuaalsed patud

Issand ja Tema prohvetid mõistavad seksuaalse kõlblu-
setuse hukka. Kõik abieluvälised seksuaalsuhted rikuvad
kõlbelise puhtuse seadust ning on nendega seotutele füüsili-
selt ja vaimselt ohtlikud.

Kümne käsu hulka kuulub käsk, et me ei tohi abielu rik-
kuda, mis on suguline vahekord abielumehe ja kellegi muu
kui tema naise vahel või abielunaise ja kellegi muu kui tema
mehe vahel (vt 2 Moosese 20:14). Apostel Paulus ütles, et see
on “Jumala tahtmine, ... et [me] hoiduksi[me] hooruse eest”,
mis on suguline vahekord vallalise inimese ja kellegi teise va-
hel (1 tessalooniklastele 4:3). Viimse aja prohvetid võtavad
korduvalt sõna nende pattude ja ka seksuaalse väärkohtle-
mise vastu.

Nii nagu muud kõlbelise puhtuse seadusest üleastumi-
sed, on tõsine patt ka homoseksuaalsus. See on vastuolus ini-
mese seksuaalsuse eesmärkidega (vt Roomlastele 1:24–32).
See muudab armastusest ajendatud suhted ebaloomulikuks
ja ei lase inimestel saada päästvaid evangeeliumi talitusi ega
õnnistusi, mida võib leida pereelust.

Selleks, et meie isiklik puhtus vastaks Issanda normile, ei
piisa üksnes abieluvälisest sugulisest vahekorrast hoidumi-
sest. Issand nõuab oma jüngritelt kõrge kõlbelise käitumis-
normi täitmist, mille juurde kuulub see, et me oleme oma
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mõtetelt ja käitumiselt täiesti truud oma abikaasale. Ta ütles
Mäejutlusel: “Te olete kuulnud, et on üteldud: Sa ei tohi abi-
elu rikkuda! Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale
vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga
oma südames” (Matteuse 5:27–28). Ta on öelnud viimsel ajal:
“Sa ei tohi ... rikkuda abielu ... ega teha midagi sellesarnast”
(vt ÕL 59:6). Ja Ta on rõhutanud taaskord Tema poolt
Mäejutlusel õpetatud põhimõtet: “Kes vaatab naist teda hi-
mustades ehk kui keegi rikub abielu oma südames — need ei
saa Vaimu, vaid nad salgavad usku ja saavad tundma hirmu”
(vt ÕL 63:16). Need hoiatused käivad kõikide inimeste kohta,
olgu nad siis abielus või vallalised.

Kui sa oled pannud toime seksuaalse patu, siis räägi oma
piiskopi või koguduse juhatajaga, et ta saaks sind meelepa-
randuse tegemisel aidata (vt “Meeleparandus”, lk 94).

Kui sa avastad end olevat seksuaalsete kiusatuste küüsis,
mille hulka kuulub ka samast soost inimeste kütkestavus, ära
anna nendele kiusatustele järele. Olgu sul kindel teadmine, et
sinu võimuses on sellist käitumist vältida. Sa võid saada
Issandalt abi, kui sa palvetad, et saada jõudu, ja teed tööd
probleemist jagusaamiseks. Kogu selle protsessi juures peak-
sid sa küsima nõu oma piiskopilt või koguduse juhatajalt. Ta
aitab sind.

Kõlbelise puhtuse seadusest kinni pidamine

Ükskõik kui tugevad kiusatused ka ei tundu, aitab Issand
sul neile vastu panna, kui sa otsustad Teda järgida. Apostel
Paulus kuulutas: “Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik
kiusatus; aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata
kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väl-
japääsu, nõnda et te suudaksite kanda” (1 korintlastele 10:13).
Järgnev nõuanne võib aidata sul saada jagu sagedastest ja
pealetükkivatest kiusatustest tänapäeva maailmas:
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Otsusta nüüd olla kõlbeline. Sa pead tegema selle otsuse vaid
üks kord. Tee see otsus nüüd, enne kiusatuse tekkimist, ning ol-
gu su otsus nii kindel ja ole sellele nii sügavalt pühendunud, et
seda ei saa kunagi kõigutada. Otsusta nüüd, et sa ei tee abielu-
väliselt kunagi midagi selliste vägevate emotsioonide esile kut-
sumiseks, mida tuleb väljendada üksnes abielus olles. Ära
kutsu selliseid emotsioone esile ei kellegi teise ega ka enda ke-
has. Otsusta nüüd olla täiesti truu oma abikaasale.

Valitse oma mõtteid. Keegi ei pane toime seksuaalset pattu
korrapealt. Kõlvatud teod saavad alati alguse ebapuhastest
mõtetest. Kui sa lased oma mõtetel peatuda millelgi siivutul
või kõlvatul, oled sa juba astunud esimese sammu kõlvatuse
poole. Põgene otsekohe sellistest olukordadest, mis võivad
viia patustamiseni. Palveta, et saada jätkuvalt jõudu kiusa-
tustest hoidumiseks ja oma mõtete valitsemiseks. Kuulugu
see sinu igapäevaste palvete juurde.

Hoia eemale pornograafiast. Ära vaata, loe ega kuula mida-
gi, mis kujutab või kirjeldab inimese keha või seksuaalset
käitumist viisil, mis võib kutsuda esile seksuaalseid tundeid.
Pornograafilised materjalid on sõltuvusttekitavad ja hävita-
vad. Need võivad jätta sind ilma lugupidamisest enese vastu
ega lase sul aru saada, mis on elus ilusat. Need võivad pan-
na sind kaotama enesevalitsust ning kutsuda sinus esile pa-
hasid mõtteid ja halba käitumist.

Kui sa oled vallaline ja käid kohtamas, kohtle oma kaaslast alati
austusega. Ära kasuta teda kunagi himurate soovide rahulda-
miseks. Planeeri hoolikalt positiivseid ja kasulikke tegevusi, et
mitte jääda oma kaaslasega tegevusetult omaette. Püsi turva-
listes piirkondades, kus sul on end kerge talitseda. Ära võta
osa vestlustest ega tegevustest, mis kutsuvad esile seksuaal-
seid tundeid. Ära suudle kirglikult, leba kellegi kõrval ega te-
ma peal või puuduta kellegi teise keha intiimseid pühasid
piirkondi, olgu need siis riietega kaetud või mitte. Ära luba
kellelgi ka sinuga nii käituda.
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Kui sa oled abielus, ole oma abikaasale ustav mõtetelt, sõnadelt
ja tegudelt. Issand on öelnud: “Sa pead armastama oma naist
kogu oma südamest ja pead hoidma tema ja mitte kellegi teise
poole. Ja see, kes vaatab naisterahva peale teda himustades,
salgab usu ja ei saa Vaimu; ja kui ta ei paranda meelt, heideta-
gu ta välja” (vt ÕL 42:22–23). Ära flirdi kunagi mitte mingil vii-
sil. Väldi nii palju kui võimalik vastassoost isikuga omaette
olemist. Küsi endalt, kas sinu abikaasal oleks hea meel, kui ta
oleks sinu sõnadest või tegudest teadlik. Pea meeles apostel
Pauluse nõuannet: “Hoiduge kõiksuguse kurja eest” (1 tessa-
looniklastele 5:22). Hoidudes sellistest olukordadest, pole kiu-
satustel arenemiseks vähimatki võimalust.

Meeleparandajale osaks saav andestus

Parim käik oleks täielik kõlbeline puhtus. Mõte hilisemale
meeleparandusele ei anna õigust seksuaalse patu toimepane-
misele. Juba selline suhtumine on patt, mis näitab lugupida-
matust Issanda ja Temaga tehtud lepingute vastu. Kui sa oled
siiski teinud seksuaalset pattu, lubab Issand sulle meeleparan-
duse korral andestada.

Meeleparandus on raske, kuid võimalik. Sa võid saada jäl-
le puhtaks (vt Jesaja 1:18). Patust tulenev meeleheide võib asen-
duda meeldiva rahuga, mis tuleb andestusest. Et saada teada,
mida peab meeleparanduseks tegema, vaata “Meeleparandus”,
lk 94.

Tee tööd selle päeva nimel, mil sa võid väärilisena temp-
lisse minna, saades juhatust lauludekirjutaja sõnadest:

“Kes tohib minna Jehoova mäele ja kes tohib seista ta pü-
has paigas?

See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt!” (Laulud 24:3–4)

Täiendavad viited: 2 Moosese 20:14; 1 korintlastele 6:18–20; Alma 38:12;

3 Nefi 12:27–30

Vt ka Abielu; Pornograafia
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Käte pealepanemine

Käte pealepanemine on toimimisviis, mille Issand on il-
mutanud paljude selliste preesterluse talituste tegemiseks
nagu kinnitamine, preesterlusse pühitsemine, liikmete aseta-
mine kutsetes teenima, haigete võidmine ja õnnistamine ning
muude preesterluse õnnistuste andmine (vt ÕL 42:44; 4. ja 5.
usuartikkel). Need, kellel on vastav preesterluse volitus, pa-
nevad oma käed talitust saava inimese pea peale. Seda tehes
teenivad nad vahendajatena, kelle kaudu Issand oma lapsi
õnnistab (vt ÕL 36:2).

Preesterluse hoidjad on alati nii toiminud. Aadam asetas
oma õiglasi meessoost järeltulijaid käte pealepanemise läbi
(vt ÕL 107:40–50). Kui Jaakob andis õnnistused Efraimile ja
Manassele, pani ta oma käed nende pea peale (vt 1 Moosese
48:14–19). Alma “määras preestrid ja vanemad käte pealepa-
nemise kaudu, vastavalt Jumala korrale” (Alma 6:1). Apostlid
Peetrus ja Johannes andsid Püha Vaimu andi käte pealepane-
mise läbi (vt Apostlite teod 8:14–17). Ristija Johannes andis
käesoleval ajajärgul Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle
Aaroni Preesterluse käte pealepanemise läbi (vt Joseph Smith
— Ajalugu 1:68–69).

Täiendavad viited: 4 Moosese 27:18–23; Apostlite teod 19:1–6; 1 Timoteo-

sele 4:14; ÕL 33:15; 35:6

Vt ka Preesterlus; Püha Vaim

Külastusõpetus (vt Abiühing)

Kümme käsku

Kümme käsku on igavesed evangeeliumi põhimõtted,
mis on vajalikud meie ülenduseks. Issand ilmutas need
muistsel ajal Moosesele (vt 2 Moosese 20:1–17) ja Ta on sõ-
nastanud need uuesti viimse aja ilmutustes (vt ÕL 42:18–29;
59:5–13; 63:61–62). Kümnel käsul on evangeeliumis oluline
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osa. Kuulekus nendele käskudele sillutab teed teistele evan-
geeliumi põhimõtetele kuuletumisele.

Järgnevas kümmet käsku puudutavas ülevaates selgita-
takse lühidalt, kuidas need kehtivad tänapäeval jätkuvalt
meie elu kohta:

1. “Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!”
(2 Moosese 20:3) Me peaksime tegema “kõiki asju,
pilk suunatuna üksnes Jumala aule” (vt ÕL 82:19). Me
peaksime armastama ja teenima Issandat kõigest oma
südamest, väest, meelest ja jõust (vt 5 Moosese 6:5;
ÕL 59:5).

2. “Sa ei tohi enesele teha kuju!” (2 Moosese 20:4) Selles
käsus mõistab Issand hukka ebajumalate kummarda-
mise. Ebajumalakummardamiseks on mitmeid moo-
dusi. Mõned inimesed ei kummarda kujude ees, vaid
neil on elava Jumala asemel hoopis muud ebajuma-
lad, nagu raha, materiaalne vara, ideed või prestiiÏ.
Nende elus on “nende varandus ... nende jumal” —
jumal, mis “kaob koos nendega” (2 Nefi 9:30).

3. “Sa ei tohi Jehoova, oma Jumala nime asjata suhu võt-
ta!” (2 Moosese 20:7) Leidmaks selgitust selle käsu
kohta, vaata “Pühaduseteotus”, lk 139.

4. “Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!”
(2 Moosese 20:8) Leidmaks selgitust selle käsu kohta,
vaata “Hingamispäev”, lk 41.

5. “Sa pead oma isa ja ema austama!” (2 Moosese 20:12)
See käsk jääb kehtima ka siis, kui me oleme täiskasva-
nud. Me peaksime leidma alati mooduseid oma vane-
mate austamiseks.

6. “Sa ei tohi tappa!” (2 Moosese 20:13) Leidmaks selgi-
tust, kuidas käib see käsk nende kohta, kes peavad
sõtta minema, vaata “Sõda”, lk 162.
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7. “Sa ei tohi abielu rikkuda!” (2 Moosese 20:14) Viimse
aja ilmutuses mõistis Issand hukka mitte üksnes abi-
elurikkumise, vaid ütles, et ei tohi teha “midagi selle-
sarnast” (vt ÕL 59:6). Liiderlikkus, homoseksuaalsus
ja muud seksuaalsed patud kujutavad endast seits-
menda käsu rikkumist. Leidmaks täiendavat selgitust,
vaata “Kõlbeline puhtus”, lk 76.

8. “Sa ei tohi varastada!” (2 Moosese 20:15) Varastamine
on üks ebaaususe vorm. Leidmaks selgitust aususe
kohta, vaata lk 22.

9. “Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnis-
tajana!” (2 Moosese 20:16) Valetunnistuse andmine on
samuti üks ebaaususe vormidest. Leidmaks selgitust
aususe kohta, vaata lk 22.

10. “Sa ei tohi himustada!” (2 Moosese 20:17) Millegi kel-
lelegi teisele kuuluva himustamine või kadestamine
teeb kahju hingele. See võib hõivata meie mõtted ning
teha meid pidevalt õnnetuks ja rahulolematuks. See
viib sageli muude pattude ja rahaliste võlgnevusteni.

Kuigi enamik kümnest käsust loetleb, mida me teha ei to-
hi, esitavad need ka seda, mida me peaksime tegema. Päästja
võttis kümme käsku kokku kahe põhimõttega — Issanda ar-
mastamise ja oma ligimese armastamisega:

“Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest
ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest.

See on suur ja esimene käsk.
Aga teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu

iseennast” (Matteuse 22:37–39).

Täiendavad viited: Moosia 12:33–36; 13:11–24

Vt ka Aupaklikkus; Ausus; Hingamispäev; Jumalakummardamine;

Kuulekus; Kõlbeline puhtus; Pühaduseteotus; Sõda; Valikuvabadus
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Kümnis

Üks Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeks
olemise õnnistustest on kümnise maksmise privileeg. Elades
kümnise seaduse järgi, võtad sa osa Jumala kuningriigi raja-
misest maa peal.

Kümnise määratlus ja eesmärk

Selleks, et maksta täiskümnist, annad sa ühe kümnendi-
ku oma sissetulekust Issanda Kiriku kaudu Issandale. Sa an-
nad oma kümnise ühe oma piiskopkonna või koguduse
juhatuse liikme kätte.

Kohalikud juhid saadavad kümnise rahad vahetult Kiriku
peakorterisse, kus nõukogu otsustab, millisel konkreetsel viisil
neid pühasid rahasid kasutada. See Nõukogu koosneb
Esimesest Presidentkonnast, Kaheteistkümne Apostli Kvooru-
mist ja Juhtivast Piiskopkonnast. Toimides nii nagu ilmutus et-
te näeb, teevad nad otsuseid Issanda juhatusel (vt ÕL 120:21).

Kümnise rahasid kasutatakse alati Issanda eesmärkidel —
et ehitada ja hoida korras templeid ja kogudusehooneid, et toe-
tada misjonitööd ning et jätkata Issanda tööd kõikjal maailmas.

Täiskümnise maksmisest tulenevad õnnistused

Kümnise seadus nõuab ohverdamist, aga sinu kuulekus
sellele seadusele toob õnnistusi, mis on tublisti suuremad kui
miski, millest sa eales loobud. Prohvet Malakia õpetas:

“Tooge kogu kümnis varaaita, et mu kojas oleks toidust,
ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Jehoova! Tõesti,
ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuse-
ni!” (Malakia 3:10)

Need õnnistused tulevad kõikidele, kes maksavad küm-
me protsenti oma sissetulekust, isegi kui see summa on väga
väike. Kui sa kuuletud sellele seadusele, õnnistab Issand sind
nii vaimselt kui ilmalikult.
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Kümnise maksmiseks kohustumine

Kui sa ei ole veel endale sisse seadnud järjekindla küm-
nise maksmine kavandit, võib sul olla raske uskuda, et sa
võid endale lubada ühest kümnendikust oma sissetulekust
loobumist. Ustavatele kümnisemaksjatele saab aga selgeks,
et nad ei saa endale lubada kümnise maksmata jätmist.
Taevaluugid avatakse sõna otseses mõttes ja neile kallatakse
väga imelisel viisil õnnistusi.

Pea meeles, et kümnise maksmine pole niivõrd raha-
kui usuküsimus. Usalda Issandat. Ta esitas selle käsu meie
hüvanguks ja andis ka sellega kaasneva tõotuse. Ammutage
jõudu Nefi usust, kes ütles: “Olgem ustavad Issanda käsku-
de pidamisel, sest vaata, ta on vägevam kui terve maa”
(1 Nefi 4:1).

Vt ka Paastumine ja paastuannetused

Langemine

Jumal andis Eedeni aias käsu: “Igast puust rohuaias võid
sa vabalt süüa, aga hea ja kurja tundmise puust, sellest sa
süüa ei või, siiski sa võid ise valida, sest et see on sinule an-
tud; aga pea meeles, et ma keelan selle ära, sest et päeval, mil
sa sellest sööd, tuleb sul kindlasti surra!” (vt Mooses 3:16–17)
Kuna Aadam ja Eeva astusid sellest käsust üle ja maitsesid
hea ja kurja tundmise puu vilja, aeti nad Issanda juurest väl-
ja (vt ÕL 29:40–41). Teiste sõnadega sai neile osaks vaimne
surm. Neist said ka surelikud — altid füüsilisele surmale.
Seda vaimset ja füüsilist surma kutsutakse langemiseks.

Meie langenud olukord

Aadama ja Eeva järeltulijatena on surelikkuse ajal meie
pärandiks langenud olukord (vt Alma 42:5–9, 14). Me ei ole
Issanda juures ja oleme altid füüsilisele surmale. Meid on
pandud ka olukorda, kus valitseb vastandlikkus, kus meid
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pannakse proovile eluraskuste ja vastase kiusatuste läbi (vt
2 Nefi 2:11–14; ÕL 29:39; Mooses 6:48–49).

Sellises langenud olukorras on meil tegemist sisemise
konfliktiga. Me oleme Jumala vaimulapsed ja meil on võima-
lik saada “osa jumalikust loomust” (2 Peetruse 1:4). Ometi “ei
ole [me] väärilised [Jumala] ees; sest languse pärast on meie
loomused pidevalt halvaks muutunud” (Eter 3:2). Me peame
püüdma jätkuvalt õigustamatutest kirgedest ja soovidest ja-
gu saada.

Korrates ingli sõnu, ütles kuningas Benjamin: “Loomupä-
rane inimene on Jumala vaenlane ja on olnud Aadama lange-
misest saadik.” Kuningas Benjamin hoiatas, et selles
loomupärases või langenud olukorras jääb igaüks igavesti
Jumala vaenlaseks, “välja arvatud, kui ta alistub Püha Vaimu
kutsele ja jätab maha loomupärase inimese ja saab pühaks lä-
bi Issanda Kristuse lepituse ja saab lapse sarnaseks, alistu-
vaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust,
tahtlikuks alluda kõigile asjadele, mida Issand näeb sobivaks
talle määrata, isegi nagu laps allub oma isale” (Moosia 3:19).

Langemise kasulikkus

Langemisel on omaette osa Taevase Isa päästmisplaanis
(vt 2 Nefi 2:15–16; 9:6). See on kahesuunaline — allapoole,
kuid ometi ettepoole. Lisaks sellele, et see tõi endaga füüsili-
se ja vaimse surma, võimaldas see meil sündida maa peale
ning õppida ja areneda. Kui me kasutame õiglaselt oma vali-
kuvabadust ja teeme patustamise järel siiralt meeleparandust,
võime me tulla Kristuse juurde ja valmistuda Tema lepituse
kaudu igavese elu anni saamiseks. Prohvet Lehhi õpetas:

“Kui Aadam ei oleks käsust üle astunud, ta ei oleks lan-
genud, vaid oleks edasi jäänud Eedeni aeda. Ja kõik asjad,
mis olid loodud, oleksid pidanud jääma samasse seisundisse,
milles nad olid peale nende loomist; ja nad oleksid pidanud
nii jääma igaveseks ja olema ilma lõputa.
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Ja [Aadamal ning Eeval] ei oleks olnud lapsi, sellepärast
nad oleksid jäänud süütuse seisundisse, tundmata rõõmu,
sest nad ei tundnud viletsust; tegemata midagi head, sest nad
ei tundnud mingit pattu.

Aga vaata, kõik asjad on tehtud tema tarkuses, kes teab
kõiki asju.

Aadam langes, et inimesed võiksid olla, ja inimesed on,
et nad võiksid tunda rõõmu.

Ja Messias tuleb aegade täiusel, et ta võiks lunastada inim-
lapsed langemisest” (2 Nefi 2:22–26; vt ka salmid 19–21, 27).

Aadam ja Eeva väljendasid oma tänulikkust langemise
tagajärjel tulnud õnnistuste eest:

“Aadam [õnnistas] Jumalat ja sai täidetud ning hakkas
prohvetlikult kuulutama kõikide maa perekondade kohta,
öeldes: “Õnnistatud olgu Jumala nimi, sest et minu üleastu-
mise tõttu on minu silmad avanenud, ja selles elus on mul
rõõmu ning jälle lihas saan ma näha Jumalat!”

Ja tema naine Eeva kuulis kõiki neid asju ja oli rõõmus,
öeldes: “Kui poleks olnud meie üleastumist, poleks me ku-
nagi saanud järglasi ja poleks kunagi saanud tundma head ja
kurja, ega oma lunastamise rõõmu ja igavest elu, mille Jumal
annab kõikidele kuulekatele”” (vt Mooses 5:10–11).

Langemisest lunastamine

Meie langenud, sureliku olemuse ja meie endi pattude
tõttu on meie ainsaks lootuseks Jeesus Kristus ja lunastus-
plaan.

Jeesuse Kristuse lepituse kaudu lunastatakse kõik lange-
mise tagajärgedest. Me tõuseme üles ja meid tuuakse kohtu-
mõistmiseks tagasi Issanda juurde (vt 2 Nefi 2:5–10; Alma
11:42–45; Heelaman 14:15–17).

Lisaks meie lunastamisele langemise üleüldistest taga-
järgedest, võib Päästja lunastada meid meie endi pattudest.
Me teeme oma langenud olukorras pattu ja eemaldume
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Issandast, tuues endi peale vaimse surma. Nagu apostel
Paulus ütles: “Kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma”
(Roomlastele 3:23). Kui me jääme patuseks, ei saa me elada
Jumala juures, sest “miski ebapuhas ei saa ... elada tema juu-
res” (vt Mooses 6:57). Õnneks “teostab [lepitus] meeleparan-
duse tingimuse” (Heelaman 14:18), võimaldades meil saada
andeks oma patud ja elada igavesti Jumala juures. Alma õpe-
tas: “Inimesele oli antud aeg, mille jooksul ta võib meelt pa-
randada; sellepärast sai sellest elust prooviseisund, aeg ette
valmistuda, et kohata Jumalat, aeg ette valmistuda selleks lõ-
putuks seisundiks, millest me oleme rääkinud, mis on pärast
surnute ülestõusmist” (Alma 12:24).

Tänulikkus Päästja lepitava ohverduse eest

Just nagu meil pole tõelist soovi toidu järele, enne kui me
oleme näljased, ei soovi me täiel määral ka igavest päästet,
enne kui me mõistame, miks me vajame Päästjat. Me hakka-
me seda mõistma, kui me hakkame langemisest paremini aru
saama. Nagu prohvet Lehhi õpetas: “Terve inimsugu oli ka-
dunud ja langenud seisundis, ja oleksid igavesti, kui nad ei
toetuks sellele Lunastajale” (1 Nefi 10:6).

Täiendavad viited: 1 Moosese 3; Mormon 9:12–14; Mooses 4

Vt ka Algne patt; Jeesuse Kristuse lepitus; Patt; Päästmisplaan;

Valikuvabadus

Lapsendamine

Lastel on õigus olla kasvatatud vanemate poolt, kes aus-
tavad abielulepinguid, armastavad lapsi ja on neile toeks.
Lapsendamine võib olla suureks õnnistuseks paljudele laste-
le, kellele ei ole sündides selline võimalus osaks saanud.

Kui naine on jäänud rasedaks, ilma et ta oleks abielus, on
parimaks lahenduseks see, kui lapse ema ja isa abielluksid ja
teeksid üheskoos tööd igavese peresuhte nimel. Kui õnnelik
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abielu on ebatõenäoline, peaksid nad laskma kellelgi lapse
adopteerida ja tegema seda eelistatavalt VAP Perebüroo (LDS
Family Services) kaudu. Lapse lapsendada andmine VAP
Perebüroo kaudu aitab vanematel, kes ei ole abielus, teha se-
da, mis on lapsele parim. See tagab, et laps pitseeritakse tem-
plis ema ja isaga ning võimaldab kõigil asjaosalistel kogeda
elus rohkem evangeeliumi õnnistusi. Lapsendamine on oma-
kasupüüdmatu, armastusest ajendatud otsus, mis õnnistab
pärisvanemaid, last ja lapsendanud perekonda.

Veendu, et sa oled teadlik asjaomaste maade ja riigiasu-
tuste kõigist seadusega ette nähtud nõuetest, kui sa oled abi-
elus ja soovid koos abikaasaga last adopteerida. Pea nõu oma
preesterluse juhtidega ja võimaluse korral VAP Perebüroo
töötajaskonnaga. Kui teie piirkonnas ei ole VAP Perebürood,
otsige koos oma preesterluse juhtidega seaduslikke, tegevus-
loa alusel tegutsevaid asutusi, mis kaitsevad nii lapsi kui lap-
sendanud vanemaid.

Leping

Leping on püha kokkulepe Jumala ja inimese või inim-
rühma vahel. Jumal seab konkreetsed tingimused ja tõotab
meid õnnistada, kui me nendele tingimustele kuuletume. Kui
me otsustame lepinguid mitte pidada, ei või me saada neid
õnnistusi ja saame mõnikord oma sõnakuulmatuse tõttu ka-
ristada.

Lepingud kaasnevad kõikide päästvate preesterluse tali-
tustega. Sa tegid lepingu näiteks siis, kui sind ristiti, ja sa
uuendad seda lepingut iga kord, kui sa võtad sakramenti (vt
Moosia 18:8–10; ÕL 20:37, 77, 79). Kui sa oled saanud
Melkisedeki Preesterluse, oled sa sõlminud preesterluse van-
de ja lepingu (vt ÕL 84:33–44). Pühad lepingud kuuluvad ka
Templi Anni ja pitseerimise talituse juurde.

Pea alati meeles ja austa Issandaga tehtud lepinguid. Siis
ei ole sind vaja käskida kõiges, mida sa teed (vt ÕL 58:26–28).
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Sa saad inspiratsiooni Pühalt Vaimult ja Kristuse sarnane käi-
tumine kuulub sinu loomuse juurde. Nagu Issand tõotas,
“saad sa ilmutuse ilmutuse otsa, teadmise teadmise peale, et
sa võiksid tunda saladusi ja rahutoovaid asju — seda, mis
toob rõõmu, seda, mis toob igavese elu” (vt ÕL 42:61). Sinu
suurimaks lootuseks peaks olema tunda rõõmu pühitsemi-
sest, mis järgneb sellele jumalikule juhatusele. Sinu suuri-
maks hirmuks peaks olema nende õnnistuste kaotamine.

Täiendavad viited: Jeremija 31:31–34; Moosia 5; Moroni 10:33; ÕL 82:10;

97:8; 98:13–15

Vt ka Aabrahami leping; Abielu; Preesterlus; Ristimine; Sakrament;

Talitused; Templid

Ligimesearmastus

Ligimesearmastus on “Kristuse puhas armastus” ehk
“igavene armastus” (Moroni 7:47; 8:17). Prohvet Mormon
õpetas: “Ligimesearmastus on pikameelne ja lahke ja ei ka-
desta ega ole iseennast täis, ei otsi omakasu, ei ole kergesti är-
ritatav, ei mõtle halba ega rõõmusta süütegudest, vaid
rõõmustab tõest, kannatab kõik, usub kõik, loodab kõik, ta-
lub kõik” (Moroni 7:45; vt ka 1 korintlastele 13:4–7).

Jeesus Kristus on täiuslik eeskuju ligimesearmastusest.
Oma sureliku teenimistöö ajal “käis [Ta alati] mööda maad ja
tegi head”, õpetades evangeeliumi ning olles hell ja kaas-
tundlik vaeste, vaevatute ja kurbade vastu (vt Matteuse 4:23;
Markuse 6:6; Apostlite teod 10:38). Tema ülimaks ligimesear-
mastuse väljenduseks oli Ta piiritu lepitus. Ta ütles: “Suure-
mat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma
sõprade eest!” (Johannese 15:13) See on olnud pikameelseim,
lahkeim ja omakasupüüdmatuim tegu, millest me kunagi
teada oleme saanud. Mõistes Päästja kestvat armastust, võid
sa näidata üles usku ja parandada meelt oma pattudest kind-
lustundega, et Ta andestab ja annab sulle jõudu, kui sa püüad
elada evangeeliumi järgi.

Ligimesearmastus
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Päästja tahab, et sa tunneksid Tema armastust, ja Ta ta-
hab ka, et sa jagaksid seda teistega. Ta teatas oma jüngritele:
“Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armasta-
ma, nõnda nagu mina teid olen armastanud; et teiegi üksteist
armastaksite! Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüng-
rid, kui teil on armastus isekeskis!” (Johannese 13:34–35)
Võta Päästja oma eeskujuks, kui sa lävid oma pereliikmete ja
teistega. Püüa armastada nii nagu Tema, lakkamata olemast
kaastundlik, kannatlik ja halastav.

Tundes jätkuvalt Päästja täiuslikku armastust ja näida-
tes kristlikku armastust teiste vastu, avastad sa, kuidas su
armastus suureneb. Sa koged rõõmu, mis tuleb Issanda tee-
nistuses olemisest. Pühast Vaimust saab sinu pidev kaasla-
ne, kes juhatab sind teenimisel ja aitab kaasa sinu suhetele
teistega. Sa oled valmis kohtuma Issandaga kohtumõistmi-
sel, mil Ta tasustab sind vastavalt sellele, kuidas sa pühen-
dusid Tema tööle. Mormon õpetas:

“Kui teil ei ole ligimesearmastust, siis te ei ole midagi,
sest ligimesearmastus ei hävi ilmaski. Seepärast, pidage kin-
ni ligimesearmastusest, mis on suurim kõigest, sest kõik
peab hävima—

Aga ligimesearmastus on Kristuse puhas armastus ja see
kestab igavesti; ja keda iganes leitakse seda omavat viimsel
päeval, sellega on hästi.

Seepärast, mu armsad vennad, paluge Isa kogu südame
jõuga, et te võiksite täituda selle armastusega, mida ta on
andnud kõigile, kes on tema Poja, Jeesuse Kristuse, tõelised
järgijad; et te võiksite saada Jumala poegadeks; et kui ta il-
mub, me saame tema sarnaseks, sest me näeme teda, nagu ta
on; et meil võiks olla see lootus; et me võiksime olla puhas-
tatud nii, nagu tema on puhas” (Moroni 7:46–48).

Täiendavad viited: Matteuse 25:31–46; 1 Johannese 4:18; Eter 12:33–34;

ÕL 12:8; 34:3; 121:45

Vt ka Armastus; Teenimine
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Liiderdamine (vt Kõlbeline puhtus)

Loomine

Jeesus Kristus lõi taevad ja maa Taevase Isa juhatusel (vt
Moosia 3:8; Mooses 2:1). Me teame prohvet Joseph Smithi
kaudu ilmutatud pühakirjakoha alusel, et loomistöö ajal sea-
dis Issand õigele kohale juba olemas olnud algained (vt
Aabraham 3:24). Ta ei loonud maailma mittemillestki, nagu
mõned inimesed usuvad.

Pühakirjad õpetavad ka seda, et Aadam oli “esime[ne]
inime[ne] kõikide inimeste seast” (vt Mooses 1:34). Jumal lõi
Aadama ja Eeva oma enda ja oma Ainusündinu kuju järgi (vt
Mooses 2:26–27).

Loomisel on omaette osa Taevase Isa päästmisplaanis.
See annab meile kõigile võimaluse tulla maa peale, kus me
saame füüsilise keha ja rakendame oma valikuvabadust.
Surelikkusele eelneval Jumalate nõupidamisel tehti järgnev
avaldus: “Lähme alla, sest et seal on ruumi, ja võtame neid
aineid ja teeme maa, mille peal need siin võivad elada; ja pa-
neme nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mi-
da iganes Issand, nende Jumal, neil teha käsib” (vt Aabraham
3:24–25).

Sa oled Jumala vaimulaps ja sinu keha on loodud Tema
kuju järgi. Näitamaks nende õnnistuste eest oma tänulikkust,
võid sa hoolitseda oma keha eest, kuuletudes Tarkuse Sõnale
ja teistele sinu vaimset ja füüsilist tervist puudutavatele käs-
kudele (vt ÕL 89; vt ka ÕL 88:124). Lisaks sellele võid sa suh-
tuda teistesse inimestesse kui Jumala lastesse.

Saades kasu kõigest ilusast, mis loomise ajal valmis, võid
sa hoolitseda maa eest ja aidata hoida seda tulevaste põlvede
jaoks.

Täiendavad viited: 1 Moosese 1–2; Heebrealastele 1:1–2; 1 Nefi 17:36; ÕL

38:1–3; 59:16–20; Mooses 1–3; Aabraham 4–5

Vt ka Isa, Jumal; Jeesus Kristus; Päästmisplaan
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Lootus

Sõna lootus on vahel vääriti mõistetud. Meie igapäevases
kõnepruugis vihjab see sõna sageli kindlusetusele. Me võime
näiteks öelda, et me loodame, et ilm muutub või sõber tuleb
külla. Evangeeliumi keeles aga on sõna lootus kindel, vanku-
matu ja aktiivne. Prohvetid räägivad “kindlast lootusest”
(Alma 34:41) ja “elavast lootusest” (1 Peetruse 1:3). Prohvet
Moroni õpetas: “Kes usub Jumalasse, võib kindlasti loota pa-
remale maailmale, jah, nimelt kohale Jumala paremal käel,
milline lootus tuleb usust ja on ankruks inimeste hingedele,
mis teeb neid kindlaks ja vankumatuks, olles alati tulvil häid
tegusid, olles juhitud ülistama Jumalat” (Eter 12:4).

Kui meil on lootus, usaldame me Jumala tõotusi. Meid
valdab rahustav kindlustunne, et kui me teeme “õigsuse te-
gusid, saa[me me] oma tasu, nimelt rahu selles maailmas ja
igavese elu tulevases” (vt ÕL 59:23). Mormon õpetas, et selli-
ne lootus tuleb vaid Jeesuse Kristuse lepituse läbi: “Mis see
on, mida te loodate? Vaata, ma ütlen teile, läbi Kristuse lepi-
tuse ja tema ülestõusmise võimu te saate lootust, et teid tõs-
tetakse üles igavesse ellu ja seda tänu teie usule temasse
vastavalt lubadusele” (Moroni 7:41).

Kui sa püüad elada evangeeliumi järgi, on sul üha “roh-
ke[malt] lootust Püha Vaimu väes” (Roomlastele 15:13). Su
lootus kasvab, kui sa palvetad ja palud Jumalalt andestust.
Mormoni Raamatus kinnitas Aaroni-nimeline misjonär ühele
laamanlaste kuningale: “Kui sa parandad meelt kõigi oma
pattude üle ja kummardad maani Jumala ees ning hüüad
usus tema nime, uskudes, et sa saad, siis saad sa selle lootu-
se, mida sa soovid” (Alma 22:16). Sa saad lootust ka siis, kui
sa uurid pühakirju ja järgid nende õpetusi. Apostel Paulus
õpetas: “Mis iganes enne on kirjutatud, on kirjutatud meile
õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Kirja troosti kaudu oleks
lootust” (Roomlastele 15:4).
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Lootuse põhimõte ulatub igavikku, kuid võib olla sulle
toeks ka igapäevastes eluraskustes. “Õnnis see,” ütles laulu-
dekirjutaja, “kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on
Jehoova peale, oma Jumala peale” (Laulud 146:5). Kui sul on
lootus, võid sa leida elus rõõmu. Sul võib olla “kannatlik-
kust, ja [võid] talu[da] ... kannatusi kindla lootusega, et ühel
päeval [sa] puhka[d] kõigist oma kannatustest” (Alma 34:41).
Sa võid “Kristuses püsivana edasi pürgi[da], omades täius-
likku lootuse sära ja armastust Jumala ja kõikide inimeste
vastu. Seepärast, kui [sa] edasi pürgi[d], toitudes Kristuse sõ-
nast, ning pea[d] vastu lõpuni, vaata, nõnda ütleb Isa: [Sa]
saa[d] igavese elu” (2 Nefi 31:20).

Täiendavad viited: Nutulaulud 3:25–26; 1 korintlastele 15:19–22;

1 Peetruse 3:15; 1 Johannese 3:2–3; Jaakob 4:4–6; Alma 13:28–29; 27:28;

Eter 12:32; Moroni 8:26; 9:25; 10:22

Vt ka Ebaõnn; Jeesuse Kristuse lepitus; Ligimesearmastus; Usk

Meeleparandus

Meeleparandus on üks esimesi evangeeliumi põhimõt-
teid (vt 4. usuartikkel). See on oluline selleks, et sa oleksid
õnnelik selles elus ja kogu igavikus. Meeleparandus on mi-
dagi palju enamat, kui üksnes eksimuste tunnistamine. See
on meeles ja südames toimuv muutus, mis annab sulle värs-
ke pildi Jumalast, iseendast ja maailmast. Selle juurde kuulub
patust eemale pööramine ja andekssaamiseks Jumala poole
pöördumine. See on ajendatud armastusest Jumala vastu ja
siirast soovist Tema käskudele kuuletuda.

Vajadus meeleparanduse järele

Issand on kuulutanud, et “miski ebapuhas ei saa pärida
taevariiki” (Alma 11:37). Sinu patud teevad sind määrdunuks
— väärituks, et pöörduda tagasi ja elada oma Taevase Isa juu-
res. Lisaks toovad need sulle selles elus hingepiinu.

Meeleparandus
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Taevane Isa on andnud sulle Jeesuse Kristuse lepituse
kaudu ainsa mooduse, kuidas oma patud andeks saada (vt
“Andestus”, lk 13). Jeesus Kristus kandis karistust sinu pattu-
de eest, et sa võiksid andeks saada, kui sa siiralt meelt paran-
dad. Kui sa parandad meelt ja loodad Tema päästvale armule,
puhastatakse sind patust. Ta kuulutas:

“Seepärast käsin ma sul meelt parandada — paranda
meelt, et ma ei peaks sind lööma oma suu vitsaga, ja oma rae-
vuga ja oma vihaga, ja et sinu kannatused ei oleks kibedad —
sa ei tea, kui kibedad, sa ei tea, kui teravad, jah, sa ei tea, kui
rasked kanda.

Sest vaata, mina, Jumal, olen neid asju kannatanud kõi-
kide eest, et nemad, kui nad meelt parandavad, ei peaks kan-
natama;

aga kui nad meelt ei paranda, peavad nad kannatama
just nagu mina,

milline kannatus pani mind, Jumalat ennast, suuremat
kõigist, valust värisema, ja veritsema igast poorist, ja kanna-
tama nii kehas kui vaimus, ja soovima, et ma ei peaks jooma
kibedast karikast ja tagasi kohkuma —

ometi, au olgu Isale, ja ma jõin ja lõpetasin oma etteval-
mistused inimlaste heaks” (vt ÕL 19:15–19).

Oht, mis kaasneb meeleparandusega viivitamisega

Ära otsi oma pattudele õigustust ega lükka edasi meele-
parandust. Amulek hoiatas: “See elu on aeg inimestele val-
mistuda kohtama Jumalat; jah, vaata, selle elu päev on päev
inimestele nende töö tegemiseks... Ma anun teid, et te ei lük-
kaks edasi oma meeleparanduse päeva kuni lõpuni, sest pä-
rast seda elu päeva, mis on meile antud, et ette valmistuda
igavikuks, vaata, kui me ei kasuta oma aega hästi, kuni me
oleme selles elus, siis tuleb pimeduse öö, milles ei saa teha
ühtegi tööd” (Alma 34:32–33).
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Meeleparanduse osad

Meeleparandus on valulik protsess, kuid see viib andes-
tuse ja kestva rahuni. Issand ütles prohvet Jesaja kaudu:
“Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks;
kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks!”
(Jesaja 1:18) Käesoleval ajajärgul on Issand tõotanud: “See,
kes on parandanud meelt oma pattudest, sellele on andeks
antud, ja mina, Issand, ei pea neid enam meeles” (vt ÕL
58:42). Meeleparandus koosneb järgnevatest osadest:

Usk Taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse. Patu vägi on
suur. Selleks, et sellest vabaneda, pead sa pöörduma oma
Taevase Isa poole ja usus palvetama. Saatan võib püüda sind
veenda, et sa ei ole palvetamiseks vääriline — et Taevane Isa
on sinu peale nii pahane, et Ta ei kuule kunagi su palveid. See
on vale. Sinu Taevane Isa on alati valmis sind aitama, kui sa
tuled Tema juurde kahetseva südamega. Tema võimuses on
sind terveks teha ja aidata sul patust võitu saada.

Meeleparandus on tegu, mis näitab usku Jeesusesse
Kristusesse — selle kaudu tunnustatakse Tema lepituse väge.
Pea meeles, et sa võid saada andeks üksnes Tema tingimus-
tel. Tunnustades tänulikult Tema lepitust ja Tema väge sind
patust puhastada, võid sa “hakata rakendama oma usku
meeleparanduseks” (Alma 34:17).

Kurvastamine patu pärast. Selleks, et andeks saada, pead
sa esmalt iseendale tunnistama, et oled pattu teinud. Kui sa
püüad elada evangeeliumi järgi, paneb selline süü omaks-
võtmine “kurvast[ama] Jumala meele järgi”, mis “saavutab
meeleparanduse, mis toob pääste” (2 korintlastele 7:10).
Jumalale meele järele olev kurvastus ei tule patu loomulike
tagajärgede tõttu või hirmust karistada saada. Pigem tuleb
see teadmisest, et sa oled valmistanud meelehärmi oma
Taevasele Isale ja oma Päästjale. Kui sa tunned kurvastust,
mis on Jumalale meele järele, soovid sa siiralt muutuda ja
oled nõus alistuma igale andestuse nõudele.
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Ülestunnistus. “Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihi-
le, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu!”
(Õpetussõnad 28:13) Andekssaamise puhul on oluline valmi-
dus paljastada oma Taevasele Isale kõik, mis sa teinud oled.
Põlvita Tema ees alandlikus palves ja tunnista üles oma pa-
tud. Tunnista oma häbi ja süüd ning palu seejärel abi.

Sellised tõsised üleastumised nagu näiteks kõlbelise puh-
tuse seaduse rikkumine, võivad seada ohtu sinu liikmestaatu-
se Kirikus. Seetõttu pead sa tunnistama neid patte nii
Issandale kui ka neile, kes Teda Kirikus esindavad. Seda te-
hakse sinu piiskopi või koguduse juhataja ja võib-olla sinu
vaikonna või misjoni juhataja hoole all, kes teenivad Kirikus
vahimeeste ja kohtumõistjatena. Kuigi patte võib andestada
üksnes Issand, on nendel preesterluse juhtidel meeleparandu-
se protsessis otsustav roll. Nad hoiavad sinu ülestunnistust
konfidentsiaalsena ja aitavad sind meeleparanduse protsessi
vältel. Ole nendega täiesti aus. Kui sa tunnistad osaliselt, mai-
nides vaid väiksemaid eksimusi, ei suuda sa leida lahendust
tõsisematele, avalikuks tegemata pattudele. Mida varem sa
selle protsessiga alustad, seda varem sa leiad rahu ja rõõmu,
mis andestuse imega kaasnevad.

Patu hülgamine. Kuigi ülestunnistus on oluline osa mee-
leparandusest, sellest siiski ei piisa. Issand on öelnud:
“Sellest te võite teada, kas inimene parandab meelt oma pat-
tudest — vaata, ta tunnistab need üles ja hülgab need” (vt ÕL
58:43).

Otsusta vankumatult ja lõplikult, et sa ei korda enam ku-
nagi seda üleastumist. Kui sa pead sellest kohustusest kinni,
ei koge sa enam kunagi valu, mis kaasneb selle patuga.

Põgene otsekohe igast ohtlikust olukorrast. Kui teatud
olukord paneb või võib panna sind patustama, siis lahku. Sa
ei saa kiusatuse juurde peatuma jääda ja loota patust jagu
saada.
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Heastamine. Sa pead heastama, nii ulatuslikult kui või-
malik, kõik, mis on sinu tegude tõttu kahju saanud, olgu see
siis kellegi omand või kellegi hea maine. Heastamisvalmidus
näitab Issandale, et sa teed meeleparanduseks kõik, mis suu-
dad.

Õiglane elu. Pelk püüe kurjust vältida või oma elu patust
tühjendada ei ole piisav. Sa pead täitma oma elu õigsusega ja
osalema tegevustes, millega kaasneb vaimne vägi. Süvene
pühakirjadesse. Palveta iga päev, et Issand annaks sulle jõu-
du, mida sul endal ei jätku. Paastu aeg-ajalt eriliste õnnistus-
te nimel.

Täielik kuulekus toob sinu ellu kogu evangeeliumi väe,
mille juurde kuulub täiendav jõud oma nõrkustest jagusaa-
miseks. Sellise kuulekuse juurde kuuluvad sellised teod, mi-
da sa ei pruugi esialgu meeleparanduse osaks pidadagi, nagu
näiteks koosolekutel käimine, kümnise maksmine, teenimine
ja teistele andestamine. Issand tõotas: “Sellele, kes parandab
meelt ja täidab Issanda käske, andestatakse” (vt ÕL 1:32).

Täiendavad viited: Luuka 15:11–32; 2 Nefi 9:19–24; Moosia 4:1–3, 10–13;

26:30–31; ÕL 18:10–16

Vt ka Andestus; Jeesuse Kristuse lepitus; Kiriku distsiplinaarnõukogud;

Kiusatus; Patt; Päästmisplaan; Ristimine; Usk

Melkisedeki Preesterlus

“Kirikus on kaks preesterlust, nimelt Melkisedeki ja
Aaroni” (vt ÕL 107:1). Nende seas on suurem Melkisedeki
Preesterlus, mis on “Jumala Poja Korra Järgi” (vt ÕL 107:3).
See “hoiab juhtimiseõigust ja tal on võim ja volitus kõikide
kiriku ametite üle” (vt ÕL 107:8). See hoiab ka “kiriku kõiki-
de vaimsete õnnistuste võtmeid” (vt ÕL 107:18). See sai oma
nime ühe suurepärase ülempreestri järgi, kes elas prohvet
Aabrahami ajal (vt ÕL 107:2–4; vt ka Alma 13:14–19).
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Melkisedeki Preesterluse volituse kaudu juhivad Kiriku
juhid Kirikut ja juhatavad evangeeliumi jutlustamist kõikjal
maailmas. Melkisedeki Preesterluse talitustes “avaldub ... ju-
malikkuse vägi” (vt ÕL 84:20).

See suurem preesterlus anti Aadamale ja see on olnud
maa peal alati, kui Issand on oma evangeeliumi ilmutanud.
See võeti maa pealt suure usust taganemise ajal, kuid taasta-
ti 1829. aasta mais, mil apostlid Peetrus, Jakoobus ja Johannes
andsid selle Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle.

Melkisedeki Preesterluse ametid on apostel, seitseküm-
mend, patriarh, ülempreester ja vanem. Ülempreesterluse
juht on Kiriku president (vt ÕL 107:64–66).

Selleks, et Kiriku mehed võiksid saada Templi Anni ja ol-
la kogu igavikuks oma perega pitseeritud, peavad nad olema
väärilised Melkisedeki Preesterluse hoidjad. Neil on volitus
võida ja õnnistada haigeid ning anda pereliikmetele ja teiste-
le erilisi õnnistusi. Juhtivate preesterluse hoidjate volitusel
võivad nad anda Püha Vaimu andi ning asetada teisi väärili-
si mehi Aaroni ja Melkisedeki Preesterluse ametitesse.

Kui mees saab Melkisedeki Preesterluse, sõlmib ta prees-
terluse vande ja lepingu. Ta lubab lepingu alusel olla ustav,
suurendada oma kutset, “pöörata usinasti tähelepanu igave-
se elu sõnadele” ja “elada igast sõnast, mis Jumala suust läh-
tub”. Need, kes sellest lepingust kinni peavad, pühitsetakse
Vaimu poolt ja nad saavad “kõik, mis on ... Isal” (vt ÕL
84:33–44).

Vt ka Aaroni Preesterlus; Preesterlus

Millennium

Millennium on tuhandeaastane periood. Kui me räägime
Millenniumist, viitame me tuhandele aastale, mis järgnevad
Päästja teisele tulemisele (vt Ilmutuse 20:4; ÕL 29:11).
Millenniumi ajal valitseb “Kristus ... isiklikult ... maa peal”
(10. usuartikkel).
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Millennium on aeg, mil maa peal on õiglus ja rahu.
Issand on ilmutanud, et “sel päeval kaob ... inimestevaheline
vaen ja loomade omavaheline vaen, jah, vaen kõige liha va-
hel” (vt ÕL 101:26; vt ka Jesaja 11:6–9). Saatan “seotakse, nii
et tal ei ole kohta inimlaste südametes” (vt ÕL 45:55; vt ka
Ilmutuse 20:1–3).

Millenniumi ajal on kõik maa peal olevad inimesed head
ja õiglased, kuid paljud pole võtnud vastu evangeeliumi täi-
ust. Seetõttu teevad Kiriku liikmed misjonitööd.

Kiriku liikmed teevad Millenniumi ajal ka templitööd.
Pühad jätkavad templite ehitamist ja saavad talitusi oma sur-
nud sugulaste heaks. Ilmutusest juhituna teevad nad oma
esivanemate kohta ülestähendusi Aadama ja Eevani välja.

Täielik õiglus ja rahu kestab kuni tuhande aasta lõpuni,
mil Saatan “päästetakse lahti üürikeseks ajaks, et ta võiks
kokku koguda oma sõjaväed”. Saatana sõjaväed võitlevad
taevavägede vastu, keda juhib Miikael ehk Aadam. Saatan ja
tema järgijad saavad lüüa ja nad heidetakse igaveseks välja
(vt ÕL 88:111–115).

Täiendavad viited: ÕL 45:55–59; 101:22–34; 133:25

Vt ka Jeesuse Kristuse Teine tulemine

Misjonitöö

Kui me kogeme evangeeliumi järgi elamisest tulenevaid
õnnistusi, tahame me loomulikult neid teistega jagada.
Issand rääkis rõõmust, mis tuleb meie ellu, kui me jagame
Tema evangeeliumi:

“Ja kui on nii, et te rügate kõik oma päevad, hüüdes sel-
lele rahvale meeleparandust, ja toote vaid ühe hinge minu
juurde, kui suur saab olema teie rõõm koos temaga minu Isa
kuningriigis!

Ja nüüd, kui teie rõõm saab olema suur koos ühe hinge-
ga, kelle te olete toonud minu juurde minu Isa kuningriiki,
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kui suur saab olema teie rõõm siis, kui te toote palju hingi mi-
nu juurde!” (vt ÕL 18:15–16)

Iga liikme misjonärikohus

Issand on kuulutanud, et misjonitöö on kõikide viimse
aja pühade kohustus (vt ÕL 88:81). Issanda Kiriku liikmena
võid sa oma helde elu ja tugeva tunnistuse kaudu aidata oma
pereliikmeid, sõpru ja muid tuttavaid põhimisjonäridega
kohtumiseks ette valmistada.

Misjonärina on sinu vägevaimaks sõnumiks su enda õn-
nelik elu viimse aja pühana. Pea meeles, et inimesed ei liitu
Kirikuga üksnes evangeeliumi põhimõtete tõttu, millest nad
teada saavad. Nad liituvad sellepärast, et nad tunnevad mi-
dagi, mis hakkab nende vaimseid vajadusi rahuldama. Kui
sinu sõprus nendega on siiras, võivad nad tunda vaimu, mis
lähtub su tunnistusest ja õnnelikkusest.

Lisaks heaks eeskujuks olemisele võid sa olla “alati val-
mis andma vastust igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse
kohta, mis teis on” (1 Peetruse 3:15). Sa võid palvetada, et
saada võimalusi teistele taastatud evangeeliumist rääkida.
Seejärel võid sa olla valvel, sest paljud inimesed igatsevad
tõe järele.

Põhimisjonil teenimine

Pärast oma ülestõusmist andis Issand oma jüngritele kä-
su: “Minge ... ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse” (Matteuse 28:19). Selle kä-
su täitmiseks on kõik Kiriku noored mehed kohustatud
vaimselt, füüsiliselt ja emotsionaalselt põhimisjonärina teeni-
miseks valmistuma. Ka vallalistel naistel ja küpses eas abi-
elupaaridel on võimalus põhimisjonil teenida. Kui sa soovid
teenida põhimisjonil, räägi oma piiskopi või koguduse juha-
tajaga.
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Uute Kiriku liikmete abistamine

Misjonitöö juurde kuulub Kirikuga liitujate abistamine ja
toetamine. Pea selle kohustuse üle mõtiskledes meeles, et
uued liikmed võivad kohata Kirikuga liitudes katsumusi.
Nende uued kohustused nõuavad neilt sageli vanadest har-
jumustest loobumist ning endiste sõprade ja tuttavate maha-
jätmist. Lisaks sellele tutvuvad nad Kirikus eluviisiga, mis
võib tunduda erineva ja paljunõudvana.

Igal Kiriku liikmel on vaja kolme asja: sõpra, kohustust ja
toitmist “Jumala hea sõnaga” (Moroni 6:4). Sa saad olla selli-
se abi andmisel toeks. Sa võid alati sõber olla. Isegi kui sinul
ei ole ametit, mis võimaldaks Kirikus ametlikku kutset või ko-
hustust anda, võid sa teenida uute liikmete kõrval. Ja sa võid
otsida võimalusi Jumala sõna jagamiseks uute liikmetega.

Täiendavad viited: Markuse 16:15; Alma 26:1–16; ÕL 4; 60:2; 84:88; 123:12

Mormoni Raamat (vt Pühakirjad)

Narkootikumid (vt Tarkuse Sõna)

Ohverdus

Ohverdamine on millestki meile väärtuslikust loobumi-
ne millegi veelgi väärtuslikuma nimel. Viimse aja pühadena
on meil võimalus ohverdada maiseid asju Issanda ja Tema
kuningriigi heaks. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kiriku liikmed peaksid ohverdama meeleldi kõike, mida
Issand nõuab. Kui meilt ei nõutaks ohverdamist, ei suudaks
me iial arendada sellist usku, mis on vajalik igaveseks pääst-
miseks.

Jeesuse Kristuse lepitus on evangeeliumi keskmes olev
suur ja igavene ohverdus (vt Alma 34:8–16). Enne kui Päästja
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viis täide lepituse, ohverdas Tema lepingurahvas loomi Tema
ohverduse sümbolina. See tava aitas neil lepitust oodata (vt
Mooses 5:4–8). Käsk loomi ohverdada lõppes Jeesuse
Kristuse surmaga. Tänapäeval võtame me Kirikus sakramen-
ti Päästja lepitava ohverduse mälestuseks.

Lisaks Jeesuse Kristuse lepitava ohverduse mäletamise-
le, peame me ohverdama ka omalt poolt: murtud südame ja
kahetseva vaimu. Päästja ütles: “Te ei pea mulle enam ohver-
dama verd valades; jah, teie ohvrid ja põletusohvrid tuleb lõ-
petada... Ja te tooge mulle ohvriks murtud süda ja kahetsev
vaim. Ja kes iganes tuleb minu juurde murtud südame ja ka-
hetseva vaimuga, selle ristin ma tule ja Püha Vaimuga”
(3 Nefi 9:19–20).

Murtud süda ja kahetsev vaim tähendab alandlikkust
ning vastuvõtlikkust Jumala tahtele ja nende nõuandele,
keda Ta on kutsunud oma Kirikut juhtima. See tähendab ka
sügavat kurbustunnet patu pärast ja siirast soovi meelt pa-
randada. Prohvet Lehhi rõhutas selle ohverduse toomise
tähtsust: “Vaata, [Kristus] annab end patu ohvriks, et täita
seaduse nõudmised kõikide nende eest, kellel on murtud sü-
da ja kahetsev vaim ja mitte kellegi teise eest ei saa seaduse
nõudmisi täita” (2 Nefi 2:7). Kui me ei too ohvriks murtud
südant ja kahetsevat vaimu, ei või me saada täiel määral osa
lepituse kaudu tulevatest õnnistustest.

Kui sa oled nõus ohverdama, nagu Issand on käskinud,
võtab Ta su vastu. Ta õpetas: “Kõik, ... kes teavad, et nende
südamed on ausad ja on murtud, ja nende vaim kahetsev
ning tahavad ohverdades kinni pidada oma lepingutest —
jah, iga ohvriga, mida mina Issand käsin — need ma võtan
vastu” (vt ÕL 97:8). Igavikulisest vaatenurgast vaadatuna
võid sa näha, et maailma asjadest loobumine polegi tegeli-
kult mingi ohverdus. Õnnistused, mis sa saad, on suuremad
kui miski, millest sa eales loobud.

Täiendavad viited: Matteuse 19:16–22; ÕL 59:8
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Vt ka Armastus; Jeesuse Kristuse lepitus; Kuulekus; Meeleparandus;

Sakrament; Teenimine

Paastumine ja paastuannetused

Paastumine kujutab endast vabatahtlikku loobumist toi-
dust ja joogist teatud ajaperioodi vältel. Kombineerituna sii-
ra palvega, võib paastumine aidata sul ennast ja teisi Jumala
õnnistuste saamiseks ette valmistada.

Paastumise eesmärgid

Kord ajas Päästja ühest lapsest kurja vaimu välja ja rää-
kis selle kogemuse alusel oma jüngritele palve ja paastumise
väest. Ta jüngrid küsisid Temalt: “Miks meie ei võinud teda
välja ajada?” Jeesus vastas: “Teie nõdra usu pärast. Sest tões-
ti ma ütlen teile, kui teil oleks usku nagu sinepiivake, siis te
võiksite ütelda sellele mäele: Siirdu siit sinna! Ja ta siirduks
sinna, ja miski ei oleks teile võimatu. Seesinane sugu ei lähe
muidu välja kui aga palve ja paastumisega!” (vt Matteuse
17:14–21)

See lugu õpetab, et palve ja paastumine võivad anda täi-
endavat jõudu neile, kes annavad ja saavad preesterluse õn-
nistusi. See lugu on õpetlik ka sel juhul, kui sa püüad ise
evangeeliumi järgi elada. Kui sul on mõni nõrkus või patt,
millest sa oled püüdnud vaevaliselt jagu saada, on sul ehk
soovitud abi või andestuse saamiseks vajalik paastuda ja pal-
vetada. Kristuse poolt välja aetud paha vaimu sarnaselt võib
sinu raskus olla seesinast sugu, mis läheb välja üksnes palve
ja paastumisega.

Sa võid paastuda mitmel eesmärgil. Paastumine on üks
viis, kuidas kummardada Jumalat ja väljendada Temale tä-
nulikkust (vt Luuka 2:37; Alma 45:1). Sa võid paastuda ning
paluda Taevasel Isal õnnistada haigeid või vaevatuid (vt
Matteuse 17:14–21). Paastumine võib aidata sinul ja neil, ke-
da sa armastad, saada isiklikku ilmutust ja võtta omaks tõde
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(vt Alma 5:46; 6:6). Sa võid saada paastumise kaudu jõudu
kiusatustele vastu pidada (vt Jesaja 58:6). Sa võid paastuda,
kui sa püüad Issanda ees alandlikuks muutuda ja rakendada
usku Jeesusesse Kristusesse (vt Omni 1:26; Heelaman 3:35).
Sa võid paastuda, et saada juhatust evangeeliumi jagamisel
ja oma Kiriku kutsete suurendamisel (vt Apostlite teod
13:2–3; Alma 17:3, 9; 3 Nefi 27:1–2). Paastumisega võib käia
kaasas õigustatud kurbus või lein (vt Alma 28:4–6; 30:1–2).

Paastupühapäev

Kirik on määranud igas kuus ühe pühapäeva paastupü-
hapäevaks, milleks on tavaliselt esimene pühapäev. Paastu-
pühapäeva õige pühitsemise juurde kuulub kahe järjestikuse
söögikorra ajal söömata ja joomata olemine, paastu ja tunnis-
tuse koosolekul osalemine ning paastuannetuse andmine,
aitamaks hoolitseda abivajajate eest.

Sinu paastuannetus peaks olema tehtud vähemalt nende
kahe eine väärtuses, mis sa söömata jätad. Ole võimaluse
korral helde ja anneta sellest summast palju rohkem.

Lisaks Kiriku juhtide poolt määratud paastupäevadele
võid sa paastuda ükskõik millisel muul päeval vastavalt sinu
enda ja teiste vajadustele. Sa ei peaks siiski paastuma liiga sa-
gedasti ega liiga pikkade perioodide vältel.

Õige paastumine

Jeesus õpetas Mäejutluse ajal õiget paastumisviisi. Ta kri-
tiseeris silmakirjatsejaid, kes paastudes “teevad oma palge
näotumaks, et rahvas näeks neid paastuvat.” Selle asemel, et
väliselt õiglasena paista, peaksid sa paastuma pigem “su
Isale, kes on salajas. Ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinu-
le” (Matteuse 6:16–18).

Ka prohvet Jesaja õpetas, kuidas õigesti paastuda: “Eks
ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtu-
sed ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja pu-
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rustada kõik ikked? Eks see ole murda oma leiba näljasele ja
viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja
riietad teda ega hoidu oma ligimesest?” (Jesaja 58:6–7)

Jesaja tunnistas ka õnnistustest, mis tulevad, kui me kuu-
letume paastu seadusele: “Siis ilmub su valgus otsekui koit ja
su paranemine edeneb jõudsasti! Sinu õigus käib su ees,
Jehoova auhiilgus järgneb sulle! Siis sa hüüad ja Jehoova vas-
tab, kisendad appi ja Tema ütleb: “Vaata, siin ma olen!” ...
Kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja
toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus
ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev! Ja Jehoova juha-
tab sind alati ning toidab su hinge põudsel maal; Ta teeb tu-
gevaks su luud-kondid ja sa oled otsekui kastetud rohuaed,
veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust!”
(Jesaja 58:8–11)

Täiendavad viited: 3 Nefi 13:16–18; ÕL 59:12–14; 88:76, 119

Vt ka Palve

Palve

Sa oled Jumala laps. Sinu Taevane Isa armastab sind ja
teab sinu vajadusi ning Ta tahab, et sa suhtleksid Temaga pal-
ve kaudu. Palveta Tema ja mitte kellegi teise poole. Issand
Jeesus Kristus käskis: “Te peate alati paluma Isa minu nimel”
(3 Nefi 18:19).

Kui Jumala poole palvetamine saab sulle harjumuseks,
õpid sa Teda tundma ja saad Temaga veelgi lähedasemaks.
Sinu soovid sarnanevad üha enam Tema omadega. Sa võid
kindlustada ennast ja teisi õnnistustega, mida Ta on valmis
sulle andma, kui sa vaid palud usuga.
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Palve põhimõtted

Sinu Taevane Isa on alati valmis sinu palveid kuulama ja
neile vastama. Sinu palvete vägi sõltub sinust endast. Püüdes
muuta palvet oma elu osaks, pea meeles seda nõuannet:

Muuda oma palved tähendusrikkaks. Prohvet Mormon hoia-
tas, et kui keegi “palub ja mitte südame täie sihikindlusega;
... sellest pole talle mingit kasu, sest Jumal ei võta sellist vas-
tu” (Moroni 7:9). Selleks, et su palved oleksid tähendusrik-
kad, pead sa palvetama siiralt ja “kogu südame jõuga”
(Moroni 7:48). Jälgi hoolega, et sa palvetades “palju ei lobise”
(vt Matteuse 6:7). Mõtle hoolikalt oma suhtumisele ja sõna-
valikule.

Kasuta sõnu, mis väljendavad armastust, austust, lugupida-
mist ja lähedust. Selle põhimõtte rakendamine sõltub keelest,
milles sa kõneled. Kui sa näiteks inglise keeles palvetad,
peaksid sa Jumala poole pöördudes kasutama tavapäraste
asesõnade (you, your, yours) asemel pühakirjades esinevaid
asesõnu (Thee, Thou, Thy, Thine). Põhimõte ise jääb aga kee-
lest hoolimata samaks: kui sa palvetad, peaksid sa kasutama
sõnu, mis annavad üheselt mõista, et sa suhtud Jumalasse ar-
mastuse ja austusega. Palvekeele õppimine võib olla sinu
jaoks veidi keeruline, kuid palvetades ja pühakirju lugedes
muutub see vähehaaval lihtsamaks.

Täna alati oma Taevast Isa. Sa peaksid “ela[ma] tänulikku-
ses iga päev mitmete halastuste ja õnnistuste eest, mida ta
[sulle] annab” (Alma 34:38). Kui sa varud aega oma õnnis-
tuste meenutamiseks, märkad sa, kui palju sinu Taevane Isa
on sinu heaks teinud. Väljenda Talle oma tänulikkust.

Otsi kõigis oma tegemistes Taevase Isa juhatust ja tuge. Alma
andis oma pojale Heelamanile nõu: “Hüüa Jumalat abiks kõi-
ges; jah, kõik, mida sa teed, tee Issandale, ja kuhu iganes lä-
hed, mine Issandaga; jah, olgu kõik sinu mõtted suunatud
Issandale; jah, anna Issandale oma südame kiindumus igave-
seks. Kõikides oma toimetustes pea nõu Issandaga ja ta juhib
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sind heale; jah, kui sa õhtul heidad puhkama, siis heida puh-
kama Issandas, et ta võiks valvata sinu üle, kui sa magad; ja
kui sa tõused hommikul, olgu su süda täis tänu Jumalale; ja
kui sa neid asju teed, siis sind tõstetakse üles viimsel päeval”
(Alma 37:36–37; vt ka Alma 34:17–26).

Pea palvetades meeles teiste vajadusi. Palveta “[sinu] heaolu
ja ka nende heaolu eest, kes [sind] ümbritsevad” (Alma
34:27). Palu oma Taevasel Isal abivajajaid õnnistada ja tröös-
tida. Palu Tal inspireerida ja anda jõudu Kiriku presidendile,
teistele Kiriku üldjuhtidele ning sinu kohalikele Kiriku juhti-
dele. Palveta pereliikmete ja sõprade heaolu eest. Palveta rii-
gijuhtide eest. Palu Issandal inspireerida ja kaitsta misjonäre
ning inimesi, keda nad õpetavad.

Otsi Püha Vaimu juhatust, et sa teaksid, millest oma palvetes
rääkida. Püha Vaim võib õpetada sind palvetama ja anda sulle
juhiseid selle kohta, mida sa peaksid ütlema (vt Roomlastele
8:26; 2 Nefi 32:8). Ta võib aidata sul palvetada “kooskõlas
Jumala tahtega” (vt ÕL 46:30).

Kui sa palud midagi palve kaudu, aita nii, nagu suudad, selle
täitmisele kaasa. Taevane Isa ootab, et sa teeksid midagi ena-
mat, kui üksnes paluks Temalt õnnistusi. Kui sul tuleb teha
tähtis otsus, nõuab Ta sageli, et sa “pead selle läbi mõtlema
oma meeles”, enne kui Ta sulle vastuse annab (vt ÕL 9:7–8).
Sinu abipalved on üksnes nii tõhusad, kui on sinu püüded
Püha Vaimu sosistuste suhtes vastuvõtlik olla. Sinu palved
omaenda ja teiste heaolu nimel on asjatud, kui sa “pööra[d]
selja abivajajatele ja paljastele ja ei külasta haigeid ja vaeva-
tuid ning ei jaga oma vara, kui [sul] seda on, nendega, kes on
puuduses” (Alma 34:28).

Kui sul seisab ees raske ülesanne, valmistab Taevasele
Isale heameelt, kui sa lased end põlvili ja palud abi ning tõu-
sed seejärel jalule ja asud tööle. Ta aitab sind kõikide sinu
õiglaste taotluste puhul, kuid teeb harva sinu heaks midagi
sellist, mida sa saad ise teha.
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Isiklik palve

Oma mäejutluses andis Jeesus Kristus nõu: “Mine oma
kambrisse ja sule uks, ja palu oma Isa, kes on salajas, ja su Isa,
kes näeb salajasse, tasub sinule” (Matteuse 6:6). Isiklikul,
omaette öeldud palvel on oluline osa sinu vaimses arengus.

Leia vähemalt igal hommikul ja igal õhtul koht, kus sind
miski ei segaks. Põlvita alandlikult ja suhtle oma Taevase
Isaga. Kuigi vahel võib sul olla vajalik vaikselt palvetada,
püüa aeg-ajalt palvetada ka häälega (vt ÕL 19:28; 20:51).

Pea meeles, et palve on kahepoolne suhtlemine. Varu pal-
vet lõpetades aega, et vaikides kuulata. Vahel annab Taevane
Isa sulle nõu, juhatust või tröösti, kui sa oled põlvili.

Ära hakka kunagi mõtlema, et sa pole palvetamiseks
vääriline. See mõte tuleb Saatanalt, kes tahab sind veenda, et
sa ei pea palvetama (vt 2 Nefi 32:8). Kui sul pole tahtmist pal-
vetada, palveta, kuni see tahtmine tekib.

Päästja on käskinud: “Palveta alati, et sinust võiks saada
vallutaja; jah, et sa võiksid võita Saatana, ja et sa võiksid pää-
seda Saatana teenijate käest, kes toetavad tema tööd” (vt ÕL
10:5). Kuigi sa ei saa olla pidevalt põlvili, et alati isiklikult,
omaette palvetada, võid sa lasta oma südamel “täituda ja
pöördu[da Jumala] poole lakkamatus palves” (Alma 34:27; vt
ka 3 Nefi 20:1). Sa võid tunda oma Taevase Isa ja Tema Armsa
Poja vastu püsivat armastust kõikide päevade vältel. Sa võid
oma Isa vaikselt tänada ja paluda, et Ta sulle sinu kohustus-
tes jõudu annaks. Sa võid vaikselt paluda Temalt abi kiusa-
tuste kätte või füüsilisse ohtu sattudes.

Perepalve

Lisaks käsule omaette palvetada, on Päästja kannusta-
nud meid palvetama koos oma perega. Ta ütles: “Paluge oma
peredes alati Isa minu nimel, et teie naised ja teie lapsed olek-
sid õnnistatud” (3 Nefi 18:21).

Palve

109



Kandke abielus olles hoolt, et perepalve järjekindlalt teie
pere ellu kuulub. Põlvitage alandlikult üheskoos igal hom-
mikul ja igal õhtul. Võimaldage igal pereliikmel sageli palvet
teha. Tänage üheskoos õnnistuste eest, mis Taevane Isa on
teile andnud. Ühendage oma usk, et paluda teile vajalikke
õnnistusi ja palvetada teiste eest.

Regulaarse perepalve kaudu saate te oma pereliikmetega
Jumala ja üksteisega lähedasemateks. Teie lapsed õpivad
suhtlema oma Taevaisaga. Te olete kõik paremini ette val-
mistunud teisi teenima ja kiusatustele vastu panema. Teie ko-
du on koht, kus ammutada vaimset jõudu, varjupaik
maailma kurjuse mõjutuste eest.

Avalik palve

Vahel, võib-olla Kiriku koosolekul või tunnis, võidakse
sul paluda palvetada avalikult. Pea sellise võimaluse avane-
des meeles, et sa suhtled Taevase Isaga, ega pea avalikku jut-
lust. Ära muretse, mida teised sinu poolt öeldust mõelda
võivad. Tee selle asemel üks lihtne ja südamlik palve.

Palvele vastuste saamine

Päästja õpetas: “Paluge, siis antakse teile; otsige, siis te
leiate; koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub,
see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatak-
se” (Matteuse 7:7–8). Ta ütles nefilastele: “Mida te iganes pa-
lute Isalt minu nimel, mis on õiglane, uskudes, et te seda
saate, vaata, see antakse teile” (3 Nefi 18:20).

Taevane Isa kuuleb sinu palveid. Ta ei pruugi vastata ala-
ti, nagu sina loodad, aga Ta vastab — omal ajal ja vastavalt
Tema tahtele. Kuna Ta teab, mis on sinu jaoks parim, võib Ta
anda vahel vastuseks ei, isegi kui sinu palved on siirad.

Palvetele saadakse vastuseid mitut moodi. Need tulevad
sageli Püha Vaimu vaikse, tasase hääle kaudu (vt “Ilmutus”,
lk 44). Need võivad tulla keset elus ette tulevaid olukordi või
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sind ümbritsevate inimeste heategude kaudu. Saades palve
kaudu Taevase Isaga üha lähedasemaks, on sul üha hõlpsam
märgata neid armulisi ja tarku vastuseid, millega Ta vastab
sinu palvetele. Sa avastad, et Ta on sinu “varjupaik ja tuge-
vus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav!” (Laulud 46:2)

Täiendavad viited: Matteuse 6:5–15; Jakoobuse 1:5–6; Enos 1:1–17;

Moosia 4:11–12; 3 Nefi 13:6–7; 14:7–8; ÕL 19:38; 88:63–65; Joseph Smith

— Ajalugu 1:9–19

Vt ka Jumalakummardamine; Paastumine ja paastuannetused; Usk

Paradiis

Pühakirjades kasutatakse sõna paradiis erinevas tähen-
duses. Esiteks tähistab see rahu ja õnne kohta surelikkusele
järgnevas vaimumaailmas, mida hoitakse nende jaoks, kes on
ristitud ja on jäänud ustavaks (vt Alma 40:12; Moroni 10:34).
Vaimuvanglas olijatel on võimalik õppida Jeesuse Kristuse
evangeeliumi, parandada meelt oma pattudest ning saada
osa ristimise ja kinnitamise talitusest selle töö kaudu, mida
me teeme templites (vt ÕL 138:30–35). Kui nad teevad seda,
võivad nad minna paradiisi.

Teine sõna paradiis käsitlus on kirjas Luuka aruandes
Päästja ristilöömisest. Kui Jeesus oli ristil, ütles üks varastest,
kes samuti risti löödi: “Jeesus, mõtle minule, kui sa oma ku-
ningriiki tuled!” (Luuka 23:42) Vastavalt pühakirjakohale
Luuka 23:43 vastas Jeesus: “Tõesti ma ütlen sulle, täna pead
sa minuga olema paradiisis!” Prohvet Joseph Smith selgitas,
et see on valesti tõlgitud. Tegelikult ütles Issand, et varas on
koos Temaga vaimude maailmas.

Sõna paradiis võib leida ka 2 korintlastele 12:4, kus see
viitab tõenäoliselt selestilisele kuningriigile. Kümnendas
usuartiklis kirjeldab sõna paradiisilik maa hiilgust Millenniu-
mi ajal.

Vt ka Päästmisplaan; Surm, füüsiline; Ülestõusmine
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Patriarhaalsed õnnistused

Patriarhaalseid õnnistusi annavad väärilistele Kiriku
liikmetele ametisse asetatud patriarhid. Sinu patriarhaalne
õnnistus teeb teatavaks, kellest sa Iisraeli kojas põlvned, ja
seal on kirjas Issanda poolt sulle isiklikult antud nõuanne.

Kui sa uurid oma patriarhaalset õnnistust ja järgid selles
olevat nõuannet, on see sulle juhatuseks, trööstiks ja kaitseks.
Selleks, et saada teada, kuidas patriarhaalset õnnistust saa-
dakse, räägi oma piiskopi või koguduse juhatajaga.

Päritolu avaldus

Sinu patriarhaalse õnnistuse juurde kuulub avaldus su
päritolu kohta, kus öeldakse, et sa oled Iisraeli kojast —
Aabrahami järeltulija, kuuludes ühte kindlasse Jaakobi sugu-
harusse. Paljud viimse aja pühad on Efraimi suguharust, mil-
line suguharu on eelkõige vastutav Issanda viimse aja töö
juhtimise eest.

Kuna igaühes meist voolab mitmete suguharude veri,
võidakse ühe perekonna liikmetele öelda, et kumbki põlvneb
erinevast Iisraeli suguharust.

See ei oma tähtsust, kas sa põlvned Iisraeli kojast veresu-
guluse või lapsendamise kaudu. Kiriku liikmena loetakse sind
Aabrahami järeltulijaks ning kõikide Aabrahami lepingus
sisalduvate tõotuste ja õnnistuste pärijaks (vt “Aabrahami
leping”, lk 3).

Oma patriarhaalsest õnnistusest saadud teadmised

Kui sa oled kord saanud oma patriarhaalse õnnistuse,
peaksid sa lugema seda alandlikult, palvemeelselt ja sage-
dasti. See on isiklik ilmutus sinu Taevaselt Isalt, kes tunneb
sinu tugevaid ja nõrku külgi ning igavest potentsiaali. Ta
aitab sul sinu patriarhaalse õnnistuse kaudu teada saada,
mida Ta sinult ootab. Sinu õnnistus võib sisaldada tõotusi,
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manitsusi ja hoiatusi. Aja möödudes märkad sa selles peitu-
vat ilmutuse väge.

Kui sa järgid oma õnnistuses olevat nõuannet, on sinu
eksimine või eksiteele juhtimine vähe tõenäoline. Nõuande
järgimata jätmisel ei või sa ka saada tõotatud õnnistusi.

Kuigi sinu patriarhaalne õnnistus sisaldab inspireeritud
nõu ja tõotusi, ei peaks sa arvama, et see vastab kõikidele si-
nu küsimustele või selgitab üksikasjalikult, mis sinu elus aset
leiab. Kui sinu õnnistuses ei mainita mõnda sellist tähtsat
sündmust, nagu põhimisjon või abielu, ei peaks sa eeldama,
et sulle sellist võimalust ei avane.

Samamoodi ei peaks sa ka eeldama, et kõik sinu patriar-
haalses õnnistuses mainitu täitub selles elus. Patriarhaalne
õnnistus on igavene ja selle tõotused võivad ulatuda igavik-
ku. Sa võid olla kindel, et kui sa oled vääriline, täituvad kõik
tõotused Issanda poolt õigeks arvatud ajal. Need, mis ei täi-
tu selles elus, lähevad täide järgnevas.

Sinu patriarhaalne õnnistus on püha ja isiklik. Sa võid ja-
gada seda oma pereliikmetega, kuid sa ei peaks lugema seda
valjusti avalikkuse ees ning mitte lubama teistel seda lugeda
ega lahti mõtestada. Seda ei peaks lahti mõtestama isegi sinu
patriarh ega piiskop või koguduse juhataja.

Talleta oma patriarhaalse õnnistuse hinnalisi sõnu oma
südames. Mõtiskle nende üle ja ela nii, et sa oleksid vääriline
neid õnnistusi saama selles ja tulevases elus.

Patt

Me teeme pattu, kui me jätame meelega Jumala käsku-
dele kuuletumata. Me teeme pattu ka siis, kui meil ei õnnes-
tu teha õigesti, hoolimata sellest, et me teame tõde (vt
Jakoobuse 4:17).

Issand on öelnud, et Ta “ei saa vaadata patule vähimagi
mööndusega” (vt ÕL 1:31). Patu tagajärjel eemaldub Vaim ja
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me ei saa elada igavikus oma Taevase Isa juures, sest “miski
ebapuhas ei saa asuda Jumalaga” (1 Nefi 10:21).

Igaüks meist on rikkunud käske või ei ole suutnud tegut-
seda nii, nagu on meie teada õige. Apostel Johannes õpetas:
“Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid
ja tõde ei ole meie sees. Kui me oma patud tunnistame, on
[Jeesus Kristus] ustav ja õige, nii et ta meile annab patud 
andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust” (1 Johannese
1:8–9). Jeesuse Kristuse lepituse kaudu võime me meelt pa-
randada ja oma patud andeks saada.

Täiendavad viited: Roomlastele 3:23; 6:23; Alma 5:41–42; 11:37;

Heelaman 5:10–11; ÕL 82:1–3; 88:34–35

Vt ka Andestus; Halastus; Jeesuse Kristuse lepitus; Kiusatus; Kuulekus;

Meeleparandus; Surm, vaimne; Õiglus

Pereajalootöö ja genealoogia

3. aprillil 1836 tuli prohvet Eelija Kirtlandi templis
Joseph Smithi ja Oliver Cowdery juurde. Ta andis neile prees-
terluse pitseerimisväe, võimaldades peredel saada põlv põl-
ve järel üksteisega kokku pitseeritud. Seda väge andes viis ta
täide ettekuulutuse, et Issand saadab teda “pööram[a] isade
südamed laste poole ja laste südamed isade poole” (vt ÕL
110:14–16; vt ka Malakia 3:23–24).

Pereajalootöö kaudu võid sa võtta osa selle ettekuulutu-
se jätkuvast täitumisest. Sa võid saada teada oma esivanema-
test ja hakata neid rohkem armastama. Sa võid saada
inspiratsiooni nende vapratest ja usku nõudvatest lugudest.
Sa võid anda selle pärandi edasi oma lastele.

Pereajalootööga kaasneb alati selline kasu, kuid see ei
ole peamine põhjus, miks Kirik teeb suuri pingutusi genea-
loogiliste ülestähenduste kogumiseks. Kiriku kõikide pere-
ajalooga seotud püüdluste sihiks on moodustada “[siduv
ühendus] isade ja laste vahel” (vt ÕL 128:18). Selline liitev
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lüli moodustatakse preesterluse väe poolt, pühade templita-
lituste kaudu, mida me saame oma esivanemate nimel.

Surnute lunastamine

Paljud Taevase Isa lapsed on surnud, ilma et neil oleks
olnud võimalik evangeeliumi täius vastu võtta. Oma halas-
tuse ja piiritu armastuse tõttu on Issand loonud neile viisi,
kuidas saada tunnistust evangeeliumist ja päästvaid prees-
terluse talitusi.

Vaimumaailmas “jutlustat[akse] evangeeliumit nendele,
kes [on] surnud oma pattudes, tundmata tõde, või oma üle-
astumistes, olles tagasi lükanud prohvetid. Neile õpetat[ak-
se] usku Jumalasse, meeleparandust pattudest, asenduslikust
ristimisest pattude andekssaamiseks, käte pealepanemise
teel antavast Püha Vaimu annist, ja kõiki teisi evangeeliumi
põhimõtteid, mis neil on vaja teada, et kohus nende üle oleks
mõistetud nagu inimeste üle lihas ja nad elaksid nagu Jumal
vaimus” (vt ÕL 138:32–34).

Paljud võtavad vaimumaailmas evangeeliumi vastu.
Kuna neil ei ole aga füüsilist keha, ei või nad saada ise endi-
le preesterluse talitusi. Pühades templites avaneb meil eriline
võimalus nende nimel talitusi saada. Nende talituste hulka
kuuluvad ristimine, kinnitamine, Melkisedeki Preesterlusse
pühitsemine (meestele), Templi And, abielu pitseerimine ja
laste pitseerimine vanemate külge. Issand ilmutas selle töö
prohvet Joseph Smithile, taastades sellega tava, mis ilmutati
kristlastele peagi pärast Jeesuse Kristuse ülestõusmist (vt
1 korintlastele 15:29).

Saades preesterluse talitused nende heaks, kes on sur-
nud, saab sinust nende päästja Siioni mäel (Obadja 1:21).
Sinu püüdlused sarnanevad Päästja lepitava ohverduse vai-
mulaadiga — sa teed teiste heaks päästmistööd, mida nad ei
saa teha iseendi heaks.
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Sinu kohustused seoses pereajalootööga

Sul on seoses pereajalootööga kolm peamist kohustust:

1. Saa omaenda templitalitused ja aita need saada oma
pereliikmetel.

2. Jälgi, et su templisoovitus oleks kehtiv ja käi templis
nii sagedasti, kui olukord võimaldab.

3. Kogu pereajalugu puudutavaid andmeid, et võiksid
aidata oma esivanematel templiõnnistusi saada.

Sa võid teha mingil määral templi- ja pereajalootööd
hoolimata sellest, kus sa elad, või milline on sinu olukord.
Arvatavasti ei suuda sa teha kõike, kuid midagi ikka. Sul
võib olla alguse tegemisel abi järgmistest ideedest:

• Pane kirja tähtsad üksikasjad, mis puudutavad sinu en-
da elu. Pane kirja oma sünnipäev ja sünnikoht ning ris-
timise ja kinnitamise kuupäevad. Pea päevikut, et
panna kirja oma elu tähtsaimad hetked, sealhulgas oma
kogemused, mis tugevdavad sinu laste ja tulevaste põl-
vede usku.

• Otsi teavet oma esivanemate kohta. Pane alustuseks kir-
ja informatsioon, mis sul endal meeles on ja mida võib
leida kodus olevatest materjalidest. Pane kirja oluline
teave, mida sa täpselt mäletad või võid leida oma õde-
de-vendade, vanemate, onude ja tädide, vanavanemate
ja vanavanavanemate kohta. Muretse endale võimaluse
korral koopiad seda teavet sisaldavatest tunnistustest
või muudest dokumentidest. Informatsiooni kogunedes
võiksid sa otsida seda muudest asukohtadest, nagu näi-
teks riiklikest ülestähendustest. Kohalikus koguduses
võib olla pereajaloo nõustaja, kes võib sulle abiks olla.
Lisaks võiksid sa külastada Kiriku ametlikku pereajaloo
veebilehte www.familysearch.org.
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• Otsides teavet oma esivanemate kohta, kasuta leitud
andmete kirjapanemiseks sugupuu kaarte ja perekon-
nagrupi blankette. Need blanketid on olemas nii paber-
kandjal kui ka Kiriku tarkvaraprogrammides, nagu
näiteks Personal Ancestral File´i nimelised programmid.

Kui sa oled kogunud vajalikud andmed oma esivanema-
te kohta, kes on surnud ilma evangeeliumi vastu võtmata, tu-
leb sul kindlustada, et nende heaks tehtaks templitööd. Kui
sa ei ela templile piisavalt lähedal, et saaksid oma pereliik-
metega talitustööd teha, võid sa saata esivanemate nimed
templisse, et teised saaksid töö nende heaks ära teha. Et saa-
da teada, kuidas seda teha, on sul ehk võimalik külastada lä-
hedal asuvat pereajalookeskust või pidada nõu kohaliku
koguduse pereajaloo nõustajatega.

Prohvet Joseph Smith kuulutas, et on olemas “surnute ja
elavate kohta käivad põhimõtted, millest ei või mööda vaa-
data, kuna need kuuluvad meie päästmise juurde. Sest nen-
de päästmine on vajalik ja oluline meie endi päästmiseks,
nagu ütleb Paulus isade kohta — et nemad ilma meieta ei
pääse täielikkusesse — samuti ei pääse meie täielikkusesse il-
ma meie surnuteta” (vt ÕL 128:15). Osaledes pereajalootöös,
liigud sa koos oma esivanematega päästmise poole.

Vt ka Templid

Perekond

23. septembril 1995 luges Kiriku 15. president Gordon B.
Hinckley Abiühingu üldkoosolekul ette järgmise läkituse.
Sellest inspireeritud läkitusest pealkirjaga “Perekond: Läkitus
maailmale” on saanud määrava tähtsusega avaldus, mille
Kirik on teinud perekonna kohta:

“Meie, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esime-
ne Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Nõukogu, kuu-
lutame pühalikult, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala
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poolt seatud, ja et perekond on kesksel kohal Looja plaanis
Tema laste igavese saatuse suhtes.

Kõik inimesed — mehed ja naised — on loodud Jumala
näo järgi. Igaüks on taevaste vanemate armas vaimupoeg või
-tütar, ning seega on igaühel jumalik iseloom ja saatus. Sugu
on isiku surelikkusele eelneva, surelikkuse ning igavese
identiteedi ja eesmärgi oluline omadus.

Surelikkusele eelnevas maailmas tundsid ja teenisid vai-
mupojad ja -tütred Jumalat kui oma igavest Isa, ning võtsid
vastu Tema plaani, mille kaudu võivad Tema lapsed saada
füüsilise keha ning saada maapealne kogemus täiuslikkuse
poole arenemiseks, ja lõpuks saavutada oma jumalik eesmärk
igavese elu pärijatena. Jumalik õnneplaan võimaldab pere-
konnasuhete jätkumise teisel pool hauda. Pühades templites
saadavad pühad talitused ja lepingud võimaldavad isikutel
tagasi pöörduda Jumala palge ette, ja annavad perekondade-
le võimaluse olla igavesti ühendatud.

Esimene käsk, mille Jumal Aadamale ja Eevale andis, puu-
dutas nende võimalust saada mehe ja naisena vanemateks. Me
kuulutame, et Jumala poolt oma lastele antud käsk paljuneda
ja täita maa kehtib endiselt. Me kuulutame lisaks sellele, et
Jumal on andnud käsu, et püha sigitusjõudu tuleb kasutada
ainult mehe ja naise vahel, kes on seaduslikult abielus.

Me kuulutame, et viis, kuidas surelik elu luuakse, on ju-
malikult määratud. Me kinnitame, et elu on püha ja tähtis
Jumala igaveses plaanis.

Mehel ja naisel on pühalik vastutus armastada teineteist
ja hoolitseda teineteise eest ning armastada oma lapsi ja hoo-
litseda nende eest. “Lapsed on pärand Jehoovalt.” (Laulud
127:3) Vanematel on püha kohustus kasvatada oma lapsi ar-
mastuses ja õigsuses, hoolitseda nende füüsiliste ja vaimsete
vajaduste eest ning õpetada neid armastama ja teenima tei-
neteist, järgima Jumala käske ning olema seadustele kuule-
kad kodanikud, kus iganes nad elavad. Mehi ja naisi —
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emasid ja isasid — peetakse Jumala ees vastutavateks nende
kohustuste täitmise eest.

Perekond on seatud Jumala poolt. Abielu mehe ja naise
vahel on fundamentaalne Tema igaveses plaanis. Lastel on
õigus sündida abielusidemetes ning olla kasvatatud isa ja
ema poolt, kes austavad oma abielulubadusi täieliku truudu-
sega. Perekonnaelu õnn saavutatakse kõige paremini siis, kui
see põhineb Issanda Jeesuse Kristuse õpetustel. Õnnestunud
abielud ja perekonnad on rajatud usu, palvetamise, meelepa-
randuse, andeksandmise, austuse, armastuse, kaastunde, töö
ja tervisliku meelelahutuse põhimõtetele ja nad säilivad neid
põhimõtteid järgides. Jumaliku plaani järgi on isal kohustus
juhatada oma perekonda armastuses ja õigsuses, ning tal on
vastutus kaitsta oma perekonda ja hoolitseda oma perekonna
vajaduste eest. Ema on eelkõige vastutav oma laste kasvata-
mise eest. Nendes pühades kohustustes on isadel ja emadel
kohustus aidata teineteist võrdsete kaaslastena. Puue, surm
või teised olukorrad võivad nõuda isiklikku kohanemist.
Vajaduse korral peaksid toetama sugulased.

Me hoiatame, et need, kes rikuvad vooruslikkuse lepin-
guid, kes kohtlevad halvasti oma abikaasasid või järglasi või
kes ei täida perekonnakohustusi, seisavad ühel päeval vastu-
tavatena Jumala ees. Me hoiatame ka, et perekonna lagunemi-
ne toob isikutele, ühiskonnale ja rahvastele need õnnetused,
mida muistsed ja kaasaegsed prohvetid on ette kuulutanud.

Me palume vastutavatelt kodanikelt ja valitsuse ametni-
kelt kõikjal selliste abinõude soodustamist, mille ülesandeks
on säilitada ja tugevdada perekonda ühiskonna põhialuse-
na.” (Ensign, nov 1995, lk 102)

Vt ka Abielu; Pereõhtu; Templid

Perepalve (vt Palve)
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Pereõhtu

Kodu on tähtsaim koht evangeeliumi õppimiseks. Ükski
muu organisatsioon ei saa perekonda asendada. Viimse aja
prohvetid on pöördunud korduvalt vanemate poole, et nad
kasvataksid oma lapsi armastusega ja neile evangeeliumi
õpetades.

1915. aastal hakkas president Joseph F. Smith koos oma
nõuandjatega Esimeses Presidentkonnas tegema kogu Kirikut
hõlmavaid jõupingutusi perekonna tugevdamiseks. Nad
pöördusid Kirikus lastevanemate poole, et nad koguksid oma
lapsed kord nädalas “pereõhtule”. Pered pidid varuma aega,
et üheskoos palvetada ja laulda, lugeda pühakirju, õpetada
üksteisele evangeeliumi ja võtta osa muust tegevusest, mis
aitaks kaasa perekonna ühtsusele.

1970. aastal määras president Joseph Fielding Smith koos
oma nõuandjatega Esimeses Presidentkonnas pereõhtu ajaks
esmaspäevaõhtu. Sellest teadaandest peale ei korralda Kirik
esmaspäevaõhtuti üritusi, et pered võiksid veeta seda aega
üheskoos.

Viimse aja prohvetid kannustavad jätkuvalt Kiriku liik-
meid pereõhtut esmatähtsaks pidama. Nad on tõotanud, et
meie pühendumus sellele programmile aitab kaitsta meie pe-
resid meie aja pahede vastu ning toob meile külluslikku rõõ-
mu nüüd ja kogu igavikus.

Kõik Kiriku liikmed peaksid muutma esmaspäevaõhtu
pereõhtuks reserveeritud pühaks ajaks. Kui sa oled abielus,
pea iganädalast pereõhtut koos oma abikaasaga. Kui teil on
lapsed, pidage pereõhtut koos nendega. Kohandage prog-
ramm nende vajaduste ja huvidega ning laske neil osaleda.
Kui teie lapsed saavad suureks ja kolivad ära, jätkake pere-
õhtu pidamist koos oma abikaasaga.

Kui sa oled vallaline, võiksid sa paluda oma piiskopil või
koguduse juhatajal moodustada sinu ja teiste sinu koguduse
vallaliste liikmete jaoks pereõhtu rühm. Ta võib kutsuda
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ametisse pereõhtu juhi, kes vastutab programmi kokkupane-
mise eest ja kindlustab, et pereõhtuid peetaks regulaarselt.

Järgnevalt on toodud ära soovituslik pereõhtu kava:

• Alguslaul

• Alguspalve

• Pühakirjade lugemine

• Õpetus

• Tegevus

• Lõpulaul

• Lõpupalve

• Suupisted

Pea pereõhtu õppetunde ette valmistades meeles, et need
põhineksid pühakirjadel, viimse aja prohvetite õpetustel,
isiklikel kogemustel ja tunnistusel. See raamat võib olla abiks
õpetuste teemade valikul. Lisaks sellele võiksid sa vaadata
muid Kiriku väljaandeid, nagu näiteks pereõhtu käsiraamat
„Family Home Evening Resource Book” (31106),
„Evangeeliumi alused” (31129 124), „Perekonna juhend”
(31180 124) ja Kiriku ajakirjad.

Vt ka Perekond

Piibel (vt Pühakirjad)

Piirkonna seitsekümmend (vt Kiriku juhtimine)

Piiskop (vt Kiriku juhtimine)

Pornograafia

Pornograafia on igasugune materjal, mis kujutab või kir-
jeldab inimkeha või seksuaalset käitumist viisil, mis kutsub
esile seksuaalseid tundeid. Seda levitatakse mitmesuguste
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massiteabevahendite, teiste hulgas ajakirjade, raamatute, te-
levisiooni, filmide, muusika ja interneti kaudu. See on vai-
mule sama kahjulik nagu tubakas, alkohol ja narkootikumid
kehale. Ükskõik mis viisil pornograafilist materjali kasuta-
takse, rikutakse sellega Jumala käsku: “Sa ei tohi ... rikkuda
abielu ... ega teha midagi sellesarnast” (vt ÕL 59:6). See võib
viia teiste tõsiste pattudeni. Kiriku liikmed peaksid hoiduma
kõigest pornograafilisest ning olema vastu selle tootmisele,
levitamisele ja kasutamisele.

Pornograafia on traagiliselt sõltuvust tekitav. Nagu muu
sõltuvust tekitav, paneb see inimesi järele proovima ja veelgi
tugevamaid ergutusvahendeid otsima. Kui sa seda järele
proovid ja lased endal selle küüsi jääda, hävitab see sind, mõ-
judes sinu meelele, südamele ja vaimule alandavalt. See võ-
tab sinult enesest lugupidamise ega lase sul aru saada, mis
on elus ilusat. See paneb sind kaotama enesevalitsust ning
kutsub sinus esile pahasid mõtteid ja võimalik, et ka halba
käitumist. See toob kohutavat kahju sinu peresuhetele.

Kuna pornograafia on oma olemuselt sõltuvust tekitav
ning võib põhjustada kehale ja vaimule kahju, on Jumala tee-
nijad korduvalt hoiatanud, et me sellest eemale hoiaksime.
Kui sa oled sattunud pornograafia püünisesse, lõpeta otseko-
he oma tegevus ja otsi abi. Sa võid saada andeks ja leida
evangeeliumis lootust meeleparanduse kaudu. Küsi oma
piiskopilt või koguduse juhatajalt nõu, kuidas oma problee-
mist jagu saada ja püüa paraneda Jeesuse Kristuse lepituse
kaudu. Palu, et Issand annaks sulle jõudu sellest kohutavast
sõltuvusest vabaneda.

Täiendavad viited: Matteuse 5:27–28; Roomlastele 6:12; Alma 39:9;

ÕL 42:23

Vt ka Kiusatus; Kõlbeline puhtus

Preester (vt Aaroni Preesterlus; Kiriku juhtimine; Preesterlus)
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Preesterlus

Preesterlus on Jumala igavene vägi ja volitus. Preesterluse
kaudu lõi Jumal taevad ja maa ning valitseb nende üle. Selle
väe kaudu lunastab ja ülendab Ta oma lapsi, tuues “inimesele
surematuse ja igavese elu” (vt Mooses 1:39).

Meestele maa peal antud preesterluse volitus

Jumal annab preesterluse volituse Kiriku väärilistele
meessoost liikmetele, et nad saaksid tegutseda Tema nimel
Tema laste päästmise hüvanguks. Preesterluse hoidjaid võib
volitada evangeeliumi jutlustama, päästvaid talitusi läbi vii-
ma ja juhtima Jumala kuningriiki maa peal.

Kiriku meessoost liikmed võivad alustada oma preester-
luse teenistust, kui nad saavad kaheteistkümneaastaseks.
Nad alustavad Aaroni Preesterluse hoidmisest ja võivad ol-
la hiljem väärilised Melkisedeki Preesterluse saamiseks.
Valmistudes erinevates elustaadiumites erinevate kohustus-
te vastuvõtmiseks, hoiavad nad preesterluses selliseid erine-
vaid ameteid nagu diakoni, õpetaja või preestri amet Aaroni
Preesterluses ja vanema või ülempreestri amet Melkisedeki
Preesterluses. (Selleks, et saada Aaroni ja Melkisedeki
Preesterluse kohta täpsemat teavet, vaata lk 4 ja 98.)

Selleks, et Kiriku meessoost liige võiks hoida preester-
lust, peab volitatud preesterluse hoidja selle talle andma ja
pühitsema ta selles preesterluses ametisse (vt Heebrealastele
5:4; ÕL 42:11; 5. usuartikkel).

Kuigi preesterluse volitus antakse ainult Kiriku väärilis-
tele meessoost liikmetele, on preesterluse õnnistused kätte-
saadavad kõikidele — meestele, naistele ja lastele. Õiglased
preesterluse juhid avaldavad meile kõigile head mõju ning
meil kõigil on eriline võimalus saada osa preesterluse pääst-
vatest talitustest.
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Preesterlus ja perekond

Kõige tähtsam koht preesterluse kasutamiseks on pere-
kond. Kirikus peaks iga abikaasa ja isa püüdma olla Melkise-
deki Preesterluse vääriline. Teenides oma perekonna vaimse
juhina, juhib ta õiglaselt ja armastusega oma naise kaasabil,
kes on tema võrdne partner. Ta juhatab perekonda regulaar-
sete palvete, pühakirjauurimise ja pereõhtute läbiviimisel.
Üheskoos naisega õpetavad nad lapsi ja aitavad neil valmis-
tuda päästvate talituste saamiseks (vt ÕL 68:25–28). Ta annab
juhatuseks, tervenemiseks ja trööstiks preesterluse õnnistusi.

Paljudel liikmetel ei ole kodus ustavaid Melkisedeki
Preesterluse hoidjaid. Kui see ka nii on, võivad kõik Kiriku
liikmed preesterluse väest oma elus rõõmu tunda teenivate
koduõpetajate ja preesterluse juhtide kaudu.

Preesterluse kvoorumid

Preesterluse kvoorumi moodustab rühm vendi, kes hoia-
vad preesterluses sama ametit. Kvoorumite põhieesmärki-
deks on teiste teenimine, ühtsuse ja vendluse suurendamine
ning üksteise juhendamine õpetuste, põhimõtete ja kohus-
tuste osas.

Igal Kiriku organisatsiooni tasandil on omad kvoorumid.
Kiriku president ja tema nõuandjad moodustavad Esimese
Presidentkonna Kvoorumi. Ka kaksteist apostlit moodusta-
vad kvoorumi. Seitsmekümned, nii üldjuhid kui piirkonna
juhid, on paigutatud kvoorumitesse. Iga vaikonna juhataja
juhatab ülempreestrite kvoorumit, mis koosneb kõikidest
vaikonna ülempreestritest. Igas koguduses on tavaliselt va-
nemate, preestrite, õpetajate ja diakonite kvoorumid.
Ülempreestrid on ka kogudustes rühmitatud, teenides ülem-
preestrite rühmades.
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Koduõpetus

Sellest ajast peale, kui preesterluse hoidjad asetatakse
õpetaja ametisse, on neil võimalus ja kohustus teenida kodu-
õpetajatena. Sel viisil püüavad nad täita oma kohust “alati
vaadata kiriku järele ja olla koos liikmetega ning neid tugev-
dada” (vt ÕL 20:53).

Koduõpetajate pühaks kohuseks on olla üksikliikmetele ja
peredele Kiriku esmaseks abiallikaks. Nad külastavad neile
määratud liikmeid vähemalt üks kord kuus. Neile määratud
liikmeid külastades on nad lastevanematele toeks nende ko-
hustustes, õpetavad igale pereliikmele evangeeliumi, saavad
suuremateks sõpradeks ning aitavad liikmetel valmistuda
templitalituste saamiseks ja elada evangeeliumi õnnistuste
vääriliselt.

Koguduste juhid tagavad, et igale perele või üksikliik-
mele oleks määratud koduõpetajad. Nad uurivad koduõpe-
tajatelt, kuidas neile määratud liikmetel läheb, aitamaks
rahuldada iga liikme vaimseid ja ilmalikke vajadusi.

Preesterluse võtmed

Preesterluse volitust kasutatakse Kirikus nende juhatu-
sel, kes hoiavad preesterluse võtmeid (vt ÕL 65:2; 124:123).
Neil, kes hoiavad preesterluse võtmeid, on õigus juhtida ja
juhatada Kirikut teatud mõjupiirkonna ulatuses. Piiskop hoi-
ab näiteks preesterluse võtmeid, mis võimaldavad tal juhata-
da oma kogudust. Järelikult, kui selles koguduses on mõni
laps ristimiseks valmis, peab last ristiv isik saama selleks vo-
lituse piiskopilt.

Jeesus Kristus hoiab kõiki preesterluse võtmeid. Ta on
andnud oma apostlitele võtmed, mis on vajalikud Tema
Kiriku juhtimiseks. Üksnes vanem apostel, Kiriku president,
võib kasutada (või volitada teist isikut kasutama) neid võt-
meid kogu Kiriku juhtimiseks (vt ÕL 43:1–4; 81:2; 132:7).
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Kiriku president delegeerib preesterluse võtmeid teistele
preesterluse hoidjatele, et nad võiksid juhatada oma vastutus-
alal. Preesterluse võtmed antakse templite presidentidele,
misjonite, vaikondade ja ringkondade juhatajatele, piiskoppi-
dele, koguduste juhatajatele ning kvoorumite juhatajatele.
Neis ameteis teeniv liige hoiab võtmeid üksnes kuni tema va-
bastamiseni. Nõuandjad võtmeid ei saa, kuid neile antakse
kutse ja ametissemääramise kaudu volitus ja vastutus.

Preesterluse õiglane kasutamine

Kui sina oled preesterluse hoidja, pea meeles, et preester-
lus peaks olema sinuga alati ja igas olukorras. See ei ole nagu
kuub, mille sa võid millal tahes selga panna ja seljast võtta.
Igasugune preesterluse ametisse määramine on eluaegne tee-
nimiskutse, millega kaasneb tõotus, et Issand valmistab sind
ette Tema töö tegemiseks vastavalt sinu ustavusele.

Selleks, et preesterluse väge saada ja kasutada, pead sa
olema vääriline. Sinu teenimisvõimet mõjutavad su sõnad ja
igapäevane käitumine. Sinu käitumine avalikkuse ees peab
olema laitmatu. Ja veelgi tähtsam on see, kuidas sa käitud
eraelus. Issand kuulutas prohvet Joseph Smithi kaudu, et
“preesterluse õigused on lahutamatult ühenduses taeva vä-
gedega, ja et taeva vägesid ei saa juhtida ega kasutada mui-
du, kui üksnes õigsuse põhimõtete alusel” (vt ÕL 121:36). Ta
hoiatas preesterluse hoidjaid:

“Kui me hakkame varjama oma patte või rahuldama
oma uhkust, oma tühist auahnust, või rakendame vähegi
ebaõiglaselt valitsemist või võimu või sundust inimlaste hin-
gede üle, siis vaata, taevad eemalduvad; Issanda Vaim saab
kurvastatud; ja kui see on eemaldunud, siis on aamen selle
mehe preesterlusele või volitusele. Vaata, enne kui ta arugi
saab, on ta jäetud omaette” (vt ÕL 121:37–38).

Igasugune preesterluse võim ja mõju võib jääda sinuga
vaid “veenmise, pikameelsuse, lahkuse ja tasaduse ning
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teesklematu armastuse; helduse ja puhta teadmise [kaudu],
mis avardavad suuresti hinge ilma silmakirjalikkuse ja pettu-
seta.” Kui sul tuleb kedagi noomida, kuna “Püha Vaim sel-
leks märku annab”, näita seejärel üles “veelgi suuremat
armastust selle vastu, keda sa oled noominud, et ta ei peaks
sind oma vaenlaseks, et ta võiks teada, et sinu ustavus on tu-
gevam kui surma köidikud” (vt ÕL 121:41–44).

Kasutades preesterlust õigluse ja armastusega, valmistab
töövahendina Issanda kätes teenimine sulle rõõmu. Ta ütles:

“Olgu ka su sisemus täis ligimesearmastust kõigi ini-
meste ja usukodakonna vastu ning kaunistagu voorus lakka-
matult sinu mõtteid; siis kasvab sinu enesekindlus tugevaks
Jumala ees; ja preesterluse õpetus langeb sinu hinge peale ot-
sekui taeva kaste.

Pühast Vaimust saab sinu pidev kaaslane ja su valitsus-
kepist õigsuse ja tõe muutumatu valitsuskepp; ja sinu valit-
sus saab olema igavesti kestev valitsus ning ilma sunduslike
vahenditeta voogab see sinule ikka ja igavesti” (vt ÕL
121:45–46).

Täiendavad viited: Johannese 15:16; Apostlite teod 8:14–20; Jakoobuse

5:14–15; ÕL 13; 20; 84; 107; Joseph Smith — Ajalugu 1:68–73

Vt ka Aaroni Preesterlus; Evangeeliumi taastamine; Kiriku juhtimine;

Melkisedeki Preesterlus; Talitused

Preesterluse võtmed (vt Preesterlus)

Prohvetid

Me oleme Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku
liikmetena õnnistatud, kuna meid juhivad elavad prohvetid
— inspireeritud mehed, kes on kutsutud rääkima Issanda ni-
mel, just nagu Mooses, Jesaja, Peetrus, Paulus, Nefi, Mormon
ja teised pühakirjaprohvetid. Me toetame Kiriku presidenti
oma prohveti, nägija ja ilmutajana — ainsa inimesena maa
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peal, kes saab ilmutusi terve Kiriku juhtimiseks. Me toetame
ka nõuandjaid Esimeses Presidentkonnas ja Kaheteistkümne
Apostli Kvoorumi liikmeid prohvetite, nägijate ja ilmutajate-
na.

Nagu muistse aja prohvetid, nii tunnistavad ka kaasaja
prohvetid Jeesusest Kristusest ja õpetavad Tema evangeeliu-
mi. Nad teevad teatavaks, milline on Jumala tahe ja Tema
tõeline iseloom. Nad räägivad julgelt ja selgelt, mõistes huk-
ka patu ja hoiatades selle tagajärgede eest. Aeg-ajalt võivad
nad saada inspiratsiooni, et meie heaks tulevikusündmusi
ette kuulutada.

Elavaid prohveteid võib alati usaldada. Nende õpetus-
test peegeldub Issanda tahe, kes kuulutas: “Mida mina,
Issand, olen rääkinud, seda ma olen rääkinud, ja ma ei otsi
õigustusi; ja kui ka taevad ja maa kaovad, ei kao minu sõna,
vaid kõik läheb täide, olgu minu enda hääle või minu teeni-
jate häälega, see on sama” (vt ÕL 1:38).

Ülim turvalisus peitub selles, kui pidada rangelt kinni
Issanda sõnast, mis on antud Tema prohvetite, eriti Kiriku
praeguse presidendi kaudu. Issand hoiatab, et need, kes jäta-
vad elavate prohvetite sõnad tähele panemata, langevad (vt
ÕL 1:14–16). Ta tõotab suuri õnnistusi neile, kes järgivad
Kiriku presidenti:

“Sa pead tähele panema kõiki tema sõnu ja käske, mis ta
sulle annab, kui ta need saab, kõndides kõiges pühaduses
minu ees;

sest tema sõna tuleb teil vastu võtta, nagu oleks see mi-
nu omast suust, kõiges kannatlikkuses ja usus.

Sest tehes neid asju, ei saa põrgu väravad teist võitu; jah,
ja Issand Jumal hajutab pimeduse väed laiali teie ees, ja pa-
neb taevad rappuma teie heaks ja oma nime auks” (vt ÕL
21:4–6).

Täiendavad viited: 2 Ajaraamat 20:20; Aamos 3:7; Efeslastele 2:19–20;

1 Nefi 22:1–2; Moosia 13:33–35; ÕL 107:91–92; 6. usuartikkel
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Põhiteosed (vt Pühakirjad)

Põrgu

Viimse aja ilmutused räägivad põrgust vähemalt kahel
viisil. Esiteks on see teine nimetus vaimuvanglale ehk kohale
surelikkusele järgnevas maailmas, mis on mõeldud nende
jaoks, kes on “surnud oma pattudes, tundmata tõde, või oma
üleastumistes, olles tagasi lükanud prohvetid” (vt ÕL 138:32).
See on ajutine seisund, kus vaimudele õpetatakse evangeeliu-
mi ning neil on võimalus parandada meelt ja võtta vastu
päästvad talitused, mida tehakse nende heaks templites (vt
ÕL 138:30–35). Need, kes evangeeliumi vastu võtavad, võivad
elada paradiisis kuni ülestõusmiseni. Pärast seda, kui nad on
üles tõusnud ja nende üle on kohut mõistetud, saavad nad en-
dale auhiilguse astme, mille väärilised nad on. Need, kelle ot-
suseks ei ole meelt parandada, kuid kes ei ole hukatuse pojad,
jäävad vaimuvanglasse kuni millenniumi lõpuni, mil nad va-
bastatakse põrgust ja karistusest ning nad tõusevad üles te-
lestilisse auhiilgusesse (vt ÕL 76:81–85).

Teiseks kasutatakse sõna põrgu selleks, et viidata välisele
pimedusele, mis on elukohaks kuradile, tema inglitele ja hu-
katuse poegadele (vt ÕL 29:36–38; 76:28–33). Hukatuse pojad
on need, kelle jaoks “ei ole andestust ei selles maailmas ega
tulevases; kes on salanud Püha Vaimu pärast selle vastuvõt-
mist ja on salanud Isa Ainusündinud Poega, on löönud ta en-
da jaoks risti ja asetanud ta avalikku häbistusse” (vt ÕL
76:34–35; vt ka salmid 31–33, 36–37). Sellised isikud ei päri
kohta üheski auhiilguse kuningriigis, sest nende jaoks jäävad
kehtima põrgu tingimused (vt ÕL 76:38; 88:24, 32).

Vt ka Auhiilguse kuningriigid; Saatan

Päästetud (vt Päästmine)
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Päästmine

Vesteldes teiste kristlastega, on sinult ehk vahel küsitud:
“Kas sa oled päästetud?” Selle küsimuse esitajad viitavad ta-
valiselt avameelsele tunnistamisele või kuulutamisele, et sa
oled võtnud Jeesuse Kristuse vastu omaenda Issanda ja
Päästjana. Seda küsimust esitades väljendavad nad oma us-
ku järgnevatesse apostel Pauluse poolt kirja pandud sõna-
desse:

“Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma
südames usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis
sa saad õndsaks! Sest südamega usutakse õiguseks, ent suu-
ga tunnistatakse õndsuseks” (Roomlastele 10:9–10).

Vastus küsimusele: “Kas sa oled päästetud?”

Pühakirjakohas Roomlastele 10:9–10 osutavad sõnad
õndsaks ja õndsuseks (päästetuks ja päästmiseks) lepingulistele
suhetele Jeesuse Kristusega. Kui me oleme kuulekad, taga-
takse meile selliste lepinguliste suhete kaudu päästmine pa-
tu igavestest tagajärgedest. Vastavalt sellele tähendusele on
iga ustav viimse aja püha päästetud. Me oleme pöördunud ja
võtnud omaks taastatud evangeeliumi. Me oleme astunud
ristimistalituse kaudu Päästjaga lepingulistesse suhetesse,
võttes enda peale Tema nime. Me uuendame oma ristimisle-
pingut, kui me võtame sakramenti.

Sõna päästmine erinevad tähendused

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku õpetuses on
sõnadel päästetud ja päästmine mitu tähendust. Vastavalt nen-
dele tähendustele vastaks sa küsimusele: “Kas sa oled pääste-
tud?” kas “jah” või “jah, aga teatud tingimustel”. Järgnevate
selgituste kohaselt on sõnal päästmine kuus erinevat tähendust.

Päästmine füüsilisest surmast. Kõik inimesed surevad ku-
nagi. Kuid Jeesuse Kristuse lepituse ja ülestõusmise kaudu
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saab kõikidele inimestele osaks ülestõusmine — nad pääste-
takse füüsilisest surmast. Paulus tunnistas: “Nõnda nagu
kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks
Kristuses” (1 korintlastele 15:22).

Päästmine patust. Selleks, et Päästja lepituse kaudu patust
puhtaks saada, pead sa uskuma Jeesusesse Kristusesse, pa-
randama meelt, saama ristitud ja võtma vastu Püha Vaimu
anni (vt Apostlite teod 2:37–38). Kui sind on ristitud ja sa oled
saanud Püha Vaimu anni õige preesterluse volituse alusel,
oled sa juba tingimuslikult patust päästetud. Täielik patust
pääsemine saab sulle osaks alles siis, kui sa oled lõpetanud
oma elu maa peal, olles ustavalt lõpuni vastu pidanud.

Pane tähele, et sind ei saa päästa sinu pattudes; sa ei või
saada tingimusteta päästmise osaliseks, kui sa lihtsalt kuulu-
tad oma usku Kristusesse, mõistes samas, et teed paratama-
tult pattu kogu oma ülejäänud elu (vt Alma 11:36–37). Jumala
armu tõttu võib sind päästa sinu pattudest (vt Heelaman
5:10–11). Selle õnnistuse saamiseks pead sa uskuma
Jeesusesse Kristusesse, püüdma pidada käske, hülgama patu
ning uuendama oma meeleparandust ja puhtaks saamist sak-
ramenditalituse kaudu.

Uuestisünd. Sinult võidakse vahel küsida, kas sa oled
uuesti sündinud. Pühakirjades räägitakse sageli uuestisünni
põhimõttest. Uues Testamendis on kirjas Jeesuse õpetus, et
kui me ei “sünni ülalt” ja kui me ei “sünni veest ja Vaimust,
ei või [me] Jumala riiki pääseda” (Johannese 3:3, 5). Seda
õpetust kinnitatakse Mormoni Raamatus: “Kogu inimkond,
jah, mehed ja naised, kõik rahvad, suguharud, keeled ja ini-
mesed peavad olema uuesti sündinud; jah, Jumalast sündi-
nud, muudetud nende lihalikust ja langenud olukorrast
õigsuse olukorda, olles Jumala poolt lunastatud ja saades te-
ma poegadeks ja tütardeks; ja nii nad saavad uuteks olevus-
teks ja kui nad seda ei tee, nad ei saa mingil moel Jumala
kuningriiki pärida” (Moosia 27:25–26).
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Selline uuestisünd on protsess, mis leiab aset pärast se-
da, kui meid on ristitud ja me oleme saanud Püha Vaimu an-
ni. See tuleneb meie nõusolekust “astuda lepingusse oma
Jumalaga, et teha tema tahtmist ja olla sõnakuulelikud tema
käskudele kõigis asjades, mida ta meil käsib, kõik meie üle-
jäänud päevad” (Moosia 5:5). Siis meie “südamed on muutu-
nud läbi usu tema nimesse; sellepärast [me oleme] sündinud
temast” (Moosia 5:7). Kui sind on ristitud ja sa oled vastu
võtnud Püha Vaimu anni koos lepinguga võtta enda peale
Jeesuse Kristuse nimi, võid sa öelda, et oled uuesti sündinud.
Ja sa võid uuendada seda uuestisündi igal hingamispäeval,
kui sa võtad sakramenti.

Päästmine teadmatusest. Paljud inimesed elavad pimedu-
ses, tundmata taastatud evangeeliumi valgust. Neid “hoiab
tõest eemal vaid see, et nad ei tea, kust seda leida” (vt ÕL
123:12). Issanda Kiriku liikmena oled sa sellest olukorrast
päästetud. Sa oled teadlik Isast Jumalast, Jeesusest Kristusest,
elu eesmärgist, päästmisplaanist ja oma igavesest potentsiaa-
list. Sa võid olla oma elus jüngriks Päästjale, kes kuulutas:
“Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pime-
duses, vaid temal on elu valgus!” (Johannese 8:12)

Päästmine teisest surmast. Pühakirjad räägivad vahel tei-
sest surmast päästmisest. Teine surm on lõplik, vaimne surm
— eraldatus õigsusest ja väljajätmine igast auhiilguse ku-
ningriigist (vt Alma 12:32; ÕL 88:24). See teine surm ei tule
enne viimast kohtumõistmist ja saab osaks väga vähestele (vt
ÕL 76:31–37). Teisest surmast päästmine tagatakse peaaegu
igaühele, kes on kunagi maa peal elanud (vt ÕL 76:40–45).

Igavene elu ehk ülendus. Sõnad päästetud ja päästmine viita-
vad pühakirjades sageli igavesele elule ehk ülendusele (vt
Aabraham 2:11). Igavene elu kujutab endast Taevase Isa ja
Jeesuse Kristuse tundmist ning igavesti koos nendega ela-
mist — koha pärimist selestilise kuningriigi kõrgeimal astmel
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(vt Johannese 17:3; ÕL 131:1–4; 132:21–24). Selle suure anni
saamiseks ei piisa üksnes sellest, kui me oma pattudest meelt
parandame ning õige preesterluse volituse alusel ristitud ja
kinnitatud saame. Mehed peavad saama Melkisedeki
Preesterluse ning kõik Kiriku liikmed peavad sõlmima ja pi-
dama pühasid templilepinguid, kaasa arvatud igavese abielu
leping.

Kui me kasutame sõna päästmine igavese elu tähenduses,
ei saa keegi meist öelda, et me oleme surelikkuses päästetud.
See hiilgav and võib tulla alles pärast viimast kohtumõistmist.

Täiendavad viited: Matteuse 10:22; Markuse 16:16; Efeslastele 2:8–10;

Jakoobuse 2:14–18; 2 Nefi 25:23, 26; Moosia 5:8–15; 3 Nefi 9:21–22;

Moroni 10:32–33; 3. usuartikkel

Vt ka Arm; Auhiilguse kuningriigid; Igavene elu; Jeesuse Kristuse lepi-

tus; Päästmisplaan; Ristimine

Päästmisplaan

Taevane Isa valmistas surelikkusele eelnevas elus plaani,
et võimaldada meil saada selliseks nagu Tema ja saada osa
rõõmu täiusest. Pühakirjades viidatakse sellele plaanile kui
“päästeplaanile” (Alma 24:14; Mooses 6:62), “suurele õnne-
plaanile” (Alma 42:8), “lunastusplaanile” (Jaakob 6:8; Alma
12:30) ja “halastuse plaanile” (Alma 42:15).

Päästmisplaan kujutab endast evangeeliumi täiust. Selle
juurde kuulub loomine, langemine, Jeesuse Kristuse lepitus
ning kõik evangeeliumi seadused, talitused ja õpetused.
Taevase Isa plaanis on oluline koht ka moraalsel valikuvaba-
dusel ehk võimel iseenda nimel otsustada ja tegutseda. Selle
plaani tõttu võime me saada lepituse kaudu täiuslikuks, saa-
da osa rõõmu täiusest ja elada igavesti Jumala juures. Meie
peresuhe võib kesta läbi igaviku.

Sa oled Taevase Isa plaanis osatäitja ja sinu igavesti kest-
va elu võib jagada kolmeks peamiseks osaks: surelikkusele
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eelnev elu, surelik elu ja elu pärast surma. Hakates seda plaa-
ni mõistma, leiad sa vastused nii paljude poolt esitatud küsi-
mustele: Kust me tulime? Miks me oleme siin? Kuhu me
läheme pärast seda elu?

Surelikkusele eelnev elu

Enne kui sa sündisid maa peale, elasid sa oma Taevase
Isa juures ühe Tema vaimulapsena. Selles surelikkusele eel-
nevas elus osalesid sa koos Taevase Isa ja teiste vaimulastega
ühel nõupidamisel. Selle nõupidamise ajal esitles Taevane Isa
oma suurt õnneplaani (vt Aabraham 3:22–26).

Isa esmasündinud Vaimupoeg Jeesus Kristus kohustus
lepinguga olema selle õnneplaani alusel meie Päästja (vt
Mooses 4:2; Aabraham 3:27). Neil, kes järgisid Taevast Isa ja
Jeesust Kristust, lubati tulla maa peale, et saada surelikuks ja
areneda igavese elu suunas. Üks teine Jumala vaimupoeg,
Lutsifer, hakkas plaanile vastu ja “püüdis hävitada inimese
valikuvabadust” (vt Mooses 4:3). Temast sai Saatan ja ta vi-
sati koos tema järgijatega taevast välja ning neilt võeti õigus
saada endale füüsiline keha ja kogeda surelikkust (vt Mooses
4:4; Aabraham 3:27–28).

Surelikkusele eelneva elu jooksul kujunes välja sinu
identiteet ja arenesid sinu vaimsed võimed. Õnnistatud vali-
kuvabaduse anniga, tegid sa tähtsaid otsuseid, nagu näiteks
otsus järgida Taevase Isa plaani. Need otsused mõjutasid si-
nu elu siis ja praegu. Sa kasvasid arukuse poolest ja õppisid
armastama tõde ning valmistusid tulema maa peale, kus sinu
areng võiks jätkuda.

Surelik elu

Praegu on sinu elu surelik. Sinu vaim on ühinenud sinu
kehaga, mis võimaldab sul kasvada ja areneda sellisel viisil,
mis ei olnud sinu surelikkusele eelnevas elus võimalik. See
osa sinu elust on õpiaeg, kus sa võid end tõestada, otsustada
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tulla Kristuse juurde ja valmistuda olema igavese elu väärili-
ne. See on ka aeg, mil sa saad aidata teistel tõde leida ja
päästmisplaani kohta tunnistuse saada.

Elu pärast surma

Kui sa sured, läheb sinu vaim vaimumaailma ja jääb oota-
ma ülestõusmist. Ülestõusmise ajal sinu vaim ja keha taasühi-
nevad ning su üle mõistetakse kohut ja sind võetakse ühte
auhiilguse kuningriiki. Hiilgus, mille sa pärid, sõltub sinu
usulepöördumise sügavusest ja su kuulekusest Issanda käsku-
dele (vt “Auhiilguse kuningriigid”, lk 18). See sõltub viisist,
kuidas sa “võtsid vastu tunnistuse Jeesusest” (vt ÕL 76:51; vt
ka salmid 74, 79, 101).

Plaani tundmisest tulevad õnnistused

Tunnistus päästmisplaanist võib anda sulle lootust ja
eesmärgi, mille nimel võidelda elus ettetulevate probleemi-
dega. Sa võid saada kindlust teadmisest, et sa oled Jumala
laps ja elasid enne maa peale sündimist Tema juures. Sa võid
avastada oma praeguse elu mõtte, teades, et sinu poolt sure-
likkuses korda saadetud teod mõjutavad su igavest saatust.
Selliste teadmiste puhul võivad sinu tähtsate otsuste aluseks
olla pigem igavesed tõed kui muutuvad eluolud. Sa võid pa-
randada pidevalt oma suhteid pereliikmetega, tundes rõõmu
tõotusest, et sinu pere võib olla igavene. Sulle võib tuua rõõ-
mu sinu tunnistus lepitusest ja Issanda käskudest, talitustest,
lepingutest ja õpetustest, teades, et “see, kes teeb õigsuse te-
gusid, saab oma tasu, nimelt rahu selles maailmas ja igavese
elu tulevases” (vt ÕL 59:23).

Täiendavad viited: 2 Nefi 2:5–30; 10:23–25; Alma 12:24–37; 22:12–14; 42;

Mooses 6:47–62
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Vt ka Auhiilguse kuningriigid; Evangeelium; Isa, Jumal; Jeesus Kristus;

Jeesuse Kristuse lepitus; Langemine; Loomine; Paradiis; Põrgu; Surm,

füüsiline; Surm, vaimne; Taevas; Valikuvabadus; Ülestõusmine

Pöördumine

“Liha mõtteviis, see on surm,” teatas apostel Paulus,
“aga Vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu” (Roomlastele 8:6; vt
ka 2 Nefi 9:39). Me heitleme oma langenud olukorras sageli
kiusatustega ning anname vahel järele “liha tahtele ja halva-
le, mis selles on” (2 Nefi 2:29; vt ka “Langemine”, lk 85 selles
raamatus). Selleks, et me võiksime saada igavese elu õnnis-
tuse, peab meil olema Vaimu mõtteviis ja me peame saama
jagu oma ebaõiglastest soovidest. Meil on vaja muutuda.
Täpsemalt öeldes peame me olema muutunud ehk pöördunud
Päästja lepituse väe ja Püha Vaimu väe kaudu. Seda protses-
si kutsutakse pöördumiseks.

Pöördumise juurde kuulub käitumise muutumine, kuid
see on midagi veelgi enamat — see on meie loomuse muutu-
mine. See on nii tähendusrikas muutus, et Issand ja Tema
prohvetid räägivad sellest kui taassünnist, südamemuutu-
sest ja tulega ristimisest. Issand ütles:

“Ära imesta, et kogu inimkond, jah, mehed ja naised, kõik
rahvad, suguharud, keeled ja inimesed peavad olema uuesti
sündinud; jah, Jumalast sündinud, muudetud nende lihalikust
ja langenud olukorrast õigsuse olukorda, olles Jumala poolt
lunastatud ja saades tema poegadeks ja tütardeks;

Ja nii nad saavad uuteks olevusteks ja kui nad seda ei
tee, nad ei saa mingil moel Jumala kuningriiki pärida”
(Moosia 27:25–26).

Pöördumisprotsess

Pöördumine on protsess, mitte sündmus. Pöördumine on
selle tulemuseks, kui sa püüad õigsuses Päästjat järgida.
Sellise püüdluse juurde kuulub usu rakendamine Jeesusesse
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Kristusesse, meeleparandus pattudest, ristimine, Püha Vaimu
anni saamine ja usus lõpuni vastupidamine.

Kuigi pöördumine on midagi imelist ja elu muutvat, ku-
jutab see endast vaikset imet. Inglite külastused ja muud
suurejoonelised sündmused ei too endaga pöördumist. Isegi
Alma, kes nägi inglit, pöördus alles siis, kui ta oli “paastunud
ja palvetanud palju päevi,” et saada tõe kohta tunnistust
(Alma 5:46). Ja Paulus, kes nägi ülestõusnud Päästjat, kuulu-
tas, et “ükski ei või ütelda: “Jeesus on Issand!” kui vaid
Pühas Vaimus” (1 korintlastele 12:3).

Kuna pöördumine on vaikne, jätkuv protsess, võid sa ol-
la juba pöördunud, ilma et sa seda mõistaksid. Sa võid olla
nagu laamanlased, keda “ristiti tule ja Püha Vaimuga, sest
nad uskusid [Kristusesse] endi usulepöördumise ajal, ja nad
ei teadnud seda” (3 Nefi 9:20). Kui sa püüad jätkuvalt usku
rakendada ja Päästjat järgida, viib see sind suurema pöördu-
miseni.

Pöördunud inimeste tunnused

Mormoni Raamatus kirjeldatakse inimesi, kes on pöör-
dunud Issandasse:

Nad soovivad head teha. Kuningas Benjamini rahvas teatas:
“Kõigeväelise Issanda Vaim ... on põhjustanud meis, või meie
südametes vägeva muutuse, nii et meil ei ole mingit tahet te-
ha halba, vaid teha pidevalt head” (Moosia 5:2). Alma rääkis
inimestest, kes “ei võinud ilma jäledust tundmata vaadata
patule” (Alma 13:12).

Nad ei mässa Issanda vastu. Mormon rääkis ühest laaman-
laste rühmast, kes olid olnud pahelised ja verejanulised, kuid
kes olid “pööratud Issandasse” (Alma 23:6). Need inimesed
muutsid oma nime anti-nefi-lehhilasteks ja neist “sai õiglane
rahvas; nad panid oma mässamise relvad maha, nii et nad
enam ei sõdinud Jumala vastu ega ka ühegi oma venna
vastu” (Alma 23:7).
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Nad jagavad evangeeliumi. Enos, Alma vanem, Alma noo-
rem, Moosia pojad, Amulek ja Seesrom pühendasid end pä-
rast Issandasse pöördumist evangeeliumi jutlustamisele (vt
Enos 1:26; Moosia 18:1; Moosia 27:32–37; Alma 10:1–12; 15:12).

Nad on täis armastust. Kui ülestõusnud Päästja oli külas-
tanud inimesi Ameerikas, “oli kogu rahvas pöördunud
Issanda poole üle kogu maa palge, nii nefilased kui laaman-
lased ja nende keskel ei olnud tülisid ega vaidlusi ning iga
inimene kohtles teist õiglaselt. ...

Ja juhtus, et maal ei olnud tülisid, Jumala armastuse pä-
rast, mis asus inimeste südametes.

Ja seal ei olnud kadetsemisi ega riidusid ega rahutusi ega
hooramisi ega valetamisi ega mõrvu ega mingit himurust; ja
tõesti ei saanud olla õnnelikumat rahvast kõikide nende rah-
vaste seas, keda oli loonud Jumala käsi.

Seal ei olnud röövleid ega mõrvareid, ka ei olnud seal laa-
manlasi ega mingit sorti -lasi, vaid kõik nad olid ühes, Kristuse
lapsed ja Jumala kuningriigi pärijad” (4 Nefi 1:2, 15–17).

Püüd üha enam pöörduda

Esmane vastutus sinu pöördumise eest kuulub sulle.
Kedagi ei saa pöörata sinu eest ja keegi ei saa sind pöörduma
sundida. Ometi võivad teised sind pöördumisel abistada.
Võta õppust pereliikmete, Kiriku juhtide ja õpetajate ning
nende meeste ja naiste eeskujust, kellest kirjutatakse püha-
kirjades.

Sa võid kogeda oma südames üha vägevamat muutust, kui
sa püüad järgida Päästja täiuslikku eeskuju. Uuri pühakirju,
palveta usuga, pea kinni käskudest ja püüa selle poole, et Püha
Vaim oleks sinu pidev kaaslane. Kui sinu pöördumine jätkub,
saad sa suure rõõmu osaliseks nagu kuningas Benjamini rahvas,
kui Vaim oli “põhjustanud [nende] südametes vägeva muutu-
se” (vt Moosia 5:2, 4). Sa suudad järgida kuningas Benjamini
nõuannet olla “vankumatu ja muutumatu, alati hõivatud heade
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tegudega, et Kristus, Issand Kõigeväeline Jumal, võiks [sind]
endale pitseerida, et [sind] võidaks taevasse viia, et [sa] võik-
si[d] saada igavese päästmise ja igavese elu” (Moosia 5:15).

Täiendavad viited: Matteuse 18:3; Luuka 22:32; Alma 5:7–14

Vt ka Jeesuse Kristuse lepitus; Päästmine; Püha Vaim; Ristimine

Pühaduseteotus

Pühaduseteotus on lugupidamatus või põlgus pühade
asjade vastu. Selle juurde kuulub hooletu või lugupidamatu
ümberkäimine Jumala, Jeesuse või Püha Vaimu nimega. Selle
juurde kuulub ka igasugune ebaviisakas või labane kõne-
pruuk ja käitumine.

Kasuta alati Taevase Isa, Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimu
nime aupaklikkuse ja lugupidamisega. Nende nime kuritar-
vitamine on patt. Teotav, labane või ebaviisakas kõnepruuk,
Ïestid ja ka kõlvatud naljad on Issandale ja teistele solvavad.

Alatu kõnepruuk teeb kahju sinu vaimule ja alandab
sind. Ära lase teistel mõjutada sind alatuid sõnu tarvitama.
Kasuta selle asemel viisakaid sõnu, mis on teiste jaoks
meeltülendavad ja -avardavad. Vali endale sõpru, kelle kõne-
pruuk on viisakas. Ole eeskujuks, mis kannustab sinu ümber
olijaid viisakaid sõnu kasutama. Kui sõbrad ja tuttavad ka-
sutavad pühadustteotavaid sõnu, kannusta neid heatahtli-
kult muid sõnu tarvitama. Kui nad seda edasi teevad, lahku
viisakalt või vaheta teemat.

Kui sul on tavaks kasutada vandesõnu, võid sa sellest va-
baneda. Alusta sellest, et otsustad muutuda. Palveta abi saami-
seks. Kui tunned kiusatust pühadustteotavaid sõnu kasutada,
siis vaiki või ütle, mis sul on öelda, mõnel muul viisil.

Täiendavad viited: 3 Moosese 19:12; ÕL 63:60–64

Vt ka Kiusatus; Kombekus
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Pühakirjad

Kui pühad jumalamehed kirjutavad või räägivad Püha
Vaimu väega, siis nende sõnad “on pühakiri, on Issanda tahe,
on Issanda meel, on Issanda sõna, on Issanda hääl ja on Jumala
vägi päästmiseks” (vt ÕL 68:4). Kiriku poolt ametlikult pühaks
kuulutatud pühakirjad, mida kutsutakse sageli põhiteosteks,
on Piibel, Mormoni Raamat, Õpetus ja Lepingud ning Kalli-
hinnaline Pärl. Nendest pühakirjaraamatutest räägitakse lehe-
külgedel 141–144.

Igapäevase pühakirjauurimise tähtsus

Pühakirjade põhieesmärgiks on tunnistada Kristusest,
aidates meil tulla Tema juurde ja saada igavene elu (vt
Johannese 5:39; 20:31; 1 Nefi 6:4; Moosia 13:33–35). Prohvet
Mormon tunnistas:

“Kes iganes soovib, võib haarata kinni Jumala sõnast,
mis on elav ja võimas, mis lõhestab kõik kuradi kavalused ja
püünised ja riukad ning juhib Kristuse inimese kitsal ja ahtal
teel üle igavesest viletsuse kuristikust, mis on valmistatud, et
neelata pahelised —

Ja juhib nende hinged, jah, nende surematud hinged
Jumala paremale käele taevariiki istuma koos Aabrahami ja
Iisaki ja Jaakobiga ning kõikide meie pühade isadega, et mit-
te enam sealt välja minna” (Heelaman 3:29–30).

Viimse aja prohvetid soovitavad meil iga päev pühakirju
lugeda, nii omaette kui oma perega. Nad innustavad meid,
nagu Nefi innustas oma vendi, pühakirju endale kohandama,
leides moodusi, kuidas need pühad muistsed lood käivad
meie elu kohta tänapäeval (vt 1 Nefi 19:23–24). Nad kannus-
tavad meid “uuri[ma] pühi kirju” (Johannese 5:39) ja “toi-
tu[ma] rõõmuga Kristuse sõnadest” (2 Nefi 32:3).

Selle nõuande järgimine toob sulle suurt kasu. Igapäeva-
ne, paljutähendav pühakirjauurimine aitab sul olla vastuvõt-
lik Püha Vaimu sosistustele. See suurendab sinu usku,
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tugevdab sind kiusatuste vastu ning aitab sul saada läheda-
semaks oma Taevase Isa ja Tema Armastatud Pojaga.

Koosta oma isiklik pühakirjade uurimise plaan. Sa võik-
sid jätta iga päev teatud aja pühakirjade uurimiseks. Loe sel
ajal hoolikalt, pannes tähele Vaimu õhutusi. Palu, et su
Taevane Isa aitaks sul teada, mida vastavalt Tema tahtele õp-
pida ja teha.

Jätka pühakirjade, eriti Mormoni Raamatu lugemist ko-
gu oma elu. Sa avastad ikka ja jälle üha uuesti pühakirja-aar-
deid, leides neile uue tähenduse ja uut rakendust, kui sa neid
erinevatel elustaadiumitel uurid.

Kui sa oled abielus, määra üks kindel aeg, mil iga päev
perega pühakirju lugeda. See võib olla keeruline, kuid sellel
on suurepärased, igavesed tagajärjed. Planeeri Vaimu juhatu-
sel pühakirjade lugemist, nii et see vastaks sinu pere vaja-
dustele. Ära karda lugeda pühakirju väikestele lastele.
Nende pühade ülestähenduste sõnadel on vägi puudutada
isegi väga väikeseid.

Piibel

Piibel jaguneb kaheks osaks: Vanaks Testamendiks ja
Uueks Testamendiks. Vana Testament on püha ülestähendus
sellest, kuidas Jumal oma lepingurahvaga Pühal maal läbi
käis. See sisaldab selliste prohvetite õpetusi nagu Mooses,
Joosua, Jesaja, Jeremija ja Taaniel. Uues Testamendis on kirjas
Päästja sünd, maine teenimistöö ja lepitus. Selle lõpus räägi-
takse Päästja jüngrite teenimistööst.

Kuna Piiblit on palju kordi tõlgitud, on seda avaldatud
trükis eri versioonidena. Ingliskeelse pühakirjana on Kirik
heaks kiitnud kuningas Jakoobuse Piibli versiooni.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus suhtume me
Piiblisse ja selle pühadesse õpetustesse austusega. Piiblilood,
mis räägivad Jumala läbikäimisest oma rahvaga, võivad an-
da meile jõudu ja tröösti.
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Mormoni Raamat: teine testament Jeesusest Kristusest

Mormoni Raamat tuli Issanda tahte kohaselt esile sel aja-
järgul. See on ülestähendus Jumala läbikäimisest inimestega,
kes elasid muistses Ameerikas. Issanda prohvetid uurenda-
sid algsed ülestähendused kuldplaatidele. Issand kuulutas,
et Mormoni Raamat sisaldab “Jeesuse Kristuse evangeeliumi
täiust” (vt ÕL 20:9; vt ka ÕL 42:12).

22. septembril 1827 andis ingel, kelle nimi on Moroni ja
kes oli olnud Mormoni Raamatu viimane prohvet, need üles-
tähendused prohvet Joseph Smithile. Prohvet Joseph tõlkis
selle ülestähenduse Jumala anni ja väe abil inglise keelde.
Sellest ajast peale on Mormoni Raamat tõlgitud paljudesse
teistesse keeltesse.

Mormoni Raamatu põhieesmärgiks on veenda kõiki ini-
mesi, “et Jeesus on Kristus, Igavene Jumal, kes teeb end ilm-
siks kõikidele rahvastele” (Mormoni Raamatu tiitelleht). See
õpetab, et kõik inimesed “peavad tulema tema juurde või
muidu ei saa neid päästa” (1 Nefi 13:40). Joseph Smith ütles,
et Mormoni Raamat on “meie usundi päiskivi, ja et inimene
[saab] Jumalale selle õpetuste järgi elades ligemale, kui ühe-
gi teise raamatu abil” (Mormoni Raamatu sissejuhatus).

Mormoni Raamat on teine tunnistaja Piiblis õpetatud tõ-
dedele. See taastab ka “selged ja väärtuslikud” tõed, mis on
kadunud Piiblist tõlkimisel ette tulnud vigade tõttu või “ära
võetud,” et püüda “moonutada Issanda õigeid teid” (vt 1 Nefi
13:24–27, 38–41). Piibel ja Mormoni Raamat “kasva[vad] kok-
ku, et ümber lükata valeõpetusi ja vaigistada tülisid, ja keh-
testada rahu” (2 Nefi 3:12).

Mormoni Raamatu lõpuosas õpetab prohvet Moroni
meile seda, kuidas me võime teada, et see raamat on tõde:
“Kui te saate need asjad, ma õhutan teid, et te küsiksite
Jumalalt, Igaveselt Isalt, Kristuse nimel, kas need asjad ei ole
mitte õiged; ja kui te küsite siira südamega, kogu hingest,
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omades usku Kristusesse, ta teeb teile selle kohta ilmsiks tõe
läbi Püha Vaimu võimu” (Moroni 10:4; vt ka salmid 3 ja 5).

Õpetus ja Lepingud

Õpetuses ja Lepingutes on kirjas prohvet Joseph Smithile
antud ilmutused. Seal on kirjas ka mõned ilmutused, mis on
antud teistele viimse aja prohvetitele. See pühakirjaraamat
on ainulaadne, kuna see ei kujuta endast muistsete ürikute
tõlget. See on kogum ilmutustest, mis Issand on andnud oma
valitud prohvetitele viimsetel aegadel.

Prohvet Joseph Smith ütles, et Õpetus ja Lepingud on
“Kiriku vundamendiks neil viimsetel päevadel ja kasuks
maailmale, mis näitab, et meie Päästja kuningriigi saladuste
võtmed on taas usaldatud inimese kätte” (vt ÕL 70. osa sis-
sejuhatus).

Kallihinnaline Pärl

Kallihinnaline Pärl koosneb Moosese raamatust, Aabra-
hami raamatust, Matteuse 24. peatükist, nii nagu Joseph
Smith selle inspiratsiooni alusel tõlkis, ja mõnedest Joseph
Smithi kirjutustest.

Moosese raamat kujutab endast lühikesi väljavõtteid
Joseph Smithi inspireeritud Piibli tõlkest. See on täielikum
ülestähendus Moosese kirjutustest, mis asuvad Vanas Testa-
mendis Esimese Moosese raamatu alguses. Seal on kirjas pal-
jud õpetused, mis olid Piiblist kaduma läinud ning see annab
täiendavat teavet päästmisplaani, maa loomise ja Issanda lä-
bikäimise kohta Aadama ja Eenokiga.

Aabrahami raamat on muistsete, papüürusele kirjutatud
ülestähenduste tõlge. Kirik sai need ülestähendused endale
1835. aastal ja prohvet Joseph Smith tõlkis need ilmutuse
kaudu. Selles raamatus on kirjas tõde Taevas peetud surelik-
kusele eelnenud nõupidamise, maa loomise, Jumala loomuse
ja preesterluse kohta.
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Joseph Smith — Matteuse evangeelium annab meile täi-
endavaid teadmisi Päästja õpetusest Tema Teise tulemise
kohta.

Kallihinnalises Pärlis on kirjas järgmised Joseph Smithi
kirjutused:

• Joseph Smith — Ajalugu, mis on lühiväljavõte prohve-
ti poolt kirja pandud Kiriku ajaloost. See on jutustus
Kiriku taastamiseni viinud sündmustest, kus on kirjas
esimene nägemus, Moroni ilmumised prohvet
Josephile, kuldplaatide saamine ja Aaroni Preesterluse
taastamine.

• Usuartiklid, mis prohvet Joseph Smith pani kirja kui
peamised usundit ja õpetusi puudutavad avaldused.

Täiendavad viited: Roomlastele 15:4; 2 Timoteosele 3:15–17; 2 Nefi 25:26;

Alma 17:2–3; 3 Nefi 23:1–5; ÕL 18:33–36; 8. usuartikkel

Vt ka Evangeeliumi taastamine; Ilmutus; Prohvetid

Pühapäev (vt Hingamispäev; Jumalakummardamine)

Püha Vaim

Püha Vaim on Jumaluse kolmas liige. Ta on vaimisik, kel-
lel ei ole luust ja lihast keha (vt ÕL 130:22). Talle viidatakse
sageli kui Vaimule, Pühale Vaimule, Jumala Vaimule, Issanda
Vaimule või Trööstijale.

Püha Vaimu rollid

Püha Vaim tegutseb täiuslikus üksmeeles Taevase Isa ja
Jeesuse Kristusega, täites mitmeid rolle, aitamaks sul elada
õiglaselt ja saada evangeeliumi õnnistusi.

Ta “tunnistab Isa ja Poja kohta” (2 Nefi 31:18) ning ilmu-
tab ja õpetab “tõde kõigist asjadest” (Moroni 10:5). Sa võid saa-
da kindla tunnistuse Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest
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üksnes Püha Vaimu väe kaudu. See, mida Ta annab edasi sinu
vaimule, toob endaga palju enam kindlust, kui ükski muu tea-
ve, mida sa võid tunnetada oma loomulike aistingute kaudu.

Püüdes püsida rajal, mis viib igavesse ellu, “näitab
[Püha Vaim] teile kõik, mida te peate tegema” (vt 2 Nefi
32:1–5). Ta võib juhatada sind otsuste tegemisel ning kaitsta
sind füüsilise ja vaimse ohu eest.

Sa võid saada Tema kaudu Vaimu annid, millest on kasu
nii sulle kui neile, keda sa armastad ja teenid (vt ÕL 46:9–11).

Ta on Trööstija (Johannese 14:26). Just nagu armastava
vanema rahulik hääl suudab vaigistada nutvat last, võivad
Vaimu sosistused rahustada sinu hirme, summutada mured,
mis sind elus vaevavad, ja trööstida sind, kui sa kurvastad.
Püha Vaim võib täita sind “lootusega ja täiusliku armastuse-
ga” ning “õpetab sinule kuningriigi rahutoovaid asju”
(Moroni 8:26; ÕL 36:2).

Tema väe kaudu saad sa meeleparandust tehes puhtaks,
saad osa ristimise ja kinnitamise talitustest ning jääd oma le-
pingutele kindlaks (vt Moosia 5:1–6; 3 Nefi 27:20; Mooses
6:64–68).

Tema on tõotatud Püha Vaim (vt Efeslastele 1:13; ÕL
132:7, 18–19, 26). Tema ülesandeks on kinnitada, et sinu poolt
saadud preesterluse talitused ja sinu poolt sõlmitud lepingud
on Jumala poolt heaks kiidetud. See heakskiit sõltub sinu jät-
kuvast ustavusest.

Püha Vaimu and

Kõik, kes siiralt tõde otsivad, võivad tunda Püha Vaimu
mõju, mis viib neid Jeesuse Kristuse ja Tema evangeeliumi
juurde. Püha Vaimu kaudu antavate õnnistuste täius on aga
kättesaadav üksnes neile, kes saavad Püha Vaimu anni ja jää-
vad vääriliseks.

Pärast sinu ristimist Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kirikusse, asetas vähemalt üks Melkisedeki Preesterluse
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hoidja oma käed sinu pea peale ja kinnitas sind preesterluse
püha talituse kaudu Kiriku liikmeks. Selle kinnitamiseks kut-
sutud talituse juurde kuulus ka sulle Püha Vaimu anni and-
mine.

Püha Vaimu and erineb Püha Vaimu mõjust. Sa võisid
tunda enne oma ristimist aeg-ajalt Püha Vaimu mõju ja või-
sid saada selle mõju kaudu tõe kohta tunnistuse. Nüüd, mil
sul on Püha Vaimu and, on sul õigus selle Jumaluse liikme
pidevale kaaslusele, kui sa pead kinni käskudest.

Kui Püha Vaimu annist täielikult osa saada, võimaldab
see saada ilmutust ja tröösti, teenida ja õnnistada teisi vaim-
sete andide kaudu ning saada puhtaks patust ja kõlblikuks,
et pälvida ülendus selestilises kuningriigis. Need õnnistused
sõltuvad sinu väärilisusest. Need tulevad vähehaaval, kui sa
oled nendeks valmis. Viies oma elu kooskõlla Jumala tahtega,
saad sa järk-järgult suurel määral Püha Vaimu. Prohvet
Joseph Smith teatas, et Jumala kuningriigi saladusi “saab nä-
ha ja mõista ainult Püha Vaimu väe kaudu, mille Jumal an-
nab nendele, kes teda armastavad, ja kes puhastavad ennast
tema ees” (vt ÕL 76:114–116).

Pea meeles, et “Issanda Vaim ei asu ebapühades templi-
tes” (Heelaman 4:24). Kuigi sa oled saanud Püha Vaimu an-
ni, on Vaim sinuga üksnes siis, kui sa pead kinni käskudest.
Ta eemaldub, kui sa solvad Teda pühaduseteotuse, ebapuh-
tuse, sõnakuulmatuse, mässamise või muude pattudega.
Hoia end puhtana. Täida oma elu headusega, et sa võiksid
olla Püha Vaimu pideva kaasluse vääriline.

Täiendavad viited: Matteuse 3:11; Johannese 15:26; 16:13; Apostlite teod

2:38; 8:12–17; 19:1–6; 1 korintlastele 2:9–14; 12:3; Galaatlastele 5:22–23;

1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 31:17; ÕL 8:2–3; 39:20–24; 68:25–28; 121:46; 4. usu-

artikkel

Vt ka Ilmutus; Jumalus; Käte pealepanemine; Ristimine; Vaimsed annid

Püha Vaimu and (vt Püha Vaim)
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Rahu

Paljud inimesed mõtlevad rahust kui ajast, mil ei ole sõ-
da. Ometi võime me tunda rahu isegi sõja ajal ja võime olla
rahutud isegi siis, kui sõdu ei ole. Pelgast vastuolude puu-
dumisest ei piisa, et meie südamesse rahu tuua. Rahu tuleb
evangeeliumi kaudu — Jeesuse Kristuse lepituse, Püha
Vaimu abi ning meie endi õigsuse, siira meeleparanduse ja
usina teenimise kaudu.

Isegi kui maailm on kõikjal meie ümber rahutu, võib sul-
le osaks saada seesmise rahu õnnistus. See õnnistus jääb si-
nuga, kui sa jääd ustavaks oma tunnistusele evangeeliumist
ning kui sa pead meeles, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus ar-
mastavad sind ja vaatavad sinu järele.

Lisaks sellele, et ise rahu tunda, saad sa soodustada rahu
oma perekonnas, ühiskonnas ja maailmas. Sa teed rahu nimel
tööd, kui pead kinni käskudest, teenid, hoolitsed pereliikme-
te ja ligimeste eest ning jagad evangeeliumi. Sa teed rahu ni-
mel tööd alati, kui aitad leevendada kellegi teise kannatusi.

Järgnevad Päästja sõnad õpetavad meile, kuidas me või-
me kogeda rahu, mida toob evangeelium:

“Trööstija, Püha Vaim, kelle minu Isa läkitab minu nimel,
see õpetab teile kõik ja tuletab teile meele kõik, mis mina tei-
le olen ütelnud.

Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei
anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmu-
gu ja ärgu mingu araks!” (Johannese 14:26–27)

“Ärge kartke teha head, mu pojad, sest mida iganes te
külvate, seda te ka lõikate; seepärast, kui te külvate head, lõi-
kate te tasuks samuti head.

Seepärast ära karda, pisuke karjake; tehke head; kui ka
maa ja põrgu ühineks teie vastu, sest kui te olete ehitatud mi-
nu kaljule, ei või need võitu saada.

Vaata, ma ei mõista teid hukka; minge ja ärge tehke enam
pattu; tehke arukalt seda tööd, mis ma olen teil käskinud.
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Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge
kartke.

Vaadake haavadele, mis läbistasid mu külje, ja samuti
naelajälgedele minu kätel ja jalgadel; olge ustavad, pidage
kinni mu käskudest, ja te pärite taevariigi” (vt ÕL 6:33–37).

“Seda ma olen teil rääkinud, et teil oleks rahu minus.
Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maail-
ma ära võitnud!” (Johannese 16:33)

Kui sa pead meeles Päästjat ja järgid Teda, võid sa olla tõe-
poolest julge. Sa võid tunda alati tõelist, kestvat rahu. Sa võid
leida lootust Päästja esimestest sõnadest oma jüngritele pärast
Tema ülestõusmist: “Rahu olgu teile!” (Johannese 20:19)

Täiendav viide: ÕL 59:23

Vt ka Armastus; Jeesus Kristus; Ligimesearmastus; Lootus; Püha Vaim;

Sõda; Teenimine

Riigivõim ja seadused

Õpetuse ja Lepingute 134. osas on välja toodud viimse
aja pühade “üldise[d] uskumus[ed] maiste valitsuste ja sea-
duste kohta” (vt ÕL 134. osa sissejuhatus). Selle osa juurde
kuuluvad järgnevad avaldused:

“Me usume, et valitsused on seatud inimesele kasuks
Jumala poolt; ja et inimesed vastutavad Tema ees oma toi-
mingute eest nendes valitsustes, nii seaduste tegemisel kui
nende väljaandmisel ühiskonna hüvanguks ja julgeolekuks.
...

Me usume, et kõik inimesed on kohustatud toetama ja
ülal hoidma oma valitsusi, kelle võimu all nad elavad, kui
nende loomulikud ja lahutamatud õigused on kaitstud nen-
de valitsuste seadustega; ja et mäss ja vastuhakk on sobima-
tud igale kodanikule, kes on nõnda kaitstud, ja selle eest
tuleb vastavalt karistada, ja et kõigil valitsustel on õigus sä-
testada selliseid seadusi, mis nende paremal äranägemisel
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kaitsevad ühiskondlikke huve; pidades samal ajal pühana
vabadust tegutseda südametunnistuse järgi.

Me usume, et igat inimest tuleb tema ametis austada, va-
litsejaid ja võimukandjaid kui selliseid, kes on asetatud süütu
kaitsmiseks ja süüdlase karistamiseks; ja et kõigil inimestel
tuleb üles näidata austust ja lugupidamist seaduste vastu, sest
ilma nendeta oleks rahu ja harmoonia välja tõrjutud anarhia
ja terrori poolt; inimeste seadused on kehtestatud selgel ees-
märgil ohjata meie huvisid üksikisikute ja rahvastena, inime-
se ja inimese vahel; ja taevast antud jumalikud seadused
sätestavad reeglid vaimsetes asjades, usu ja jumalakummar-
damise asjus, mõlemas asjas tuleb inimesel vastust anda oma
Loojale” (vt ÕL 134:1, 5–6).

Üheks oluliseks osaks kiriku ja riigi eraldamisel on valit-
suse kohustus tagada usuvabadus. Viimse aja prohvetid
toetavad seda põhimõtet, nagu see on fikseeritud üheteist-
kümnendas usuartiklis: “Me nõuame õigust kummardada
Kõigevägevamat Jumalat meie oma südametunnistuse järgi ja
lubame sama õiguse kõikidele inimestele, kummardagu nad
kuidas, kus või mida nad soovivad.” Kooskõlas kiriku ja riigi
eraldatusega, ei toeta Kirik ühtegi poliitilist erakonda ega
kandidaati. Kirik ei luba kasutada oma hooneid ja kinnistuid
poliitilistel eesmärkidel. Kirik osaleb poliitikas üksnes siis,
kui küsimuse all on mingi kõlbelisust puudutav teema ja sel
juhul võtab Kirik sageli sõna.

Kuigi Kirik jääb poliitikas erapooletuks, kannustavad
Kiriku juhid üksikliikmeid selles kodanikena osalema. Viimse
aja pühana peaksid sa mõistma, millised ülesanded ja õigused
on sul sinu elukohariigis. Õpi tundma selle riigi ajalugu, pä-
randeid ja seadusi. Kui sul on võimalik hääletada ja osaleda
valitsuse tegevuses, toeta ja kaitse aktiivselt tõe, õigsuse ja
vabaduse põhimõtteid.

Täiendavad viited: ÕL 98:10; 12. usuartikkel
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Rist

Paljudes kristlikes kirikutes kasutatakse risti Päästja sur-
ma ja ülestõusmise sümbolina ning siira usu väljendusena.
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena peame
ka meie austusega meeles Päästja kannatusi. Kuid kuna
Päästja elab, ei kasuta me Tema surma sümbolit oma usu
sümbolina.

Sinu usku peab väljendama sinu elu. Pea meeles, et kui
sind ristiti ja kinnitati, tegid sa lepingu võtta enda peale
Jeesuse Kristuse nimi. Kui sinu kaaslased sind jälgivad, peak-
sid nad olema võimelised tunnetama sinu armastust Päästja
ja Tema töö vastu.

Ainsad Kiriku liikmed, kes kannavad risti sümbolit, on
viimse aja pühadest kaplanid, kes kannavad seda oma sõja-
väemundril, näitamaks, et nad on kristlaste kaplanid.

Vt ka Jeesus Kristus; Jeesuse Kristuse lepitus; Ülestõusmine

Ristilöömine (vt Jeesuse Kristuse lepitus; Rist)

Ristimine

Mormoni Raamat räägib ühest inimrühmast, kes õppis
evangeeliumi ja ristiti kohas, mida kutsuti Mormoniks.
Alates oma ristimisest, suhtusid nad Mormonisse kui kau-
nisse kohta, sest nad “tulid seal teadmisele oma Lunastajast”
(Moosia 18:30). Saanud jõudu oma tunnistustest ja ristimisle-
pingust, jäid nad Issandale ustavaks isegi keset suuri katsu-
musi (vt Moosia 23–24).

Ka sina võid rõõmustada, nagu selles Mormoni Raamatu
loos olnud inimesed, kui sa pead meeles oma ristimislepin-
gut ja seda, mida Issand on sulle tõotanud. Sa võid leida jõu-
du ristimistalitusest, vaatamata sellele, kas sind ristiti alles
äsja või mitmed aastad tagasi.
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Astumine igavesse ellu viivale rajale

Ristimine on evangeeliumi esimene päästev talitus (vt 4.
usuartikkel). Preesterluse volitusel läbi viidud ristimise ja kin-
nitamise kaudu sai sinust Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kiriku liige.

Sa näitasid end ristida lastes, et järgid meeleldi Päästja
eeskuju. Ka Tema ristiti, kuigi Tal ei olnud patte. Nagu Ta sel-
gitas Ristija Johannesele, oli Tal vaja saada ristitud, et “täita
kõike õigust” (vt Matteuse 3:13–17).

Kõik, kes tahavad igavest elu, peavad järgima Päästja
eeskuju, saades ristitud ja võttes vastu Püha Vaimu anni.
Prohvet Nefi ütles, et Päästja näitas meile “väravat, mille
kaudu [me peame] sisenema. Sest värav, mille kaudu [me
peame] sisenema, on meeleparandus ja ristimine veega; ja
siis tuleb [meie] pattude andekssaamine tulega ja Püha
Vaimuga. Ja siis [me oleme] sellel kitsal ja ahtal teerajal, mis
viib igavesse ellu” (2 Nefi 31:17–18). Me saame igavese elu,
kui me peame lõpuni vastu, pidades kinni oma lepingutest ja
saades muud päästvad talitused.

Issanda ristimisviis

Päästja ilmutas õige ristimisviisi prohvet Joseph Smithile,
tehes selgeks, et selle talituse peab viima läbi keegi, kellel on
preesterluse volitus, ja et seda tuleb teha vee alla kastmise teel:

“Isik, kes on Jumala poolt kutsutud ja kellel on Jeesuselt
Kristuselt saadud volitus ristida, peab astuma vette koos isi-
kuga, kes on esitanud ennast ristimiseks, ja peab ütlema tema
nime ja lausuma: “Olles volitatud Jeesuse Kristuse poolt, ris-
tin ma sind Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.”

Siis peab ta kastma tema üleni vette ja tõstma jälle veest
välja” (vt ÕL 20:73–74).

Vee alla kastmine sümboliseerib inimese patuse elu sur-
ma ja taassündi vaimsesse ellu, mis on pühendatud Jumala ja
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Tema laste teenimisele. See sümboliseerib ka surma ja üles-
tõusmist (vt Roomlastele 6:3–6).

Väikesed lapsed ja ristimine

Me teame viimse aja ilmutuse põhjal, et väikesed lapsed
lunastatakse Jeesuse Kristuse halastuse läbi. Issand ütles:
“Nad ei saa teha pattu, sest Saatanale ei ole antud võimu ah-
vatleda väikeseid lapsi, enne kui nad saavad vastutavateks
minu ees” (vt ÕL 29:46–47). Neid ei pea ristima, enne kui nad
jõuavad vastutusikka, mis saabub Issanda ilmutuse kohaselt
kaheksandal eluaastal (vt ÕL 68:27; Joseph Smithi Tõlge,
1 Moosese 17:11). Igaüks, kes väidab, et väikeseid lapsi on va-
ja ristida, “eitab Kristuse halastust ja tunnistab kõlbmatuks
tema lepituse ja tema lunastuse võimu” (Moroni 8:20; vt ka
salmid 8–19, 21–24).

Sinu ristimisleping

Kui sind ristiti, sõlmisid sa Jumalaga lepingu. Sa lubasid
võtta enda peale Jeesuse Kristuse nime, pidada kinni Tema
käskudest ja teenida Teda kuni lõpuni (vt Moosia 18:8–10; ÕL
20:37). Sa uuendad seda lepingut iga kord, kui sa võtad sak-
ramenti (vt ÕL 20:77, 79).

Jeesuse Kristuse nime enda peale võtmine. Kui sa võtad enda
peale Jeesuse Kristuse nime, näed sa end Tema omana. Sa pa-
ned Tema ja Ta töö oma elus esikohale. Sa püüad täita pigem
Tema tahet, kui seda, mida sa ise tahad, või mida maailm
sind tahtma õpetab.

Kuningas Benjamin selgitab Mormoni Raamatus, miks
on tähtis Päästja nime enda peale võtta:

“Ei ole ühtegi teist nime antud, mille läbi tuleb päästmi-
ne; seepärast ma tahaksin, et te võtaksite enda peale Kristuse
nime, kõik teie, kes te olete teinud lepingu Jumalaga, et te
oleksite sõnakuulelikud kuni oma elu lõpuni.
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Ja juhtub, et kes iganes teeb seda, leitakse Jumala pare-
malt käelt, sest ta teab nime, mille järgi teda kutsutakse, sest
teda kutsutakse Kristuse nime järgi.

Ja nüüd juhtub, et kes iganes ei võta enda peale Kristuse
nime, peab olema kutsutud mõne teise nimega; sellepärast ta
leiab end Jumala vasakult käelt” (Moosia 5:8–10).

Käskude pidamine. Sinu ristimisleping on kohustus tulla
Jumala kuningriiki, eristades end maailmast ja seistes kui
Jumala tunnistaja “igal ajal ja kõiges ja kõikjal” (Moosia 18:9).
Sinu püüdlused seista Jumala tunnistajana hõlmavad endas
kõike, mida sa teed ja ütled. Püüa alati mäletada Issanda käske
ja neist kinni pidada. Hoia oma mõtted, kõne ja teod puhtana.
Kui sa otsid sellist meelelahutust nagu filmid, televisioon, in-
ternet, muusika, raamatud, ajakirjad ja ajalehed, siis jälgi hoo-
lega, et sa vaataksid, kuulaksid ja loeksid ainult seda, mis on
meeltülendav. Riietu kombekalt. Vali sõpru, kes kannustavad
sind saavutama sinu igavesi eesmärke. Hoidu kõlvatusest,
pornograafiast, hasartmängudest, tubakast, alkoholist ja nar-
kootikumidest. Püsi templisse mineku väärilisena.

Issanda teenimine. Käsk lahutada end maailma asjadest ei
tähenda seda, et sa peaksid end teistest eraldama. Ristimisle-
pingu üheks osaks on Issanda teenimine ja sa teenid Teda
kõige paremini, kui sa teenid oma kaasinimesi. Kui prohvet
Alma rääkis ristimislepingust, ütles ta, et me peaksime taht-
ma “kanda üksteise koormaid, et need oleksid kerged” ning
“leinata koos nendega, kes leinavad ... ja trööstida neid, kes
vajavad tröösti” (Moosia 18:8–9). Ole kõikide inimeste vastu
kena ja lugupidav, koheldes teisi Jeesuse Kristuse eeskujul.

Ristimisega lubatud õnnistused

Kui sa pead kinni ristimisel tehtud lepingust, õnnistab
Issand sind sinu ustavuse eest. Mõned sulle osaks saavad
õnnistused on Püha Vaimu pidev kaaslus, oma pattude an-
dekssaamine ja õigus vaimselt taas sündida.
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Püha Vaimu pidev kaaslus. Pärast sinu ristimist asetas vä-
hemalt üks volitatud Melkisedeki Preesterluse hoidja oma
käed sinu pea peale ja andis sulle Püha Vaimu anni. See and
annab sulle õiguse Püha Vaimu pidevale kaaslusele, nii kaua
kui sa oled vääriline. Vaimu pidev kaaslus on üks suurimaid
õnnistusi, mille sa võid surelikkuses saada. Vaim juhib sind
õigsuse ja rahu radadel, juhatades sind igavesse ellu.

Pattude andekssaamine. Sa võid saada oma patud andeks,
kuna sind on ristitud. Teiste sõnadega võid sa saada andeks
Päästja halastuse läbi. Selle õnnistuse alusel võidakse sind lu-
bada lõpuks elama Taevase Isa juurde.

Selleks, et saada oma patud andeks, pead sa rakendama
usku Jeesusesse Kristusesse, siiralt meelt parandama ja
püüdma alati käskudest kinni pidada. Prohvet Mormon õpe-
tas: “Esimene meeleparanduse vili on ristimine; ja ristimine
tuleb läbi usu, et täita käske; ja käskude täitmine toob pattu-
de andekssaamise” (Moroni 8:25). Te “saate alati oma patud
andeks”, kui te olete jätkuvalt alandlikud Jumala ees, hüüate
iga päev palves Tema poole, jääte usus vankumatuks, ja tee-
nite abivajajaid (vt Moosia 4:11–12, 26).

Vaimne taassünd. Ristimise ja kinnitamise talituste kaudu
sündisid sa uuesti uude ellu. Päästja ütles Nikodeemusele:
“Kui keegi ei sünni veest ja Vaimust, ei või ta Jumala riiki pää-
seda!” (Johannese 3:5) Just nagu vastsündinu astub sündides
uude ellu, tegid ka sina algust uue eluga, kui sa sõlmisid ris-
timislepingu. Sa võid kasvada vaimsuselt ja saada rohkem
selliseks nagu Päästja, kui sa pead kinni oma ristimislepin-
gust, võtad oma lepingu uuendamiseks sakramenti ja paran-
dad meelt oma pattudest. Apostel Paulus õpetas, 
et me “käiksime uues elus” (Roomlastele 6:4), kui meid on 
ristitud.
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Lõpuni vastupidamine

Nüüd, kui sa oled ristitud ja saanud Püha Vaimu anni,
pead sa jätkama õigsuses, sest need talitused tähistavad üks-
nes sinu rännaku algust, mis viib sind uuesti Taevase Isa
juurde elama. Prohvet Nefi õpetas:

“Pärast seda, kui te olete jõudnud sellele kitsale ja ahtale
teerajale, ma küsiksin, kas kõik on tehtud? Vaata, ma ütlen
teile: Ei, sest te ei oleks jõudnud nii kaugele, muidu kui
Kristuse sõna läbi, vankumatu usuga temasse ja toetudes
täielikult tema teenetele, kes on vägev päästma.

Sellepärast te peate Kristuses püsivana edasi pürgima,
omades täiuslikku lootuse sära ja armastust Jumala ja kõiki-
de inimeste vastu. Seepärast, kui te edasi pürgite, toitudes
Kristuse sõnast, ning peate vastu lõpuni, vaata, nõnda ütleb
Isa: Te saate igavese elu” (2 Nefi 31:19–20).

Täiendavad viited: Apostlite teod 2:37–38; 2 Nefi 31:4–13; Alma 7:14–16;

3 Nefi 11:18–41; 27:13–22; ÕL 39:5–6, 10; 76:50–53

Vt ka Kuulekus; Meeleparandus; Preesterlus; Püha Vaim; Sakrament;

Usk

Saatan

Saatan, keda kutsutakse ka vastaseks ja kuradiks, on õig-
suse ja nende vaenlane, kes püüavad Jumalat järgida. Ta on
Jumala vaimupoeg, kes oli kunagi inglina “võimul Jumala juu-
res” (vt ÕL 76:25; vt ka Jesaja 14:12; ÕL 76:26–27). Taevas pee-
tud surelikkusele eelneval nõupidamisel tõstis aga Lutsifer,
kelleks Saatanat tollal kutsuti, Taevase Isa ja päästmisplaani
vastu mässu. Selle Jumala vastase mässuga “püüdis [Saatan]
hävitada inimese valikuvabadust” (vt Mooses 4:3). Ta ütles:
“Ma lunastan kogu inimkonna, nii et ükski hing ei lähe kadu-
ma, ja ma tõesti teen seda, mispärast anna mulle oma au!” (vt
Mooses 4:1)
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Saatan veenis “kolmanda osa taeva vägedest” Isast ära
pöörduma (vt ÕL 29:36). Selle mässu tulemusena eemaldati
Saatan ja tema järgijad Jumala juurest ja nad jäeti ilma füüsi-
lise keha saamise õnnistusest (vt Ilmutuse 12:9). Nad jäid
ilma ka võimalusest saada vähimatki pärandit mõnes auhiil-
guse kuningriigis.

Taevane Isa lubab Saatanal ja Saatana järgijatel meid kiu-
sata, kuna see kuulub meie surelikkuse kogemuse juurde (vt
2 Nefi 2:11–14; ÕL 29:39). Kuna Saatan “püüab teha kõik ini-
mesed sama õnnetuks, nagu ta ise on” (2 Nefi 2:27), püüab ta
koos oma järgijatega meid õigsusest eemale juhatada. Kõige
tugevamini võitleb ta Taevase Isa õnneplaani tähtsaimate
osade vastu. Ta püüab näiteks tekitada umbusaldust Päästja
ja preesterluse vastu, heita kahtlust lepituse väele, võltsida il-
mutust, juhtida meie tähelepanu tõelt ja eitada isiklikku vas-
tutust. Ta püüab õõnestada perekonda, tekitades sugupoolte
vahelisi segadusi, toetades abieluväliseid intiimsuhteid, nae-
ruvääristades perekonda ja laites maha täiskasvanute laste-
saamismõtted, kes kasvataksid muidu oma lapsi õigsuses.

Sa ei pea saatana kiusatustele järele andma. Sinus peitub
vägi valida halva asemel hea ja sa võid alati Issandalt palve
kaudu abi otsida (vt “Kiusatus”, lk 69).

Täiendavad viited: Jesaja 14:12–17; 1 Nefi 15:23–24; 2 Nefi 2:16–18;

Moroni 7:12; ÕL 10:5; 29:36–40, 46–47; 76:25–29

Vt ka Kiusatus; Patt; Valikuvabadus

Sakramendikoosolek (vt Hingamispäev; Ohverdus; Sakrament)

Sakrament

Ööl enne oma ristilöömist kohtus Jeesus Kristus oma
apostlitega ja pani aluse sakramenditalitusele. “Ta võttis lei-
va, tänas ja murdis ja andis neile ning ütles: “See on minu
ihu, mis teie eest antakse; seda tehke minu mälestuseks!”

Sakramendikoosolek 
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Samuti ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: “See karikas
on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse”” (Luuka
22:19–20). Pärast oma ülestõusmist pani Ta sakramenditalitu-
sele aluse nefilaste seas (vt 3 Nefi 18:1–11).

Tänapäeval võtame me leiba ja vett Jeesuse Kristuse le-
pitava ohverduse mälestuseks. Sellel talitusel on oluline osa
meie jumalakummardamisel ja vaimses arengus. Mida enam
me mõtiskleme selle tähenduse üle, seda pühamaks see mei-
le saab.

Päästja ja Tema lepituse meelespidamine

Sakrament võimaldab sul pidada tänulikkusega meeles
Jumala Poja elu, teenimistööd ja lepitust.

Murtud leiva abil pead sa meeles Tema keha. Sa võid pi-
dada meeles Tema füüsilisi kannatusi — eriti neid, mis said
Talle osaks ristil. Sa võid pidada meeles, et Tema halastuse ja
armu läbi tõusevad kõik inimesed üles ja saavad võimaluse
elada igavesti koos Jumalaga.

Väike topsitäis vett aitab sul meeles pidada, et Ketsemani
aias alguse saanud ägedad vaimsed kannatused ja piinad pa-
nid Päästja oma verd valama. Ta ütles seal: “Minu hing on vä-
ga kurb surmani” (Matteuse 26:38). Alistudes Isa tahtele,
kannatas Ta rohkem, kui me suudame mõista: “Verd [tuli]
igast poorist, nii suur [oli] tema ahastus tema rahva pahelisu-
se ja jäleduste pärast” (Moosia 3:7). Sa võid pidada meeles, et
oma vere valamise läbi päästis Jeesus Kristus sind ja kõik tei-
sed inimesed sellest, mida kutsutakse pühakirjades Aadama
üleastumise “algseks süüks” (vt Mooses 6:54). Sa võid pidada
meeles, et Ta kannatas ka kõigi Taevase Isa laste pattude, mu-
rede ja valude pärast, võimaldades neil, kes meelt paranda-
vad ja evangeeliumi järgi elavad, oma patud andeks saada (vt
2 Nefi 9:21–23).
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Lepingute uuendamine ja tõotatud õnnistused

Kui sa võtad sakramenti, tunnistad sa Jumalale, et sa
pead Tema Poega meeles kauem, kui selle lühikese püha tali-
tuse vältel. Sa lubad Teda alati mäletada. Sa tunnistad, et
oled nõus võtma enda peale Jeesuse Kristuse nime ja et sa
pead kinni Tema käskudest. Sakramendist osa saades ja neid
kohustusi endale võttes uuendad sa oma ristimislepingut (vt
Moosia 18:8–10; ÕL 20:37).

Kui sa oma ristimislepingust kinni pead, saad sa suuri
õnnistusi. Kui sa seda uuendad, uuendab Issand tõotust, et
sinu patud andestatakse. Kui sa oled patust puhas, võib “te-
ma Vaim ... olla alati koos [sinuga]” (vt ÕL 20:77). Üks suuri-
maid ande, mida sa võid surelikkuses saada, on see, kui Vaim
on sinu pidev kaaslane. Vaim juhib sind õigsuse ja rahu ra-
dadel, juhatades sind igavesse ellu koos sinu Taevaisa ja
Jeesusega Kristusega.

Väärilisena osa saamine

Valmistudes igal nädalal sakramendiks, varu aega, et
mõtiskleda oma elu üle ja parandada meelt oma pattudest. Sa
ei pea olema sakramendi võtmiseks täiuslik, kuid peaksid
tundma oma südames alandlikku ja meeltparandavat vaimu.
Sa peaksid valmistuma selleks pühaks talituseks igal nädalal
murtud südame ja kahetseva vaimuga (vt 3 Nefi 9:20).

Kui sa suhtud sakramenti sellele väärilise aupaklikkuse ja
pühadusega, saab sellest iganädalane võimalus sisemiseks
enesevaatluseks, meeleparanduseks ja taaspühendumiseks —
sellest saab jõuallikas ja Päästja lepituse pidev meeldetuletaja.

Täiendavad viited: 1 korintlastele 11:23–29; Moroni 4–5; ÕL 20:75–79; 27:2

Vt ka Jeesuse Kristuse lepitus; Leping

Seitsekümmend (vt Kiriku juhtimine)
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Seitsmekümnete Kvoorumid (vt Kiriku juhtimine)

Seksuaalne kõlblusetus (vt Kõlbeline puhtus)

Selestiline kuningriik (vt Auhiilguse kuningriigid)

Siion

Õpetuses ja Lepingutes on mitu lõiku, kus Issand käsib
pühadel “püüd[a] esile tuua ja jalule seada Siioni asja” (vt ÕL
6:6; vt ka ÕL 11:6; 12:6; 14:6).

Sõnal Siion on pühakirjades mitu tähendust. Selle sõna kõi-
ge üldisemaks tähenduseks on “puhtad südamelt” (vt ÕL
97:21). Selline Siioni tähendus leiab sageli kasutust, et viidata
Issanda rahvale või Kirikule ja selle vaikondadele (vt ÕL 82:14).

Käesoleva ajajärgu alguspäevil andsid Kiriku juhid liik-
metele nõu Siion üles ehitada ühte kesksesse asukohta emig-
reerumise kaudu. Täna annavad meie juhid meile nõu
ehitada Siion üles seal, kus me elame. Kiriku liikmetel on pa-
lutud jääda oma sünnimaale ja aidata Kirikut seal asutada.
Selleks, et viimse aja pühad võiksid saada kõikjal maailmas
templiõnnistusi, ehitatakse palju templeid.

Sõna Siion võib osutada ka teatud konkreetsele asupai-
gale, milleks võib olla:

• Eenoki linn (vt Mooses 7:18–21).

• Muistne Jeruusalemma linn (vt 2 Saamueli 5:6–7; 1
Kuningate 8:1; 2 Kuningate 9:28).

• Uus-Jeruusalemm, mis ehitatakse Ameerika Ühendrii-
kides Missouri osariiki Jacksoni maakonda (vt ÕL
45:66–67; 57:1–3; 10. usuartikkel).

Täiendavad viited: Jesaja 2:2–3; 1 Nefi 13:37; ÕL 35:24; 39:13; 45:68–71;

59:3–4; 64:41–43; 90:36–37; 97:18–28; 101:16–18; 105:5; 115:5–6; 136:31
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Smith, Joseph noorem (vt Joseph Smith)

Surelikkusele eelnev elu (vt Päästmisplaan)

Surm, füüsiline

Füüsiline surm on vaimu eraldumine surelikust kehast.
Füüsilise surma tõi maailma Aadama langemine (vt Mooses
6:48).

Surmal on Taevase Isa päästmisplaanis oluline osa (vt
2 Nefi 9:6). Saamaks selliseks nagu meie Igavene Isa, peame
me surema ja saama hiljem täiusliku, ülestõusnud keha.

Kui füüsiline keha sureb, elab vaim edasi. Õigete vaimud
võetakse vaimumaailmas “vastu õnne seisundisse, mida kut-
sutakse paradiisiks, puhkeseisundiks, rahuseisundiks, kus
nad puhkavad kõigist oma vaevadest ja kõigist muretsemis-
test ja kurvastustest” (Alma 40:12). “Nendele, kes [on] sur-
nud oma pattudes, tundmata tõde, või oma üleastumistes,
olles tagasi lükanud prohvetid” (vt ÕL 138:32), hoitakse koh-
ta, mida kutsutakse vaimuvanglaks. Vangis olevatele vaimu-
dele “õpetat[akse] usku Jumalasse, meeleparandust pattudest,
asenduslikust ristimisest pattude andekssaamiseks, käte pea-
lepanemise teel antavast Püha Vaimu annist, ja kõiki teisi
evangeeliumi põhimõtteid, mis neil on vaja teada” (vt ÕL
138:33–34). Kui nad võtavad omaks evangeeliumi põhimõtted,
parandavad meelt oma pattudest ja võtavad vastu nende
heaks templites tehtud talitused, võetakse nad lahkelt vastu
paradiisi.

Jeesuse Kristuse lepituse ja ülestõusmise tõttu on füüsili-
ne surm üksnes ajutine: “Nõnda nagu kõik surevad Aadamas,
nõnda tehakse ka kõik elavaiks Kristuses” (1 korintlastele
15:22). Igaüks tõuseb üles, mis tähendab seda, et iga inimese
hing ja keha ühinevad uuesti — “taastatakse nende õigel ja
täiuslikul kujul” ega pea enam surema (Alma 40:23; vt ka
Alma 11:44–45).
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Tõenäoliselt oled sa tundnud valu, mis tekib, kui mõni
pereliige või sõber sureb. Sellistel hetkedel on loomulik kur-
bust tunda. Tegelikult on lein üheks sügavaimaks armastuse
väljenduseks. Issand ütles: “Sa pead elama üheskoos armas-
tuses, sedavõrd, et sa nutad nende kaotuse pärast, kes sure-
vad” (vt ÕL 42:45). Just nagu pole elu ilma armastuseta, nii
pole ka surma ilma kurbuseta.

Tundes sulle armsate inimeste surma puhul leina, võid
sa saada tröösti ülestõusmise tõotusest ja kindlast teadmi-
sest, et pered võivad olla igavesti koos. Sa võid näha “suurt
mure ja ka rõõmu põhjust — muret surma ja hävituse pärast
inimeste hulgas ja rõõmu Kristuse elutoovast valgusest”
(Alma 28:14; vt ka salmid 9–13).

Lisaks trööstile armsa inimese surma puhul, võid sa ela-
da rahus teadmisega, et ka sina sured kunagi. Kui sa elad
evangeeliumi järgi, võid sa pidada meeles Issanda tõotust:
“Need, kes surevad minus, ei maitse surma, sest see saab nei-
le olema magus” (vt ÕL 42:46).

Täiendavad viited: Jesaja 25:8; 1 korintlastele 15:51–58; 2 Nefi 9:6–15;
Moosia 16:6–8

Vt ka Jeesuse Kristuse lepitus; Paradiis; Päästmisplaan; Ülestõusmine

Surm, vaimne

Vaimne surm on eraldatus Jumalast. Pühakirjad räägi-
vad kahest vaimse surma allikast. Esimene neist on langemi-
ne ja teine meie endi sõnakuulmatus.

Mormoni Raamatu prohvet Saamuel õpetas: “Kogu
inimkond, olles Aadama langemisest saadik eemaldatud
Issanda juurest, on arvatud surnuks nii ajalikus kui ka vaim-
ses tähenduses” (Heelaman 14:16). Me oleme oma maapealse
elu ajal Jumala juurest eemaldatud. Jeesus Kristus lunastab
lepituse kaudu igaühe sellest vaimsest surmast. Saamuel
tunnistas, et Päästja ülestõusmine “lunastab kogu inimkonna
esimesest surmast, mis on vaimne surm. ... Vaata, Kristuse
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ülestõusmine lunastab inimkonna, jah, isegi kogu inimkonna
ja toob nad tagasi Issanda juurde” (Heelaman 14:16–17).
Prohvet Lehhi õpetas, et lepituse tõttu “tulevad kõik inime-
sed Jumala juurde; sellepärast, nad seisavad tema ees, et ta
nende üle kohut mõistaks vastavalt tõele ja pühadusele, mis
temas on” (2 Nefi 2:10).

Vaimsele surmale aitab kaasa ka meie enda sõnakuulma-
tus. Meie patud määrivad meid ja me ei saa elada Jumala juu-
res (vt Roomlastele 3:23; Alma 12:12–16, 32; Heelaman 14:18;
Mooses 6:57). Jeesus Kristus pakub lepituse kaudu lunastust
sellest vaimsest surmast, kuid üksnes sel juhul, kui me ra-
kendame Temasse usku, parandame meelt oma pattudest
ning kuuletume evangeeliumi põhimõtetele ja talitustele (vt
Alma 13:27–30; Heelaman 14:19; 3. usuartikkel).

Täiendavad viited: 1 Nefi 15:33–35; Alma 40:26; 42:23

Vt ka Jeesuse Kristuse lepitus; Kuulekus; Langemine; Meeleparandus;

Patt; Usk

Sõda

Issand on öelnud, et viimsetel aegadel “kuuldakse sõda-
dest ja kuulduseid sõdadest, ja kogu maa on ärevuses, ja ini-
meste südamed löövad araks” (vt ÕL 45:26).

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena
oleme me rahurahvas. Me järgime Päästjat, kes on Rahuvürst.
Me ootame Tema tuhandeaastast valitsemisaega, mil sõjad
lõppevad ja rahu taastatakse maa peal (vt Jesaja 2:4). Me
mõistame siiski, et selles maailmas saadavad riigijuhid mõni-
kord vägesid sõtta, et kaitsta oma rahvast ja ideaale.

Sõjaväes olevad viimse aja pühad ei pea tundma end
oma riigi ja oma Jumala vahel lõhki rebituna. Kirikus “me
usume, et tuleb olla alluvad kuningatele, presidentidele, va-
litsejatele ja võimukandjatele, kuuletudes seadustele, neid
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austades ja toetades” (12. usuartikkel). Sõjaväeteenistus väl-
jendab sellele põhimõttele pühendumist.

Kui viimse aja pühasid kutsutakse lahingusse, võivad
nad võtta eeskuju väepealik Moronist, suurepärasest sõjaväe-
juhist Mormoni Raamatus. Kuigi ta oli vägev sõdalane, oli ta
“mees, kes ei tundnud heameelt verevalamisest” (Alma
48:11). Ta oli “vankumatu usus Kristusesse” ja tema ainsaks
põhjuseks võitlemisel oli “kaitsta oma rahvast, oma õigusi ja
oma maad ja oma usundit” (Alma 48:13). Kui viimse aja pü-
had peavad sõtta minema, peaksid nad minema tõe ja õiguse
vaimus, soovides teha head. Nad peaksid minema, tundes sü-
dames armastust kõikide Jumala laste, teiste hulgas vastas-
poolel olijate vastu. Kui neilt nõutakse seejärel kellegi vere
valamist, ei loeta nende tegu patuks.

Vt ka Rahu; Riigivõim ja seadused

Sõltuvus (vt Hasartmängud; Pornograafia; Tarkuse Sõna)

Südametunnistus

Kõik inimesed on saanud sündides võime teha vahet
õige ja vale vahel. See südametunnistuseks kutsutav võime
on Kristuse Valguse ilming (vt Moroni 7:15–19).

Sinu südametunnistus on kaitse, mis aitab sul hoiduda
eemale vaimselt kahjustavatest olukordadest. Kui sa kuule-
tud käskudele ja teed õiglasi otsuseid, koged sa südamerahu.

Kui sa patustad, saavad sulle osaks süümepiinad või
süütunne, just nagu haavata saamise korral tunned sa füüsi-
list valu. See on loomulik viis, kuidas sinu südametunnistus
reageerib patule, ja see võib viia sind meeleparanduseni.

Meeleparandus ja andestus annavad sulle tagasi südame-
rahu. Kui sa aga jätad oma südametunnistuse tähele panema-
ta ega tee meeleparandust, saab see kahjustada, nagu miski
oleks sellele “tulise märgi ... põletanud” (1 Timoteosele 4:2).

Südametunnistus
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Õpi oma südametunnistust järgima. Sellel on tähtis osa
sinu valikuvabaduse rakendamisel. Mida rohkem oma süda-
metunnistust järgida, seda tugevamaks see saab. Tundlik sü-
dametunnistus on märk tervest vaimust.

Täiendavad viited: Moosia 4:1–3; ÕL 84:45–47

Vt ka Kiusatus; Kristuse Valgus; Kuulekus; Valikuvabadus

Sündimuse kontroll

Abielupaaridel on eriline võimalus anda Taevase Isa
vaimulastele surelik keha, kui nad on selleks füüsiliselt või-
melised. Nad mängivad oma osa suures õnneplaanis, mis
võimaldab Jumala lastel saada füüsilise keha ja saada osa
surelikkusest.

Kui sa oled abielus, peaksid sa arutlema koos oma abi-
kaasaga teie püha kohuse üle, milleks on laste toomine
maailma ja nende kasvatamine õigsuses. Mõelge selle tege-
misel elu pühadusele ja tähendusele. Mõtisklege rõõmu üle,
mis tuleb sellest, kui kodus on lapsed. Mõelge igavestele õn-
nistustele, mida toovad endaga head järeltulijad. Kui sinul ja
su abikaasal on nende põhimõtete kohta tunnistus, olete te
valmis palvemeelselt otsustama, millal ja kui palju lapsi saa-
da. Sellised otsused on teie ja Issanda vahelised.

Pidage meeles seda püha teemat arutades, et abielusise-
sed intiimsuhted on jumalikult heaks kiidetud. Kui nende su-
hete üheks eesmärgiks on anda Jumala lastele füüsiline keha,
siis teiseks eesmärgiks on väljendada armastust teineteise
vastu — ühendada mees ja naine omavahel ustavuse, truu-
duse, hoolivuse ja ühise eesmärgiga.

Taassünd (vt Päästmine; Pöördumine; Ristimine)

Taevane Isa (vt Isa, Jumal)

Sündimuse kontroll
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Taevane nõupidamine (vt Päästmisplaan)

Taevas

Pühakirjades on sõna taevas kasutusel kahel peamisel vii-
sil. Esiteks viitab see paigale, kus elab Jumal, mis on ustava-
te viimaseks koduks (vt Moosia 2:41). Teiseks viitab see maad
ümbritsevale avarusele (vt 1 Moosese 1:1).

Täiendavad viited: Laulud 11:4; Matteuse 6:9; 1 Nefi 1:8; Moosia 3:8; ÕL

20:17

Vt ka Auhiilguse kuningriigid

Talitused

Kirikus on talituseks püha, ametlik, preesterluse volituse-
ga tehtud tegu. Mõned talitused on vajalikud meie ülendu-
seks. Neid kutsutakse päästvateks talitusteks. Nende hulka
kuuluvad ristimine, kinnitamine, Melkisedeki Preesterlusse
pühitsemine (meestele), Templi And ja abielu pitseerimine.
Kõikide nende talituste puhul sõlmime me Issandaga pühad
lepingud.

Selliseid talitusi nagu lastele nime ja õnnistuse andmine,
õli pühitsemine ning haigete ja vaevatute võidmine ja õnnis-
tamine, tehakse samuti preesterluse volituse alusel. Kuigi
need ei ole meie päästmiseks olulised, on need tähtsad meie
heaolu jaoks ning meie juhatamiseks ja kannustamiseks.

Talitused ja lepingud aitavad meil pidada meeles, kes me
oleme. Need tuletavad meile meelde meie kohust Jumala ees.
Issand on andnud need meile selleks, et aidata meil tulla
Tema juurde ja saada igavene elu. Kui me peame neid au
sees, annab Ta meile jõudu.

Sul võib avaneda mitmeid võimalusi preesterluse talitus-
test osasaamiseks. Tee kõik, mis võimalik, et end sellise või-
maluse korral alati ette valmistada, olgu sa siis talituse
läbiviija või selle saaja. Sa võid valmistuda palvetades,
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paastudes, preesterluse juhtidega nõu pidades ning pühakir-
ju ja viimse aja prohvetite sõnu uurides. Kui sa oled prees-
terluse hoidja, peaksid sa olema alati vaimselt valmis talitust
läbi viima. Ela puhtalt ja vääriliselt ning püüdle selle poole,
et Püha Vaim võiks olla sinu pidev kaaslane.

Täiendavad viited: ÕL 84:19–21; 3.–5. usuartikkel

Vt ka Evangeelium; Leping; Preesterlus

Tarkuse Sõna

Tarkuse Sõna on terviseseadus, mille Issand on ilmuta-
nud meie füüsiliseks ja vaimseks heaoluks. Selles ilmutuses,
mis on kirjas Õpetuse ja Lepingute 89. osas, räägib Issand
meile, millist toitu meil on hea süüa ja millised ained pole
meie kehale head. Ta lubab Tarkuse Sõnale kuuletumise eest
vaimseid ja füüsilisi õnnistusi.

Tarkuse Sõnas käsib Issand, et me ei pruugiks järgmisi
aineid:

• Alkohoolsed joogid (vt ÕL 89:5–7).

• Tubakas (vt ÕL 89:8).

• Tee ja kohv (vt ÕL 89:9; viimse aja prohvetid on õpeta-
nud, et väljend “kuumad joogid” viitab teele ja kohvile).

Kõik kahjulik, mida inimesed meelega pruugivad, ei ole
kooskõlas Tarkuse Sõnaga. See kehtib eriti narkootikumide
puhul, mis võivad hävitada need, kes neist sõltuvusse satu-
vad. Hoidu neist täielikult. Ära proovi neid järele. Ka retsep-
tiravimite kuritarvitamine tekitab kahjulikku sõltuvust.

Issand teavitab, et meie keha jaoks on hea järgmine toit:

• Köögi- ja puuviljad, mida peaks tarvitama “mõistli-
kult ja tänuga” (vt ÕL 89:10–11).

Tarkuse Sõna

166



• “Loomade ja õhu lindude liha,” mida “tuleb kasutada
säästlikult” (vt ÕL 89:12–13).

• Sellised teraviljad, nagu nisu, riis ja kaer, mis on “elu-
toeks” (vt ÕL 89:14–17).

Tarkuse Sõna pidamisest tulenevad õnnistused

Neile, kes peavad kinni Tarkuse Sõnast, tõotab Issand:
“Kõik pühad, kes peavad meeles kinni pidada neist üt-

lustest ja teevad nende järele, kõndides kuulekana käskude-
le, saavad tervist nabasse ja üdi luudesse;

ja nad leiavad tarkust ja suuri teadmiste aardeid, isegi
varjatud aardeid;

ja nad jooksevad ega väsi, ja käivad ega nõrke.
Ja mina, Issand, annan neile lubaduse, et hävitav ingel

möödub neist, nagu Iisraeli lastest, ja ei surma neid” (vt ÕL
89:18–21).

Sõltuvusest vabanemine

Parimaks teguviisiks oleks hoiduda täielikult nendest
ainetest, mis Issand Tarkuse Sõnas ära keelab. Kui sa oled aga
sattunud mõnest sellisest ainest sõltuvusse, võid sa oma sõl-
tuvusest vabaneda. Sa võid sõltuvusest vabaneda omaenda
jõupingutuste, Issanda armu suutlikuks tegeva väe, pereliik-
mete ja sõprade abi ning Kiriku juhtide juhatuse kaudu.

Palveta abi saamiseks ja tee kõik, mis sinu võimuses, et
hoiduda sõltuvuse tagajärjel tekkivatest kiusatustest. Sinu
Taevane Isa tahab, et sa saaksid osa õnnistustest, mis tulenevad
Tarkuse Sõnast kinnipidamisest, ja Ta annab sulle jõudu, kui sa
seda siiralt teha püüad.

Täiendavad viited: ÕL 49:19–21; 59:15–20; 88:124; 89:1–4

Vt ka Kiusatus; Kuulekus

Tee (vt Tarkuse Sõna)
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Teenimine

Tõelised Jeesuse Kristuse jüngrid soovivad teenida neid,
kes on nende ümber. Päästja ütles: “Sellest tunnevad kõik, et
teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!”
(Johannese 13:35)

Kui sind ristiti, lubasid sa lepingus võtta enda peale
Jeesuse Kristuse nime. Prohvet Alma selgitas seda lepingut
ühele uute pöördunute rühmale, kes tahtis saada ristitud. Ta
täheldas, et nende sooviga “tulla Jumala lambatarasse” kaas-
nes tahe teenida mõttekalt — “kanda üksteise koormaid, et
need oleksid kerged”, “leinata koos nendega, kes leinavad”
ja “trööstida neid, kes vajavad tröösti” (Moosia 18:8–9).

Püüdes teisi teenida, võta Päästja oma eeskujuks. Kuigi
Ta tuli maa peale Jumala Pojana, teenis Ta alandlikult kõiki,
kes olid Tema ümber. Ta kuulutas: “Mina olen teie seas nõn-
da nagu see, kes teenib” (Luuka 22:27).

Päästja õpetas teenimise tähtsust tähendamissõna alusel.
Selles tähendamissõnas naaseb Ta oma hiilguses maa peale ja
eraldab õiglased pahelistest. Ta ütleb õiglastele: “Tulge siia,
minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmis-
tatud maailma asutamisest! Sest mul oli nälg, ja te andsite
mulle süüa; mul oli janu, ja te jootsite mind; ma olin võõras,
ja te võtsite mind vastu; ma olin alasti, ja te riietasite mind;
ma olin haige, ja te tulite mind vaatama; ma olin vangis, ja te
tulite mu juure” (Matteuse 25:34–36).

Õiglased, keda selline avaldus hämmeldab, küsivad:
“Issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind, või
millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõ-
rana ja võtsime sind vastu, või alasti ja riietasime sind? Millal
me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juure?”
(Matteuse 25:37–39)

Seejärel vastab Issand: “Mida te iganes olete teinud ühe-
le nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule
teinud!” (Matteuse 25:40)
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Päästja kutsub sind teiste teenimisel endast andma. Sul
on selleks piiritud võimalused. Otsi iga päev võimalusi teis-
tele rõõmu valmistamiseks, heade sõnade lausumiseks, teiste
eest millegi tegemiseks, millega nad ise hakkama ei saa, ning
evangeeliumi jagamiseks. Ole vastuvõtlik Vaimu sosistuste-
le, mis sind teenima õhutavad. Sa avastad, et tõeline õnne võ-
ti peitub teiste õnne nimel töötamises.

Täiendavad viited: Matteuse 22:35–40; 25:41–46; Luuka 10:25–37;

Galaatlastele 5:13–14; Moosia 2:17

Vt ka Armastus; Ligimesearmastus

Telestiline kuningriik (vt Auhiilguse kuningriigid)

Templi And (vt Templid)

Templid

Templid on sõna otseses mõttes Issanda kojad. Need on
pühad kummardamiskohad, kus võib viibida Issand. Oma
pühaduse poolest võib templiga võrrelda vaid kodu.

Issand on käskinud oma inimestel kogu ajaloo vältel
templeid ehitada. Tänapäeval järgib Kirik Issanda kutset
kõikjale kogu maailmas templeid ehitada, mis võimaldab
suurel hulgal meie Taevase Isa lastel üha enam templiõnnis-
tustest osa saada.

Elavate heaks tehtavad talitused

Templite põhieesmärgiks on anda meile võimalus tali-
tuste saamiseks, mis on vajalikud selleks, et pälvida ülendus
selestilises kuningriigis. Templitalitused viivad suurimate
õnnistusteni, mis on Jeesuse Kristuse lepituse kaudu võima-
likud. Kõik, mida me Kirikus teeme — kõik meie koosolekud
ja üritused, meie misjonitöö, õppetunnid, mida me esitame,
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ja laulud, mida me laulame — peaks juhtima meie tähelepa-
nu Päästjale ja tööle, mida me teeme pühades templites.

Üks templis saadavatest talitustest on Templi And, mis
on tõepoolest Jumalalt saadud and. See talitus koosneb reast
juhistest ja selle juurde kuuluvad lepingud, mida me sõlmime
seoses õiglase elu ja evangeeliumi nõuetele vastavusega.
Templi And aitab meil keskenduda Päästjale, Tema rollile
meie Taevase Isa plaanis ja meie kohustusele Teda järgida.

Üheks templitalituseks on selestiline abielu, kus mees ja
naine pitseeritakse teineteise külge kogu igavikuks. Templis
läbi viidud pitseerimine on igavene, kui mees ja naine on us-
tavad nende poolt sõlmitud lepingutele.

Templis pitseeritud vanematele sündinud lapsed on sün-
dinud lepingus. Need lapsed kuuluvad automaatselt igaves-
se perekonda. Lapsed, kes ei ole sündinud lepingus, võivad
kuuluda samuti igavesse perekonda, kui nende päris- või
neid lapsendanud vanemad pitseeritakse teineteise külge.
Talitust, kus lapsed pitseeritakse nende vanemate külge, te-
hakse templis.

Kui sa oled saanud templitalitused, pea alati meeles sinu
poolt sõlmitud lepinguid. Mine templisse tagasi nii sageli kui
saad. Kui sa oled isa või ema, õpeta oma lastele templi täht-
sust. Aita neil valmistuda väärilisena templisse minema.

Kui sa ei ole veel saanud templitalistusi, hakka end nüüd
ette valmistama. Kui olukord lubab, mine templisse, et võtta
osa surnute heaks tehtavatest ristimistest ja kinnitamistest.

Surnute heaks tehtavad talitused

Inimesed, kes surid ilma vajalike evangeeliumitalituste-
ta, võivad saada nendest talitustest osa templites tehtava töö
kaudu. Sa võid teha seda tööd oma esivanemate ja teiste
heaks, kes on surnud. Toimides nende asemikuna, võid sa
lasta end ristida ja kinnitada, saada Templi Anni ning võtta
osa mehe pitseerimisest naise külge ja laste pitseerimisest va-
nemate külge.
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Selleks, et sinu surnud esivanemate heaks võiks teha
templitööd, peaksid sa otsima aktiivselt nende kohta tehtud
ülestähendusi.

Selleks, et saada täiendavat teavet surnute heaks tehtava
templitöö ja pereajalootöö kohta, vaata “Pereajalootöö ja ge-
nealoogia”, lk 114.

Templiväärilisus

Selleks, et templisse minna, pead sa olema vääriline. Sa
tõendad oma väärilisust kahe vestlusega — ühe viib läbi sinu
piiskopkonna liige või sinu koguduse juhataja ja teise sinu
vaikonna juhatuse liige või misjoni juhataja. Sinu preesterluse
juhid tagavad nende vestluste privaatsuse ja konfidentsiaal-
suse. Kummalgi vestlusel küsib preesterluse juht sinult sinu
käitumise ja väärilisuse kohta. Sinult küsitakse sinu tunnistu-
se kohta Taevasest Isast ja Jeesuse Kristuse lepitusest ning kas
sa toetad Kiriku kohalikke ja üldjuhte. Sul palutakse kinnita-
da, et sa oled kõlbeliselt puhas ja et sa pead kinni Tarkuse
Sõnast, maksad täit kümnist, elad kooskõlas Kiriku õpetuste-
ga ja ei pea mingit ühendust usust taganenud rühmitustega
ega toeta neid mingil viisil.

Kui sa vastad vestlusküsimustele rahuldavalt ning oled
koos preesterluse juhtidega veendunud oma templisse mine-
ku väärilisuses, saad sa templisoovituse. Sa allkirjastad soovi-
tuse koos preesterluse juhtidega, mis võimaldab sul siseneda
templisse järgmised kaks aastat, niikaua kui sa oled vääriline.

Templisoovituse vestlused pakuvad sulle suurepärase
võimaluse oma väärilisuse ja elustiili üle järele mõelda. Kui
miski sinu elus on korrast ära, räägi oma piiskopi või kogu-
duse juhatajaga varakult enne oma templisoovituse vestlust.
Ta võib aidata sul end ette valmistada, et sa oleksid templi-
soovituse vääriline.
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Templiriided

Sa peaksid kandma templisse minnes oma parimaid rii-
deid, nagu siis, kui sa käid kirikus. Templis olles paned sa en-
da riiete asemel selga valged templiriided. Ümberriietumine
toimub riietusruumis, kus sa saad endale lukustatava kapi ja
privaatse riietumiskabiini. Templis peetakse hoolikalt kinni
kombekusest.

Pannes oma riided kappi, võid sa jätta maha kõik maised
segajad. Valgetes riietes võid sa tunda teiste templisolijatega
ühtekuuluvus- ja võrdsustunnet, sest kõik sinu ümber on
sarnaselt riides.

Templirõivaste kandmine

Kui sa oled kord Templi Anni saanud, on sul õnnistus
kanda templirõivaid kogu oma elu. Sa oled kohustatud kand-
ma neid vastavalt Templi Anni ajal saadud juhistele. Pea mee-
les, et selle püha eelisõigusega seotud õnnistused sõltuvad
sinu väärilisusest ja ustavusest templilepingute pidamisel.

Templirõivad tuletavad sulle jätkuvalt meelde sinu poolt
templis sõlmitud lepinguid. Sa peaksid suhtuma neisse alati
austusega. Sa ei peaks laskma neid näha neil, kes ei mõista
nende tähendust, ja sa ei peaks neid ümber tegema, et ko-
handada neid erinevate riietumisstiilidega. Kui sa kannad
neid õigesti, on need sulle kaitseks kiusatuse ja kurja vastu.
Templirõivaste kandmine väljendab välispidiselt sisemist
pühendumust Päästja järgimisele.

Templiskäimise õnnistused

Lisaks sellele, et tempel on koht, kus tehakse pühasid
preesterluse talitusi, on see ka rahu ja ilmutuse asupaik. Kui
sul on raskusi või sinu mõtteid vaevavad olulised otsused,
võid sa viia oma mured templisse. Seal võid sa saada vaim-
set juhatust.
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Vahel võib sul olla tunne, et sa ei suuda selgelt mõelda,
sest su mõtted on niivõrd vaevatud probleemidest ja paljudest
tähelepanu nõudvatest asjadest. Templis võib nendest segava-
test asjaoludest tekkinud tolm settida, udu ja ähmasus hajuda
ning sa võid mõista seda, mida sa ei ole varem mõistnud. Sa
võid avastada uusi moodusi, kuidas oma probleemidega hak-
kama saada.

Issand õnnistab sind, kui sa templis pühast talitustööst
osa võtad. Ja Temalt saadud õnnistused ei piirdu templis vee-
detud ajaga. Ta õnnistab sind igas sinu eluvaldkonnas. Töö,
mida sa teed templis, teeb sind tugevamaks ja täiustab sind
vaimselt.

Täiendavad viited: Jesaja 2:1–3; ÕL 88:119; 109–110; 124:39–41

Vt ka Abielu; Leping; Pereajalootöö ja genealoogia; Päästmisplaan;

Talitused

Templirõivad (vt Templid)

Terrestriline kuningriik (vt Auhiilguse kuningriigid)

Trööstija (vt Püha Vaim)

Tubakas (vt Tarkuse Sõna)

Tunnistus

Tunnistus on Püha Vaimu poolt antud vaimne tõendus.
Tunnistuse aluseks on teadmine, et Taevane Isa elab ja armas-
tab meid; et Jeesus Kristus elab, et Ta on Jumala Poeg ja et Ta
viis täide piiritu lepituse; et Joseph Smith on Jumala prohvet,
keda kutsuti evangeeliumi taastama; et meid juhib tänapäeval
elav prohvet ja et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on
Päästja õige Kirik maa peal. Sellise aluse puhul hõlmab kas-
vav tunnistus kõiki evangeeliumi põhimõtteid.
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Tunnistuse saamine ja tugevdamine

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmena on sul
püha võimalus ja kohustus saada endale omaenda tunnistus.
Saanud kord tunnistuse, on sinu ülesandeks selle eest kogu
oma elu hoolt kanda. Sinu õnn selles elus ja kogu igavikus sõl-
tub suurel määral sellest, kas sa oled “[vapper] tunnistuses
Jeesusest Kristusest” (vt ÕL 76:79; vt ka salmid 51, 74, 101).
Püüdes tunnistust omandada ja tugevdada, pea meeles järgmi-
si põhimõtteid:

Tunnistuse otsimine saab alguse õiglasest ja siirast soovist.
Sinu Taevane Isa õnnistab sind vastavalt sinu õiglastele süda-
mesoovidele ja su püüdlustele Tema tahet täita. Kõneldes
inimrühmale, kellel ei olnud veel tunnistust evangeeliumist,
õpetas Alma: “Kui te ärkate ja äratate oma võimed, isegi proo-
vile panemaks minu sõnu ja rakendate pisut usku, jah, isegi
kui te ei suuda rohkemat, kui soovida uskuda, laske sel soo-
vil endas töötada, isegi kuni te usute sel moel, et te võite an-
da koha osale minu sõnadest” (Alma 32:27).

Tunnistus tuleb Püha Vaimu tasase mõju kaudu. Tunnistuse
tagajärjed võivad olla imepärased ja elu muutvad, kuid tun-
nistuse and tuleb tavaliselt vaikse kindlustundena, ilma et
Jumala vägi suurejoonelisel kujul silma torkaks. Isegi Alma,
keda oli külastanud ingel ja kes oli näinud Jumalat oma troo-
nil istumas, pidi paastuma ja palvetama, et saada tunnistust
Püha Vaimu väe kaudu (vt Alma 5:45–46; 36:8, 22).

Sinu tunnistus kasvab järk-järgult su kogemuste kaudu.
Keegi ei saa täielikku tunnistust ühekorraga. Sinu tunnistus
tugevneb su kogemuste kaudu. See avardub, kui sa näitad
üles tahet teenida Kirikus kõikjal, kuhu sind kutsutakse. See
kasvab, kui sa otsustad käskudest kinni pidada. Kui sa aitad
ja tugevdad teisi, paned sa tähele, kuidas su tunnistus üha
edasi areneb. Kui sa palvetad ja paastud, uurid pühakirju,
käid Kiriku koosolekutel ja kuulad, kuidas teised oma tun-
nistusi jagavad, õnnistatakse sind inspiratsioonihetkedega,
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mis su tunnistust vooderdavad. Sellised hetked leiavad sinu
elus pidevalt aset, kui sa püüad elada evangeeliumi järgi.

Sinu tunnistus kasvab seda jagades. Ära oota, et su tunnistus
oleks täiesti välja kujunenud, enne kui sa seda jagad. Osa tun-
nistuse arengust kaasneb selle jagamisega. Õigupoolest avas-
tad sa oma olemasoleva tunnistuse jagamisel, et see tuleb sulle
tagasi — suuremana.

Tunnistuse jagamine

Sa võid tunda paastu- ja tunnistuskoosolekutel ning oma
pereliikmete ja sõpradega suheldes õhutust oma tunnistust
jagada. Pea sel juhul meeles, et sa ei pea pidama pikka, mõ-
jusat ettekannet. Sinu tunnistus on kõige võimsam, kui sa
annad selle edasi lühida, puhtsüdamliku veendumusena
Päästjast, Tema õpetustest ja taastamisest. Palveta juhatuse
saamiseks ja Vaim aitab sul teada, kuidas südames olevaid
tundeid väljendada. Kui sa aitad teistel saada osa lootusest ja
kindlustundest, mida Issand on sulle andnud, toob see sulle
suurt rõõmu.

Täiendavad viited: Johannese 7:17; 1 korintlastele 2:9–14; Jakoobuse

1:5–6; Moroni 10:3–5; ÕL 6:22–23; 62:3; 88:81

Vt ka Ilmutus; Isa, Jumal; Jeesuse Kristuse lepitus; Paastumine ja paastu-

annetused; Palve; Püha Vaim; Vaimsed annid

Tunnustähed

Tunnustähed on sündmused või kogemused, mis tõenda-
vad Jumala väge. Need on sageli imepärased. Need teevad
kindlaks ja kuulutavad selliseid tähtsaid sündmusi nagu näi-
teks Päästja sünd, surm ja Teine tulemine. Need meenutavad
meile lepinguid, mida Issand on meiega teinud. Tunnustähed
võivad anda ka tunnistust jumalikust kutsest või näidata
Issanda pahakspanekut.
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Mõned inimesed väidavad, et nad usuksid Jumalasse või
Tema töösse, kui nad saaksid tunnustähe. Issand on aga öel-
nud: “Usk ei tule tunnustähtede läbi, vaid tunnustähed järg-
nevad nendele, kes usuvad” (vt ÕL 63:9). Selliseid tunnustähti
antakse nendele, kes on ustavad ja kuulekad, et neid nende
usus tugevdada.

Täiendavad viited: Matteuse 12:38–39; Markuse 13:22–27; Luuka 2:8–17;

Alma 30:43–52; Heelaman 14; 3 Nefi 1:13–21; 8:2–25; Eter 12:6; ÕL

63:7–12

Vt ka Jeesuse Kristuse Teine tulemine; Kuulekus; Usk

Tõe Vaim (vt Püha Vaim)

Tänulikkus

Issand on tõotanud: “See, kes võtab kõik asjad vastu tä-
nuga, tehakse hiilgavaks” (vt ÕL 78:19). Tänulikkus on
meeltülendav suhtumine. Sa võid öelda ilmselt omast koge-
musest, et sa oled õnnelikum, kui sinu südames on tänutun-
ne. Kui sa oled tänulik, ei saa sa olla kibestunud, kergesti
haavuv ega väiklane.

Ole tänulik oma imeliste õnnistuste eest. Ole tänulik oma
tohutute võimaluste eest. Ole tänulik oma vanematele. Anna
neile teada oma tänulikkusest. Täna oma sõpru ja õpetajaid.
Väljenda oma tänulikkust kõigile, kes osutavad sulle teene
või on sulle mingil viisil abiks.

Täna oma Taevast Isa, et Ta on sinu vastu hea. Sa võid
väljendada Jumalale oma tänulikkust, tunnustades kõiges
Tema kätt, tänades Teda kõige eest, mis Ta sulle annab, pida-
des kinni Tema käskudest ja teenides teisi. Täna Teda Tema
Armastatud Poja Jeesuse Kristuse eest. Väljenda tänulikkust
Päästja suurepärase eeskuju eest, Tema õpetuste eest, Tema
käe eest, mille Ta on toeks ja abiks välja sirutanud, ning Tema
piiritu lepituse eest.
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Täna Issandat Tema taastatud Kiriku eest. Täna Teda kõi-
ge eest, mida see sulle pakub. Täna Teda sõprade ja pere eest.
Juhatagu ja õnnistagu tänulikkuse vaim sind nii ööl kui päe-
val. Tee tööd tänulikumaks saamise nimel. Sa avastad, et sel-
lel on imelised tagajärjed.

Täiendavad viited: Laulud 100:3–4; Luuka 17:11–19; Moosia 2:19–22;

Alma 34:38; ÕL 59:7

Tätoveeringud

Viimse aja prohvetid laidavad täiesti maha keha tätovee-
rimise. Need, kes seda nõuannet ignoreerivad, näitavad lu-
gupidamatust iseenda ja Jumala vastu. Apostel Paulus õpetas
meie keha tähtsusest ja ohust, mis kaasneb selle sihiliku rü-
vetamisega: “Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala
Vaim elab teie sees? Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal
rikub tema; sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie”
(1 korintlastele 3:16–17).

Kui sul on tätoveering, kannad sa endaga pidevat meel-
detuletust oma eksimusest. Sa võiksid mõelda selle eemalda-
misele.

Vt ka Keha augustamine

Usk

Apostel Paulus õpetas, et “usk on kindel usaldus selle
vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta”
(Heebrealastele 11:1). Alma tegi sarnase avalduse: “Kui teil
on usku, siis te loodate asjadele, mida pole näha, kuid mis on
tõsi” (Alma 32:21).

Usk on põhimõte, mis puudutab tegutsemist ja väge.
Usku rakendatakse alati, kui tehakse tööd väärt eesmärgi ni-
mel. Lootus pannakse millelegi, mida pole näha.
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Usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse

Selleks, et sinu usk võiks viia sind pääsemiseni, peab see
olema koondunud Issandale Jeesusele Kristusele (vt Apostlite
teod 4:10–12; Moosia 3:17; Moroni 7:24–26; 4. usuartikkel). Sa
võid rakendada usku Kristusesse, kui sa oled veendunud, et
Ta on olemas, kui sul on õige arusaam Tema loomusest ja kui
sa püüad teadlikult elada Tema tahte järgi.

Jeesusesse Kristusesse uskumine tähendab Tema täielikku
usaldamist — Tema piiritule väele, arukusele ja armastusele
lootmist. Selle juurde kuulub Tema õpetustesse uskumine. See
on uskumine, et kuigi sa ei mõista kõike, mõistab Tema ometi.
Pea meeles, et kuna Ta on kogenud kõiki sinu valusid, kanna-
tusi ja ebaõiglusi, teab Ta, kuidas aidata sul sinu igapäevastest
raskustest üle olla (vt Alma 7:11–12; ÕL 122:8). Ta on “maailma
ära võitnud” (Johannese 16:33) ja loonud viisi, kuidas sa saak-
sid igavese elu. Ta on valmis sind alati aitama, kui sa pead mee-
les Tema palvet: “Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge
kahelge, ärge kartke” (vt ÕL 6:36).

Usupõhine elu

Usk on midagi palju enamat passiivsest uskumusest.
Usku väljendatakse tegude — oma eluviisi kaudu.

Päästja tõotas: “Kui teil on usku minusse, on teil võim
teha mis iganes on sobilik minus” (Moroni 7:33). Usk
Jeesusesse Kristusesse võib innustada sind järgima Tema täi-
uslikku eeskuju (vt Johannese 14:12). Sinu usk võib panna
sind tegema häid tegusid, kuuletuma käskudele ja paranda-
ma meelt oma pattudest (vt Jakoobuse 2:18; 1 Nefi 3:7; Alma
34:17). Su usk võib aidata sul saada jagu kiusatustest. Alma
andis nõu oma pojale Heelamanile: “Õpeta neid oma usuga
Issandasse Jeesusesse Kristusesse vastu panema igale kuradi
kiusatusele” (Alma 37:33).

Issand teeb sinu elus vägevaid imetegusid vastavalt sinu
usule (vt 2 Nefi 26:13). Usk Jeesusesse Kristusesse aitab sul
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saada Tema lepituse kaudu osa vaimsest ja füüsilisest para-
nemisest (vt 3 Nefi 9:13–14). Katsumuse hetkedel võib usk
anda sulle jõudu edasi pürgida ja oma raskustele julgelt vas-
tu seista. Sinu usk Päästjasse võib anda sulle rahu ka siis, kui
tulevik näib kindlusetu (vt Roomlastele 5:1; Heelaman 5:47).

Oma usu tugevdamine

Usk on Jumalalt saadud and, kuid selleks, et see oleks tu-
gev, pead sa seda toitma. Usk on nagu sinu käelihas. Kui sa
seda treenid, muutub see tugevaks. Kui sa riputad selle side-
mega kaela ja jätadki nii, muutub see nõrgaks.

Usu andi võib toita, kui palvetada Taevase Isa poole
Jeesuse Kristuse nimel. Kui sa väljendad oma Isale oma tä-
nulikkust ja palud Temalt õnnistusi, mida sina ja teised vaja-
vad, saad sa Temaga lähedasemaks. Sa saad lähedasemaks
Päästjaga, kelle lepitus võimaldab sul halastust paluda (vt
Alma 33:11). Lisaks oled sa ka vastuvõtlik Püha Vaimu vaik-
se juhatuse suhtes.

Sa saad tugevdada oma usku, pidades kinni käskudest.
Nagu kõiki Jumala õnnistusi, saadakse ja tugevdatakse ka
usku omaenda kuulekuse ja õiglaste tegude kaudu. Kui sa
soovid, et su usk oleks nii täiuslik kui võimalik, pead sa pi-
dama kinni sinu poolt sõlmitud lepingutest.

Sa võid arendada oma usku ka pühakirjade ja viimse aja
prohvetite sõnade uurimise kaudu. Prohvet Alma õpetas, et
Jumala sõna aitab usku tugevdada. Võrreldes sõna seemne-
ga, ütles ta, et “soov uskuda” võib viia sind selleni, et sa “an-
nad koha”, et sõna võiks saada “istutatud [sinu] südamesse”.
Seejärel sa tunned, et see sõna on hea, sest see hakkab avar-
dama sinu hinge ja valgustama su arusaamist. See tugevdab
su usku. Toites sõna jätkuvalt oma südames, “suure usinuse
ja kannatlikkusega, oodates selle vilja, see juurdub; ja vaata,
see saab olema puu, mis ulatub igavesse ellu” (vt Alma
32:26–43).
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Täiendavad viited: Heebrealastele 11; Jakoobuse 1:5–6; 2:14–26; Eter

12:4–27; Moroni 7:20–48; ÕL 63:7–11; 90:24

Vt ka Isa, Jumal; Jeesus Kristus; Meeleparandus; Ristimine

Usuartiklid

Usuartiklites on kirjas 13 peamist punkti, millesse Viimse
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete seas usutakse.
Prohvet Joseph Smith saatis need esmalt kirjaga ajalehetoi-
metaja John Wentworthile vastamaks härra Wentworthi pal-
vele saada teada, millesse Kiriku liikmed usuvad. Seejärel
avaldati need Kiriku ajalehtedes. Neid võetakse nüüd kui
pühakirju ja need on osa Kallihinnalisest Pärlist.

Usust taganemine

Kui mõni inimene või inimrühm ei usu enam evangee-
liumi põhimõtetesse, on nad usust taganenud.

Maailma ajaloo jooksul on tulnud ette üleüldisi usust ta-
ganemise perioode. Pärast õiglaselt veedetud aega on inime-
sed pöördunud sageli pahelisuse poole. Üheks näiteks on
suur usust taganemine, mis leidis aset pärast seda, kui
Päästja rajas oma Kiriku. Pärast Päästja ja Tema apostlite sur-
ma moonutasid inimesed evangeeliumi põhimõtteid ja tegid
lubamatuid muudatusi Kiriku organisatsioonis ja preesterlu-
se talitustes. Sellise laialt levinud pahelisuse tõttu võttis
Issand preesterluse volituse maa pealt.

Suure usust taganemise ajal ei saanud inimesed elavatelt
prohvetitelt jumalikku juhatust. Loodi palju kirikuid, kuid
neis puudus preesterluse vägi, et aidata inimestel leida
õigeid teadmisi Isast Jumalast ja Jeesusest Kristusest. Osa pü-
hakirjadest moonutati või läks kaduma ja kellelgi polnud vo-
litust anda Püha Vaimu andi või viia läbi preesterluse
talitusi. See usust taganemine kestis, kuni Taevane Isa ja
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Tema Armastatud Poeg ilmusid 1820. aastal Joseph Smithile
ja tegid algust evangeeliumi täiuse taastamisega.

Me elame nüüd ajal, mil Jeesuse Kristuse evangeelium
on taastatud. Kuid erinevalt mineviku Kirikust ei saa Viimse
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule osaks üleüldine usust
taganemine. Pühakirjad õpetavad, et Kirikut ei hävitata
enam kunagi (vt ÕL 138:44; vt ka Taaniel 2:44).

Kuigi ei saa olema järgmist üleüldist tõest taganemist,
peab igaüks olema valvel, et me ise usust ei taganeks. Sa võid
kaitsta end usust taganemise eest, pidades kinni oma lepin-
gutest, kuuletudes käskudele, järgides Kiriku juhte, võttes
sakramenti ning tugevdades jätkuvalt oma tunnistust iga-
päevase pühakirjade uurimise, palve ja teenimise kaudu.

Täiendavad viited: Jesaja 24:5; Aamos 8:11–12; Matteuse 24:4–14;

Apostlite teod 20:28–30; 2 Timoteosele 3:1–5, 14–15; 4:3–4; 1 Nefi

13:24–29; Mormon 1:13–14; ÕL 1:15–17; Joseph Smith — Ajalugu 1:17–19

Vt ka Evangeeliumi taastamine; Kiriku juhtimine; Preesterlus

Vaikond (vt Kiriku juhtimine)

Vaim

Sa oled Taevase Isa vaimulaps ja olid enne maa peale
sündimist vaim. Siin maa peal elamise ajal elab sinu vaim su
füüsilises kehas, mis sündis surelikest vanematest.

Pühakirjad annavad meile teada meie vaimude loomu-
sest. Me saame teada, et “kõik vaim on aine, kuid see on pee-
nem või puhtam, ja seda võib eristada vaid puhtamate
silmadega” (vt ÕL 131:7). Me loeme, et “inimese vaim on te-
ma isiku sarnane, nagu ka looma ja kõikide teiste loodute
vaim, kelle Jumal on loonud” (vt ÕL 77:2; vt ka Eter 3:7–16).

Pühakiri õpetab ka seda, et füüsilise surma ajal vaim ei
sure. See lahkub kehast ja elab surelikkusele järgnevas vai-
mumaailmas. Ülestõusmise ajal liidetakse vaim taas kehaga,
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“et neid enam mitte kunagi ei lahutataks; nõnda kõik saab
vaimseks ja surematuks” (Alma 11:45).

Täiendavad viited: Roomlastele 8:16–17; 2 Nefi 9:10–13; ÕL 93:29, 33

Vt ka Hing; Päästmisplaan; Ülestõusmine

Vaimne surm (vt Surm, vaimne)

Vaimsed annid

Vaimsed annid on õnnistused või võimed, mis on antud
Püha Vaimu väe kaudu. Jumal annab igale ustavale Kiriku
liikmele vähemalt ühe neist andidest. Kui sa saad sellised an-
nid, on need sinule endale jõuks ja õnnistuseks ning aitavad
sul teenida teisi (vt ÕL 46:8–12). Pühakirjad õpetavad palju-
dest Vaimu andidest:

• Teadmine, “et Jeesus Kristus on Jumala Poeg ja et ta
löödi risti maailma pattude eest” (vt ÕL 46:13).

• Suutlikkus uskuda nende sõnu, kes tunnistavad
Jeesusest Kristusest (vt ÕL 46:14).

• Teadlikkus “erinevatest teenimisviisidest” (vt ÕL
46:15; vt ka 1 korintlastele 12:5). Seda andi kasutatak-
se Kiriku haldamisel ja juhtimisel.

• Teadlikkus “erinevatest väeavaldustest”, mis aitab
meil vahet teha, kas mõni õpetus või mõju tuleb
Jumalalt või mõnest muust allikast (vt ÕL 46:16; vt ka
1 korintlastele 12:6–7).

• “Tarkuse sõna” and (1 korintlastele 12:8; ÕL 46:17).
See ei viita seadusele, mida me tunneme Tarkuse
Sõnana. Pigem on see tarkuse and — suutlikkus õigel
viisil teadmisi rakendada.

• “Teadmise sõna” and (vt ÕL 46:18; 1 korintlastele 12:8).
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• Suutlikkus õpetada Püha Vaimu väega (vt Moroni
10:9–10; vt ka ÕL 46:18).

• Usu and (vt 1 korintlastele 12:9; Moroni 10:11).

• And, milleks on “usk, et saada tervendatud” (vt ÕL
46:19).

• And, milleks on “usk tervendada” (vt ÕL 46:20; vt ka
1 korintlastele 12:9; Moroni 10:11).

• And “teha imetegusid” (vt ÕL 46:21; 1 korintlastele
12:10; vt ka Moroni 10:12).

• Prohvetliku kuulutamise and (vt 1 korintlastele 12:10;
Moroni 10:13; ÕL 46:22). Armastatud Johannes õpetas,
et “Jeesuse tunnistus on prohvetikuulutamise vaim”
(Ilmutuse 19:10).

• “Võime näha ingleid ja teenivaid vaime” (Moroni 10:14).

• And “eristada vaime” (vt ÕL 46:23; 1 korintlastele 12:10).

• And rääkida erinevates keeltes (vt 1 korintlastele
12:10; Moroni 10:15; ÕL 46:24).

• And, milleks on “keelte tõlkimine” (vt ÕL 46:25; 1 ko-
rintlastele 12:10; vt ka Moroni 10:16).

Need ja teised pühakirjades loetletud vaimsed annid on
vaid mõned näited paljudest Vaimu andidest. Issand võib õn-
nistada sind muudel viisidel, sõltuvalt sinu ustavusest ning
sinu ja nende vajadustest, keda sa teenid. Ta on käskinud meil
teha usinasti tööd, et me võiksime vaimseid ande saada:

“Vaadake ette, et teid ei petetaks; ja et teid ei petetaks, ot-
sige agaralt parimaid ande, pidades alati meeles, mille jaoks
need antud on; sest tõesti ma ütlen teile: Need on antud nen-
de kasuks, kes mind armastavad ja peavad kinni kõikidest
minu käskudest, ja nende, kes püüavad nii teha, et kasu saak-
sid kõik, kes otsivad või kes paluvad minult” (vt ÕL 46:8–9;
vt ka 26. salm).
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Täiendavad viited: 1 korintlastele 13; 14:1–33; Moroni 10:17–25; ÕL

46:27–33; 7. usuartikkel

Vt ka Ilmutus; Püha Vaim

Vaimu annid (vt Vaimsed annid)

Vaimuvangla (vt Paradiis; Põrgu; Surm, füüsiline)

Valikuvabadus

Sinu Taevane Isa on andnud sulle valikuvabaduse, või-
me iseenda eest otsustada ja ise tegutseda. Valikuvabadusel
on päästmisplaanis oluline koht. Ilma selleta ei oleks sul või-
malik ei õppida, areneda ega Päästjat järgida. Koos sellega
oled sa “[vaba], et valida vabadust ja igavest elu kõikide ini-
meste suure Vahemehe kaudu, või valida vangistus ja surm
vastavalt kuradi vangistusele ja võimule” (2 Nefi 2:27).

Sa võisid valida juba enne oma sündi. Taevane Isa esitas
taevas surelikkusele eelneval nõupidamisel oma plaani, mil-
le juurde kuulus valikuvabaduse põhimõte. Lutsifer tõstis
mässu ja “püüdis hävitada inimese valikuvabadust” (vt
Mooses 4:3). Selle tulemusena ei saanud Lutsifer ja kõik
need, kes talle järgnesid, endale õigust surelikku keha saada.
Sinu maa peal olek kinnitab, et sa kasutasid oma valikuvaba-
dust ja otsustasid järgida Taevase Isa plaani.

Valikuvabadus jääb sinuga ka surelikkuses. See, kuidas
sa seda andi kasutad, määrab ära, kas sa oled selles ja tule-
vases elus õnnelik või õnnetu. Sul on vabadus valida ja te-
gutseda, kuid sul puudub vabadus otsustada oma tegude
tagajärgede üle. Need tagajärjed ei pruugi tulla otsekohe, aga
need järgnevad alati. Head ja õiglased valikud toovad õnne,
rahu ja igavese elu, samas kui patused ja halvad valikud too-
vad lõpuks südamevalu ja õnnetust.

Sa vastutad oma otsuste eest. Sa ei peaks süüdistama
oma olukorda, perekonda või sõpru, kui sa otsustad mitte
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kuuletuda Jumala käskudele. Sa oled väga tugev Jumala
laps. Sa suudad valida õiglust ja õnne oma olukorrast hooli-
mata.

Sinu kohuseks on ka arendada võimeid ja andeid, mis
Taevane Isa on sulle andnud. Sa vastutad Tema ees sellega,
mida sa oma võimetega teed ja kuidas sa oma aega kasutad.
Ära raiska oma aega kasutult. Tee meelsasti kõvasti tööd.
Otsusta teha palju head omaenda vabast tahtest.

Täiendavad viited: 5 Moosese 11:26–28; 30:15–20; Joosua 24:14–15; 2 Nefi

2; Heelaman 14:30–31; ÕL 58:26–28; 101:78

Vt ka Kiusatus; Kuulekus; Päästmisplaan

Valitsus (vt Riigivõim ja seadused)

Vandumine (vt Pühaduseteotus)

Vanem (vt Melkisedeki Preesterlus; Preesterlus)

Võlg

Issand ütles kord prohvet Joseph Smithi kaudu ühele
viimse aja pühade rühmale: “Minu tahe on, et te maksaksite
kõik oma võlad” (vt ÕL 104:78). Issanda prohvetid on meid
Kiriku alguspäevist peale korduvalt hoiatanud, et me hoi-
duksime võlaorjusest.

Võla puhul on üheks suureks ohuks sellega kaasnev int-
ress. Mõnedel laenuvormidel, nagu näiteks krediitkaardid, on
eriti kõrge intress. Sa avastad võlgu olles, et intress juba ei ha-
lasta. See üha kasvab hoolimata sinu olukorrast — olgu sul
töökoht või olgu sa töötu, olgu sa terve või haige. Sellest ei saa
lahti, enne kui võlg on makstud. Ära lase end petta laenu pak-
kumistest, isegi kui võlg pannakse näima meeldivana, luba-
des madalat intressimäära või teatud intressivaba perioodi.
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Ole teadlik oma rahalisest olukorrast. Ohjelda end oma
sisseostude tegemisel ja väldi võlga nii kaua, kui saad. Võlga
on enamikul juhtudel võimalik vältida, kui oma tagavarade-
ga arukalt ümber käia. Kui sa aga laenad näiteks mõistliku
summa ulatuses, et tagasihoidlikku kodu osta või oma õpin-
guid lõpetada, siis tee tööd, et seda võimalikult kiiresti taga-
si maksta ja end orjusest vabastada. Kui sa oled oma võlad
tasunud ja sul on mõningased säästud, oled sa valmis raha-
listeks probleemideks, mis võivad sinu teele sattuda. Sul on
oma pere jaoks ulualune ja sa tunned südamerahu.

Täiendavad viited: Luuka 16:10–11; ÕL 19:35

Väärkohtlemine ehk kuritarvitamine

Väärkohtlemine on käitumine, mis toob kahju või teeb
haiget teistele või iseendale. See teeb kahju meelele ja vaimu-
le ning kahjustab sageli ka keha. See võib põhjustada sega-
dust, kahtlusi, umbusaldust ja hirmu. See on ühiskonna
seaduste vastane ja on täielikus vastuolus Päästja õpetustega.
Issand mõistab hukka igasuguse halva kohtlemise — füüsili-
se, seksuaalse, verbaalse või emotsionaalse. Väärkohtlemise
puhul võib leida rakendust Kiriku distsiplinaarkaristus.

Nõuanne toimepanijale

Kui sa oled kedagi halvasti kohelnud, pead sa oma pa-
tust meelt parandama. Palu, et Issand sulle andestaks. Palu
andeks neilt, kellele sa oled halba teinud. Räägi oma piiskopi
või koguduse juhatajaga, et ta saaks aidata sul meeleparan-
dust läbi teha ja aitaks sul saada vajaduse korral täiendavat
nõu või muud abi.

Kui vihahoog on pannud sind kedagi halvasti kohtlema,
siis õpi oma tundeid valitsema. Pöördu palves Issanda poole
ja palu Tal sind aidata. Igavikulisest vaatenurgast vaadatuna
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märkad sa isegi, et sinu viha on põhjustatud peaaegu alati as-
jadest, mis pole eriti tähtsad.

Kui sinu süüks on see, et oled kedagi seksuaalselt väär-
kohelnud, siis püüa distsiplineerida oma mõtteid. Pea mee-
les, et sinu mõtetel on su elus vägev mõju — “[inimene] on
selline, [nagu ta] arvestab oma hinges” (Õpetussõnad 23:7).
Hoidu pornograafiast ja kõigest muust, mis võiks stimuleeri-
da kõlvatuid seksuaalseid ihasid. Palveta, et “voorus [kau-
nistaks] lakkamatult sinu mõtteid” (vt ÕL 121:45).

Abi kannatanuile

Kui sind on väärkoheldud või kuritarvitatud, siis otsi kohe
abi. Räägi oma preesterluse juhiga, kelleks on tavaliselt sinu
piiskop või koguduse juhataja, kuid mõnikord vaikonna või
ringkonna juhatuse liige. Ta võib aidata sul teada, mida teha.

Võid olla kindel, et sina ei ole süüdi teiste halva käitu-
mise pärast. Sa ei pea end süüdi tundma. Kui sa oled lange-
nud vägistamise ohvriks või sind on muul viisil seksuaalselt
kuritarvitatud kas siis mõne tuttava, võõra või isegi pereliik-
me poolt, ei ole sina seksuaalses patus süüdi. Tea, et sa oled
süütu ja et sinu Taevane Isa armastab sind.

Palveta, et saada rahu, mis tuleb üksnes Jeesuse Kristuse ja
Tema lepituse kaudu (vt Johannese 14:27; 16:33). Päästja on ko-
genud kogu sinu valu ja vaeva, isegi teiste poolt põhjustatut, ja
Ta teab, kuidas sind aidata (vt Alma 7:11–12). Selle asemel, et
kättemaksu taga ajada, keskendu pigem sellele, mis on sinu
võimuses, näiteks omaenda ellusuhtumisele. Palveta, et saada
jõudu neile andestamiseks, kes on sulle haiget teinud.

Otsi jätkuvalt abi oma preesterluse juhilt, et ta võiks
aidata sul emotsionaalselt terveks saada. Evangeeliumi
õnnistuste kaudu saad sa väärkohtlemise tsükli lõpetada ja
vabaneda sulle osaks saanud kannatustest.

Täiendavad viited: Matteuse 18:1–6; ÕL 121:34–46

Vt ka Andestus; Meeleparandus
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Õiglus

Õiglus on muutumatu seadus, mille tulemusel on tegu-
del omad tagajärjed. Õigluse seaduse tõttu saad sa õnnistusi,
kui kuuletud Jumala käskudele (vt ÕL 130:21–22). Õigluse
seadus nõuab ka seda, et iga sinu patu eest tuleb kanda ka-
ristust. See nõuab, et millelgi ebapuhtal ei lubata asuda
Jumalaga (vt 1 Nefi 10:21).

Kui Päästja viis täide lepitust, võttis Ta meie patud enda
peale. Ta võis “täita seaduse nõudmised” (2 Nefi 2:7), kuna
Ta allus karistusele, mida seadus nõudis meie pattude eest.
Seda tehes Ta “rahulda[s] õigluse nõuded” ning pakku[s] ha-
lastust igaühele, kes parandab meelt ja järgib Teda (vt Moosia
15:9; Alma 34:14–16). Kuna Ta on hüvitanud sinu patud, ei
pea sina seda karistust kandma, kui sa teed meeleparandust
(vt ÕL 19:15–20).

Täiendavad viited: 2 Nefi 9:26; Alma 42

Vt ka Halastus; Jeesuse Kristuse lepitus; Meeleparandus

Õigusemõistmine teiste üle

Vahel arvavad inimesed, et teiste üle õigust mõista on
igati vale. Kuigi see on õige, et sa ei peaks teisi taunima ega
nende üle ebaõiglaselt õigust mõistma, pead sa otsustama
ideede, olukordade ja inimeste üle kogu oma elu. Issand on
andnud palju käske, mida sa ei saa pidada ilma õigust mõist-
mata. Ta on näiteks öelnud: “Hoiduge valeprohveteist...
Nende viljast te tunnete nad” (Matteuse 7:15–16) ja “minge
välja paheliste seast” (vt ÕL 38:42). Sa pead mõistma inimes-
te üle õigust paljude tähtsate otsuste puhul, näiteks siis, kui
valid sõpru, hääletad riigijuhtide poolt ja valid endale iga-
vest kaaslast.

Õigusemõistmine on tähtis valikuvabaduse rakendamisel
ja nõuab suurt hoolsust. Seda eriti siis, kui otsustatakse teiste
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inimeste üle. Kõik sinu õigusemõistmised peaksid olema ju-
hitud õiglastest normidest. Pea meeles, et üksnes Jumal, kes
tunneb iga inimese südant, võib inimeste üle lõplikult õigust
mõista (vt Ilmutuse 20:12; 3 Nefi 27:14; ÕL 137:9).

Issand andis hoiatuse, mis meid teiste üle õigust mõistes
juhataks: “Sest missuguse kohtuga teie kohut mõistate, nii-
sugusega mõistetakse teile kohut; ja missuguse mõõduga te
mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Ja miks sa näed
pindu, mis on sinu venna silmas, kuid palki omas silmas sa
ei pane tähele? Või kuidas sa ütled oma vennale: Lase ma
tõmban pinnu sinu silmast — ja vaata, palk on su omas sil-
mas? Sa silmakirjatseja, tõmba esiti palk omast silmast, ja siis
sa näed selgelt tõmmata pindu välja oma venna silmast”
(3 Nefi 14:2–5).

Issand õpetab selles pühakirjalõigus, et viga, mida me tei-
ses näeme, on sageli nagu pisike kübemeke selle inimese sil-
mas, võrreldes meie endi vigadega, mis on nagu tohutu palk
meie enda silmas. Me keskendume mõnikord teiste vigadele,
selle asemel et teha tööd omaenda paremaks muutmisega.

Sinu õiglane õigusemõistmine võib anda teistele vajalik-
ku juhatust ja mõnel juhul kaitset sulle ja sinu perele. Suhtu
igasugusesse sellisesse õigusemõistmisse hoole ja armastuse-
ga. Nii palju kui võimalik, mõista õigust pigem inimeste olu-
kordade kui inimeste endi üle. Hoidu alati kui võimalik
õigusemõistmisest, kuni sul on piisav ülevaade üksikasja-
dest. Ole alati tundlik Püha Vaimu suhtes, kes võib sind sinu
otsustes juhatada. Pea meeles Alma nõuannet oma pojale
Koriantonile: “Vaata et sa oled halastav oma vendadele; 
toimi õiglaselt; mõista kohut õiglaselt ja tee alati head”
(Alma 41:14).

Täiendavad viited: 1 Saamuel 16:7; Moroni 7:14–19; ÕL 11:12

Vt ka Andestus; Armastus; Halastus; Ligimesearmastus
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Õnn

Tunnistades sellest, millised on Jumala “igavesed ees-
märgid”, õpetas prohvet Lehhi, et “inimesed on, et nad võik-
sid tunda rõõmu” (2 Nefi 2:15, 25).

Taevane Isa soovib, et me leiaksime tõelise, kestva õnne.
Meie õnn on kõikide Tema poolt meile antavate õnnistuste —
evangeeliumi õpetuste, käskude, preesterluse talituste, pere-
suhete, prohvetite, templite, loomistöö ilu ja isegi vastuolude
kogemise võimaluse eesmärgiks. Tema plaani meie päästmi-
seks kutsutakse sageli “suureks õnneplaaniks” (Alma 42:8).
Ta saatis oma Armastatud Poja lepitust tegema, et me võiksi-
me olla selles elus õnnelikud ja et meile saaks igavikus osaks
rõõmu täius.

Paljud inimesed püüavad leida õnne ja rahuldust tege-
vustest, mis on vastuolus Issanda käskudega. Eirates plaani,
mille Jumal on nende jaoks loonud, hülgavad nad ainsa tõe-
lise õnne allika. Nad annavad järele kuradile, kes “püüab te-
ha kõik inimesed sama õnnetuks, nagu ta ise on” (2 Nefi
2:27). Nad saavad lõpuks teada, kui õige on Alma poolt oma
pojale Koriantonile antud hoiatus: “Pahelisus ei ole kunagi
olnud õnn” (Alma 41:10).

Teised inimesed püüavad elus üksnes lõbutseda. Kuna
see on nende põhieesmärgiks, lasevad nad ajutistel naudin-
gutel end kestvast õnnest eemale juhtida. Nad jätavad end
ilma kestvast rõõmust, mis tuleneb vaimsest kasvust, teeni-
misest ja tugevast tööst.

Pea meeles, kui sa püüad olla õnnelik, et ainus viis tõeli-
se õnne saavutamiseks on evangeeliumi järgi elamine. Sa
leiad rahuliku, igavese õnne, kui sa püüad elada käskude jär-
gi, palvetada jõu saamiseks, parandada meelt oma pattudest,
võtta osa positiivsetest tegevustest ja teenida teisi tähendus-
rikkalt. Sa õpid lõbutsema Taevaisa poolt seatud piirides.

Sinu õnn võib olla nakkav. Kui teised sind jälgivad, võib
neis tekkida soov saada teada, kust sinu rõõm pärineb.

Õnn

190



Seejärel võib ka neile saada osaks õnn, mis tuleb Jeesuse
Kristuse evangeeliumi järgi elamise kaudu.

Täiendavad viited: Laulud 35:9; 2 Nefi 5:27; Moosia 2:41; 3 Nefi 17:18–20;

4 Nefi 1:15–16; ÕL 18:10–16

Vt ka Misjonitöö; Päästmisplaan; Teenimine

Õpetus ja Lepingud (vt Pühakirjad)

Ühtsus

Vahetult enne seda, kui Päästja viis täide lepituse, palve-
tas Ta oma jüngrite eest, keda Ta oli saatnud maailma evan-
geeliumi õpetama. Ta palvetas ka nende eest, kes usuvad
Temasse Tema apostlite sõnade tõttu. Ta palvetas ühtsuse
eest: “Et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, Isa, mi-
nus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks,
et sa mind oled läkitanud” (Johannese 17:21).

Me saame sellest palvest teada, kuidas evangeelium
ühendab meid Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse ning üksteise-
ga. Kui me elame evangeeliumi järgi, saades osa päästvatest
talitustest ja pidades kinni oma lepingutest, siis meie loomus
muutub. Päästja lepitus puhastab meid patust ja me võime
elada üksmeeles, tundes rõõmu rahust selles elus ning val-
mistudes elama igavesti koos Isa ja Tema Pojaga.

Issand on öelnud: “Kui te ei ole üks, pole te minu omad”
(vt ÕL 38:27). Sa saad taotleda ja soodustada sellist ühtsust
oma perekonnas ja Kirikus. Kui sa oled abielus, võivad sul ol-
la oma abikaasaga ühised eesmärgid ja ettevõtmised. Te võite
lasta oma ainulaadsetel omadustel teineteist täiendada, tegele-
des probleemidega üheskoos ning hakates üha enam mõistma
ja armastama. Sa saad olla ühtsem ka teiste pereliikmete ja
Kiriku liikmetega, teenides üheskoos ning õpetades ja kannus-
tades üksteist. Sa võid olla ühel meelel Kiriku presidendi ja

Ühtsus
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teiste Kiriku juhtidega, uurides nende sõnu ja järgides nende
nõuandeid.

Kiriku kasvades kogu maailmas, võivad kõik viimse aja
pühad olla ühtsed. Meie südamed võivad olla “kootud kok-
ku ühtsuses ja armastuses üksteise vastu” (Moosia 18:21). Me
peame hinnas kultuurilist mitmekesisust ja inimeste vahelisi
erinevusi, kuid taotleme ka “ühist usku”, mis tuleb, kui me
järgime inspireeritud juhte ja peame meeles, et me oleme
kõik sama Isa lapsed (vt Efeslastele 4:3–6, 11–13).

Vt ka Abielu; Armastus; Kuulekus; Siion; Teenimine

Üldjuhid (vt Kiriku juhtimine)

Ülendus (vt Igavene elu)

Ülestõusmine

Aadama ja Eeva langemise tõttu saab meile osaks füüsi-
line surm, mis kujutab endast vaimu eraldumist kehast.
Jeesuse Kristuse lepituse kaudu tõusevad kõik inimesed üles
— füüsilisest surmast päästetuna (vt 1 korintlastele 15:22).
Ülestõusmine on vaimu ja keha taasühinemine täiuslikul, su-
rematul kujul, ilma et neile saaks enam osaks haigused või
surm (vt Alma 11:42–45).

Jeesus oli siin maa peal esimene, kes üles tõusis. Uues
Testamendis on mitmeid lugusid, mis tunnistavad, et Ta tõu-
sis hauast (vt Matteuse 28:1–8; Markuse 16:1–14; Luuka
24:1–48; Johannese 20:1–29; 1 korintlastele 15:1–8; 2 Peetruse
1:16–17).

Kui ülestõusnud Issand ilmus oma apostlitele, aitas Ta
neil mõista, et Tema keha on luust ja lihast. Ta ütles:
“Vaadake mu käsi ja jalgu, et mina see olen! Katsuge mind
kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, nõnda nagu
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te näete minul olevat!” (Luuka 24:39) Ta ilmus pärast oma
ülestõusmist ka nefilastele (vt 3 Nefi 11:10–17).

Ülestõusmise ajal “mõistetakse [meie üle] kohut vasta-
valt [meie] tegudele... Meid viiakse seisma Jumala ette tead-
misega, mis meil nüüdki on ja meil on selgelt meeles kogu
meie süü” (Alma 11:41, 43). Meile osaks saav igavene hiilgus
sõltub meie ustavusest. Kuigi kõik inimesed tõusevad üles,
pärivad ülenduse selestilises kuningriigis üksnes need, kes
on tulnud Kristuse juurde ja saanud osa Tema evangeeliumi
täiusest.

Ülestõusmise mõistmine ja selle kohta olev tunnistus
võivad anda sulle lootust ja tulevikuväljavaateid, kui sulle
saab elus osaks probleeme, katsumusi ja edu. Sa võid leida
tröösti kindlast teadmisest, et Päästja elab, ja et oma lepituse
kaudu “ta murrab surma ahelad, nii et haual ei ole võitu ja
surma astel neelatakse alla hiilguse lootuses” (Alma 22:14).

Täiendavad viited: Jesaja 25:8; 26:19; Johannese 5:25–29; 11:25–26; 1 ko-

rintlastele 15; Enos 1:27; Alma 40:23–26; 41; Mormon 9:12–14; ÕL

88:15–16; 93:33–34; Mooses 1:39

Vt ka Auhiilguse kuningriigid; Hing; Jeesuse Kristuse lepitus; Päästmine;

Päästmisplaan; Surm, füüsiline

Ülestõusmine
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Õppige minust ja kuulake minu sõnu;

kõndige minu Vaimu tasaduses

ja teil saab olema rahu minus.

Vaata Õpetus ja Lepingud 19:23.
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