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V

Sissejuhatus

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum on 
alustanud sarja „Kiriku presidentide õpetused” väljaandmist, et ai-
data teil saada lähedasemaks oma Taevase Isaga ja mõista sügava-
malt Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi. Raamatute lisandudes 
sarja saate endale koju evangeeliumi teatmeteoste kogu. Sarja raa-
matud on mõeldud iseseisvaks uurimiseks ja pühapäevaste õppe-
tundide tarbeks. Neist võib abi olla ka muude õpetuste või kõnede 
ettevalmistamisel ning vastuste leidmisel Kiriku õpetusi puuduta-
vatele küsimustele.

Käesolev raamat kajastab president Joseph Fielding Smithi õpe-
tusi, kes teenis Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presiden-
dina 23. jaanuarist 1970 kuni 2. juulini 1972.

Iseseisev uurimine

Uurides president Joseph Fielding Smithi õpetusi, otsige palve-
meelselt inspiratsiooni Pühalt Vaimult. Küsimused iga peatüki lõpus 
aitavad teil president Smithi õpetusi mõista ja ellu rakendada. Õpe-
tusi uurides mõelge sellele, kuidas õpetada neid oma pere liikme-
tele ja sõpradele. See aitab teil loetut sügavamalt mõista.

Raamatu kasutamine õpetamisel

Raamatut võib kasutada nii kodus kui kirikus. Ülempreestrite 
gruppides, vanemate kvoorumites ja Abiühingus võiksid õppetun-
nid raamatu peatükkide põhjal toimuda kahel pühapäeval kuus. 
Kuna raamatus on peatükke rohkem, kui 12 kuuga läbi jõuab võtta, 
võivad koguduse ja vaia juhid valida õpetamiseks välja need pea-
tükid, millest liikmetele, keda nad teenivad, on kõige suurem abi.
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Õpetamisel võib abi olla järgmistest nõuannetest:

Valmistuge õpetamiseks

Enne alustamist otsige Püha Vaimu juhatust. Süvenege palve-
meelselt peatüki sisusse veendumaks, et president Smithi õpetused 
on teile arusaadavad. Teie õpetus on siiram ja mõjusam, kui tema 
sõnad on teid isiklikult puudutanud (vt ÕL 11:21).

Kui viite läbi Melkisedeki preesterluse või Abiühingu õppetundi, 
ei peaks te seda raamatut kõrvale lükkama ega valmistama tundi 
ette muude materjalide põhjal. Valige peatükist palvemeelselt välja 
õpetused, millest teie arvates neile, keda õpetate, on kõige suurem 
abi. Mõni peatükk sisaldab rohkem materjali, kui tunni aeg läbi 
võtta võimaldab.

Innustage tunnis osalejaid tutvuma peatükiga enne tundi ja pa-
luge neil oma isiklik raamat tundi kaasa võtta. Nii on nad paremini 
valmis vestluses osalema ja vastastikku üksteist õpetama.

Õppetunniks valmistudes pöörake erilist tähelepanu peatükkide 
lõpuosas pakutud soovitustele ja nõuannetele. Sealt leiate küsimusi, 
viiteid pühakirjasalmidele ja muud, millest õpetamisel on abi. Kü-
simused ja pühakirjasalmid seonduvad just selle peatükiga, mille 
lõpus nad on. Õpetamist hõlbustavatest näpunäidetest saate juha-
tust, kui tahate aidata teistel leida rõõmu evangeeliumi õppimisest 
ja selle järgi elamisest.

tutvustage peatükki

Püüdke luua peatükki tutvustades ja kogu õpetunni ajaks õhk-
kond, kus Vaim saab puudutada nende südant ja meelt, keda õpe-
tate. Alustage tundi sellega, et aitate neil, keda õpetate, keskenduda 
õpetustele, mida see peatükk sisaldab. Kaaluge järgmisi soovitusi:

•	 Lugege	ja	arutage	Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevat	
alajaotust.

•	 Vahetage	mõtteid	peatükki	illuistreeriva	pildi	või	pühakirjasalmi	
üle.

•	 Laulge	õpetusega	seotud	kirikulaulu.

•	 Jagage	lühidalt	teemaga	seotud	isiklikku	kogemust.
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juhtige vestlust president Smithi õpetustest

Kui õpetate selle raamatu järgi, innustage teisi jagama oma mõt-
teid, esitama küsimusi ja õpetama üksteist. Kõige paremini õpitakse 
aktiivselt osaledes. Ka on see parim võimalus saada isiklikku ilmu-
tust. Laske headel aruteludel vabalt kulgeda, ärge liialt pingutage, 
et kõiki õpetusi tingimata läbi võtta. Arutelu soodustamiseks esitage 
peatüki lõpus toodud küsimusi. Võite küsimusi ka ise välja mõelda.

Uusi mõtteid võite leida järgnevast:

•	 Küsige	tunnis	osalejatelt,	mida	nad	on	õppinud	peatükki	iseseis-
valt uurides. Abiks võib olla see, kui võtate mõne tunnis osalejaga 
nädala jooksul ühendust ja palute tal valmistuda õpitut jagama.

•	 Paluge	tunnis	osalejatel	(omaette	või	väikeste	gruppidena)	lugeda	
peatüki lõpust valikuliselt mõned küsimused. Paluge neil otsida 
peatükist küsimustega seotud õpetusi. Seejärel paluge neil jagada 
oma mõtteid ja arusaamu ülejäänutega.

•	 Lugege	üheskoos	valiku	president	Smithi	avaldusi	käsitletavas	
peatükis. Paluge tunnis osalejatel tuua näiteid pühakirjadest ja 
oma kogemustest, mis illustreerivad president Smithi õpetusi.

•	 Paluge	tunnis	osalejatel	valida	käsitletavast	peatükist	üks	osa,	
mis neile huvi pakub, ja seda vaikselt lugeda. Paluge sama osa 
valinutel moodustada paari-kolmeliikmelised rühmad ja õpitu üle 
mõtteid vahetada.

innustage õpilasi õpitut jagama ning ellu rakendama

President Smithi õpetused omandavad suurema tähenduse nende 
tunnis osalejate jaoks, kes neid teistega jagavad ja ellu rakendavad. 
Kaaluge järgmisi soovitusi:

•	 Küsige	tunnis	osalejatelt,	kuidas	nad	rakendavad	president	Smithi	
õpetusi kohustuste täitmisel kodus ja kirikus. Mõtelge ja arut-
lege üheskoos, kuidas rakendada tema õpetusi abikaasa, lapse-
vanema, poja, tütre, kodu- või külastusõpetajana.

•	 Innustage	tunnis	osalejaid	jagama	president	Smithi	õpetusi	pere	
liikmete ja sõpradega.

•	 Kutsuge	tunnis	osalejaid	rakendama	õpitut	igapäevaelus	ja	ja-
gama järgmise tunni alguses oma kogemusi teistega.
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Lõpetage arutelu

Tehke õpetusest lühike kokkuvõte või paluge seda teha ühel või 
kahel tunnis osalejal. Tunnistage käsitletud õpetustest. Soovi korral 
paluge jagada tunnistust ka teistel.

Allikmaterjalidest

Käesoleva raamatu õpetused on sõnasõnalised väljavõtted pre-
sident Joseph Fielding Smithi jutlustest, artiklitest, raamatutest, 
kirjadest ja päevikutest. Õigekiri, kirjavahemärkide ja suurtähe ka-
sutamine ning lõikude asetus väljavõtetes vastab originaalile, kui 
toimetajapoolsed või tüpograafilised muudatused pole loetavuse 
parandamiseks vajalikuks osutunud. Sel põhjusel võib märgata teks-
tis väikeseid erinevusi. Näiteks sõna evangeelium on mõnes tsitaadis 
väikese ja mõnes suure algustähega.

Lisaks sellele kasutas president Smith sageli selliseid sõnu nagu 
mehed, mees või inimkond, et viidata kõikidele inimestele, nii mees-
tele kui naistele. Tema eluajal oli selline sõnakasutus üldlevinud. 
Vaatamata erinevustele toonases ja kaasaegses sõnakasutuses on 
president Smithi õpetused mõeldud nii naistele kui meestele.
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Eludaatumeid

Järgnev sündmuste ajaline järjestus annab lühiülevaate käesolevas 
raamatus käsitletud president Joseph Fielding Smithi õpetustega 
seonduvast.

1876, 19. juuli Sündis Ameerika Ühendriikides Utahʼs 
Salt Lake Citys Julina Lambson Smithi 
ja Joseph F. Smithi peres.

1884, 19. juuli Ristiti ja kinnitati Kiriku liikmeks. 
Talituse viis läbi isa. Sai isalt esimese 
omaenda Mormoni Raamatu.

1830, 6. aprill Viibis Soolajärve templi pühitsemisel.

1896 Sai Melkisedeki preesterluse ja 
templianni.

1898, 26. aprill Abiellus Louie Emily Shurtliffiga Soola-
järve templis.

1899, mai – 1901, juuli Teenis põhimisjonärina Inglismaal.

1901–1910 Teenis paljudes Kiriku kutsetes, 
sealhulgas preesterluse kvoorumi 
juhatajana, Noorte Meeste Vastasti-
kuse Edu Seltsi üldnõukogu liikmena, 
kõrgema nõukogu liikmena ja liik-
mena Kiriku üldkomitees, mille üles-
andeks on Kirikut kaitsvate materjalide 
ettevalmistamine.

1901, 10. oktoober Alustas tööd Kiriku ajaloolase 
kantseleis.
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1902 Avaldas lühiülevaate suguvõsa ajaloost 
pealkirjaga Asael Smith of Topsfield, 
Massachusetts, with Some Account of 
the Smith Family. (Asael Smith Tops-
fieldist Massachusettsist. Smithide 
suguvõsa lugu.) See on esimene tema 
paljudest publikatsioonidest, mille hul-
gas on 25 raamatut ning arvukalt artik-
leid Kiriku ajakirjades ja ajalehtedes.

1906, 8. aprill Sai üldkonverentsilt toetuse asuda 
Kiriku abiajaloolase ametisse. Teenis 
selles ametis 1921. aasta märtsini.

1908, 30. märts Louie Shurtliff Smith suri kolmandal 
rasedusel tekkinud tüsistustesse.

1908, 2. november Abiellus Ethel Georgina Reynoldsiga 
Soolajärve templis.

1910, 7. aprill Pühitseti apostliks. Talituse viis läbi isa.

1918, oktoober Pani kirja oma isa, toonase Kiriku 
presidendi dikteeritud ilmutuse sur-
nute lunastamisest. Nüüd on see kirjas 
Õpetuse ja Lepingute 138. osas.

1919, 6. jaanuar. Määrati nõuandjaks Soolajärve templi 
presidentkonnas. Teenis selles ametis 
1935. aastani.

1921, 17. märts Nimetati Kiriku ajaloolaseks. Teenis 
selles ametis 1970. aastani.

1934 Nimetati Utahʼ Genealoogiaseltsi 
juhatajaks. Teenis selles ametis 1961. 
aastani.

1937, 26. august Ethel Reynolds Smith suri pärast neli 
aastat kestnud rasket haigust.

1938, 12. aprill Abiellus Jessie Ella Evansiga Soolajärve 
templis.
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1939, mai – november Täitsid Jessiega eriülesannet Euroopas. 
Viibisid Inglismaal, Šotimaal, Hollan-
dis, Belgias, Prantsusmaal, Šveitsis, 
Itaalias, Rootsis, Norras, Taanis, Tšeh-
hoslovakkias, Austrias, Saksamaal. 
Teise maailmasõja puhkedes organi-
seeris Ameerika misjonäride äratoo-
mist Euroopast.

1945, 8. juuni Kutsuti teenima Soolajärve templi pre-
sidendina. Teenis selles ametis 1949. 
aastani.

1950, 6. oktoober Asetati Kaheteistkümne Apostli Kvoo-
rumi tegevjuhiks.

1951, 9. aprill Toetati Kaheteistkümne Apostli Kvoo-
rumi juhatajana.

1955, juuli – august Viibis koos Jessiega eriülesandega 
Aasias. Pühitses Guami, Korea, Oki-
nawa ja Filipiinid evangeeliumi 
jutlustamiseks.

1958, september Osales Londoni templi pühitsemisel 
Inglismaal.

1960, jaanuar – 1961, 
jaanuar

Külastas Jessiega Kiriku juhte ja misjo-
näre Kesk- ja Lõuna-Ameerikas.

1963, mai Täitis ametikohuseid Oaklandi templi 
nurgakivi asetamisel Ameerika Ühend-
riikides Kalifornias.

1963, september Pühitses Teerajajate mälestussamba 
Ameerika Ühendriikides Kansas Citys 
ja Liberty vangla ajaloolise mälestus-
paiga Libertys.

1965, 29. oktoober Kutsuti teenima nõuandjana president 
David O. McKay juhitud Esimeses 
Presidentkonnas.
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1970, 18. jaanuar Sai president David O. McKay surres 
vanemapostliks ja Kiriku eesistujaks.

1970, 23. jaanuar Asetati Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kiriku presidendiks.

1970, 6. aprill Toetati üldkonverentsil Kiriku 
presidendina.

1971, 3. august Suri Jessie Evans Smith.

1971, 27.–29. august Oli eesistujaks Kiriku esimesel 
piirkonnakonverentsil Inglismaal 
Manchesteris.

1972, 18. jaanuar Luges Ogdeni templi pühitsuspalve 
Ameerika Ühendriikides Utahʼs.

1972, 9. veebruar Oli eesistujaks Provo templi pühitsemi-
sel Ameerika Ühendriikides Utahʼ osa-
riigis. Kirjutas pühitsuspalve, kuid selle 
ettelugemise tegi ülesandeks president 
Harold B. Leeʼle.

1972, 2. juuli Suri Utahʼ osariigis Salt Lake Citys 17 
päeva enne oma 96. sünnipäeva.
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Joseph Fielding Smithi 
elu ja teenimistöö

President Joseph Fielding Smithi „kõnepruugis oli kaks tähtsat 
sõna, mida ma eales ei unustanud,” on öelnud president Gordon B. 
Hinckley. Need sõnad olid „truu” ja „ustav”. President Hinckley on 
meenutanud: „Ta palus avalikes esinemistes, eraviisilistes jutuaja-
mistes ja palvetes Issanda poole, et oleksime truud ja ustavad.” 1 
Ka president Thomas S. Monsonil on samasuguseid mälestusi: „Ka 
eaka mehena palvetas ta alati: „Olgem truud ja ustavad lõpuni.”” 2

„Truu ja ustav.” President Joseph Fielding Smithi jaoks polnud 
need lihtsalt sageli korratavad sõnad. Nendes väljendus tema siiras 
lootus, et need puudutavad kõiki inimesi. Need sõnad iseloomusta-
vad kogu tema elu alates lapsepõlvest kuni selle ajani, mil ta teenis 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina.

„Tõotuselaps”

Joseph Fielding Smith „sündis tõotuselapsena,” on öelnud vanem 
Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Vanem Mc-
Conkie, kes oli president Smithi väimees, on seda kommenteerides 
öelnud, et Julina Lambson Smithil „oli kolm tütart, kuid ei ühtegi 
poega ning nõnda pöördus ta Issanda poole ja nagu Hanna muiste 
„andis tõotuse”. (1Sm 1:11) Naine tõotas, et kui Issand annab talle 
poja, „teeb ta kõik, mis tema võimuses, et aidata pojal tuua tun-
nustust Issandale ja oma isale”. Issand võttis tema palvet kuulda ja 
naine pidas talle antud tõotust.” 3 19. juulil 1876 sündis Julina ja ta 
abikaasa Joseph F. Smithi perre poeglaps. Nad panid talle isa järgi 
nimeks Joseph Fielding Smith noorem.

Joseph Fielding Smith sündis suguvõssa, mis oli rikas usu, tee-
nimise ja juhtide poolest. Tema vanaisa Hyrum Smith oli prohvet 
Joseph Smithi vend ja evangeeliumi taastamise kartmatu tunnistaja. 
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joseph Fielding Smithi vanemad president joseph F. 
Smith ja julina Lambson Smith.



3

j o S e p h  F i e L d i n g  S m i t h i  e L u  j a  t e e n i m i S t ö ö

Issand määras Hyrumi „prohvetiks ja nägijaks ja ilmutajaks [oma] 
kirikule,” öeldes, et Hyrumi nime „võiks põlvest põlve igavesest ajast 
igavesti meeles pidada austusega” (ÕL 124:94, 96). Koos vennaga 
pitseeris Hyrum tunnistuse oma verega, kui märatsev jõuk ta 27. 
juunil 1844 märtrina surmas (vt ÕL 135).

Joseph Fielding Smithi isa Joseph F. Smithi õlul lasusid lapsepõl-
vest peale rasked kohustused. Ta oli Hyrum ja Mary Fielding Smithi 
esiklaps. Kui ta oli viiene, suri ta isa märtrisurma, üheksa-aastasena 
aitas ta oma lesestunud emal sõita vankriga Illinoisi osariigist Nau-
voost Soolajärve orgu. Hiljem teenis ta misjonäri ja Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumi liikmena. Kui sündis tema poeg Joseph, oli ta 
nõuandja Esimeses Presidentkonnas. Alates 17. oktoobrist 1901 kuni 
19. novembrini 1918 teenis ta Kiriku presidendina.

Joseph Fielding Smithi ema Julina Lambson Smith oli pärit Soola-
järve oru varajaste teerajajate hulgast. Alates üheksandast eluaastast 
kasvas tüdruk oma onu, toonase Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
liikme George A. Smithi ja tädi Bathsheba W. Smithi kodus. (Vanem 
Smith teenis hiljem esimese nõuandjana president Brigham Youngi 
juhitud Esimeses Presidentkonnas ja õde Smith Abiühingu üldjuha-
tajana.) Täiskasvanuna oli Julina pühendunud abikaasa ja ema ning 
ustav Abiühingu liige. Teda tunti kui osavõtlikku ja vilunud ämma-
emandat, kes aitas tuua „maailma ligikaudu tuhat last” ja hoolitses 
nende emade eest.4 Alates 1910. aasta oktoobrist kuni 1921. aprillini 
teenis ta Abiühingu üldjuhatuses teise nõuandjana.

Töö ja lõbu noormeheeas

Joseph õppis tööd tegema juba varases lapseeas. Perel oli Utahʼ 
osariigis Taylorsvilleʼis u 16 kilomeerti kaugusel kodust talu, kus ta 
koos vendadega kastmise, heinategemise ja kariloomade eest hoo-
litsemise juures abiks oli. Kodu juures vajasid hooldamist suur köö-
giviljaaed, viljapuud, kolm pikka rida viinamarjapõõsaid, kanakari, 
kolm lehma ja hobused. President Joseph F. Smith oli mitmikabielus, 
mistõttu oli perel palju suid toita ja töö juures palju abikäsi. Kuna 
Joseph Fielding Smith oli üks suure pere vanemaid poegi, lasusid 
tal mõned kohustused, mis tavaoludes oleksid olnud täiskasvanute 
kanda. Hoolimata sellest püsis ta kooliõpingutega alati järje peal.
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Josephi esimene tööots, mis polnud seotud kodu- ja talutöödega, 
oli ema kõrval. Tal tuli sageli juhtida hobust ja vankrit, et aidata 
emal täita ämmaemanda kohustusi. Hilisemas teismeeas leidis ta 
tööd Siioni Kaubanduskooperatiivis (ZCMI), kus tööpäevad olid 
pikad ja füüsiliselt kurnavad. Ta on hiljem meenutanud: „Lõhkusin 
kogu päeva tööd teha nagu hobune. Tassisin jahu- ja suhkrukotte, 
sinki ja peekonit ning olin õhtuks rampväsinud. Kaalusin 68 kilo, 
kuid ei pidanud mikskikski tõsta üles 91-kilone kott ja see endale 
turjale upitada.” 5

Raskete töökohustuste kõrval leidis Joseph aega ka lõbutsemi-
seks. Talle ja ta õdedele-vendadele meeldis õhtuti mängida kodu 
ümbruses, peita end viinamarjapõõsaste vahel – „eriti kui viina-
marjad valminud olid”.6 Talle meeldis mängida ka pesapalli. Igal 
kogudusel oli oma pesapallimeeskond ja sõprusvõistlused nende 
vahel meeldisid talle väga.

Evangeeliumi uurimine ja vaimne areng

Olgugi et noor Joseph Fielding Smith pidas lugu pesapallist, lah-
kus ta vahel mängust üsna varakult, kuna oli veel miski, mis teda hu-
vitas, ja see oli tema jaoks palju tähtsam. Sellistel hetkedel võis teda 
leida üksindusse tõmbununa „heinaküünis või puu varjus [Mormoni 
Raamatut] lugemas”.7 Ta on hiljem öelnud: „Esimestest lugemismäles-
tustest peale on pühakirjade uurimine ja Issandast Jeesusest Kristu-
sest ning prohvet Joseph Smithist ja inimeste päästmise nimel tehtud 
tööst lugemine valmistanud mulle rohkem rõõmu ja pakkunud suu-
remat rahulolu kui miski muu maailmas.” 8 Evangeeliumi uurimine 
sai talle harjumuseks, kui talle kaheksandal eluaastal esimene isiklik 
Mormoni Raamat kingiti. Ta luges õhinal põhiteoseid ja Kiriku väl-
jaandeid. Ta kandis kaasas taskuformaadis Uut Testamenti, et saaks 
seda lugeda lõunapausi ajal ja teel ZCMIsse tööle ja töölt koju. Visalt 
ja järjekindlalt tugevdas ta oma tunnistust taastatud evangeeliumist.

Kuid Josephi vaimne arenemine ei piirdunud üksnes vaikselt 
omaette uurimisega. Ta osales ustavalt Kiriku koosolekutel ja tundi-
des, sai osa preesterluse talitustest ja õnnistustest. Iseäranis tõmbas 
teda templi poole. Kui ta sündis, olid Soolajärve templi ehitustööd 
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kestnud juba 23 aastat. „Kogu noorusea vältel jälgis Joseph suure 
huviga igapäevaseid edusamme tolle üleva hoone ehitamisel. Ta 
nägi, kuidas raudteed mööda toodi kivimurrust kohale viimane gra-
niitkivimürakas. … [Ta] nägi, kuidas majesteetlikud tornid pikka-
mööda kuju võtsid. … [Ta on öelnud:] „Mõtlesin sageli, et kas elan 
ikka nii kaua, et näen templi valmimist.”” 9

6. aprillil 1893. aastal viibis Joseph Soolajärve templi esimesel 
pühitsemisistungil. Istungi eesistujaks oli president Wilford Wood-
ruff, Kiriku neljas president, kes esitas pühitsuspalve. Poodiumil 
president Woodruffist vasakul istus tema teine nõuandja president 
Joseph F. Smith.

Kui Joseph Fielding Smith 19-aastaseks sai, sai ta patriarhaalse 
õnnistuse. See õnnistus, mille andis talle tema onu John Smith, kes 
teenis Kiriku patriarhina, tugevdas Josephit vaimselt veelgi. Josep-
hile anti teada:

noorukieas lahkus joseph Fielding Smith teinekord pesapallimängust 
varakult, et lugeda pere heinaküünis mormoni Raamatut.
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„Sa jõuad kõrgesse ikka ja on Issanda tahe, et sinust saab vägev 
mees Iisraelis. …

Sinu kohuseks saab olema pidada nõu oma vendadega ja juhtida 
rahvast. Sa saad rändama ringi nii kodu- kui välismaal, nii maitsi 
kui meritsi, ning tegema teenimistööd. Ja ma ütlen sulle, hoia pea 
püsti, tõsta kartmatult ja kedagi soosimata oma häält, nii nagu Is-
sanda Vaim sind juhatab, ja Issanda õnnistused lasuvad sinu peal. 
Tema Vaim juhib su mõtteid ning annab sulle kõnelemisoskuse ja 
tunnetuse, et ajaksid segadusse paheliste tarkuse ja nurjaksid õig-
lusetute nõuanded.” 10

Samal aastal, pärast oma 20. sünnipäeva, sai ta uusi teenimise ja 
vaimse arenemise võimalusi. Ta pühitseti vanema ametisse Melki-
sedeki preesterluses ja sai templianni. Elu lõpupoole, kui ta Kiriku 
presidendina teenis, ütles ta: „Olen tänulik, et hoian püha preester-
lust. Olen püüdnud kõik oma päevad oma kutset selles suurendada 
ning loodan siin elus lõpuni vastu pidada ja tunda rõõmu ustavate 
pühade kaaslusest tulevases elus.” 11

Kohtamaskäimine ja abielu

Kui Joseph Fielding Smith noores eas oma perekonda ülal pidada 
aitas, evangeeliumi uuris ja preesterluse õnnistusteks valmistus, ei 
jäänud see märkamata Louie Shurtliffi nimelisel noorel naisel. Louie, 
kelle vanemad elasid Utahʼ osariigis Ogdenis, oli Smithide juures 
kostiliseks, sest see võimaldas tal käia Utahʼ ülikoolis, mis asus 
toona Smithide kodu vastas üle tee.

Esmalt polnud Josephi ja Louie vahel midagi enamat kui tavaline 
sõprus, kuid tasapisi hakati kohtamas käima. Kuna mõlemal nappis 
raha, siis piirdus kohtamaskäimine enamasti sellega, et loeti pere 
külalistoas üheskoos raamatut, aeti juttu, käidi jalutamas ja Kirikus 
seltskonnaüritustel. Josephile meeldis ka kuulata, kui Louie klaverit 
mängis. Mõnikord käidi kohalikus teatris mõnd etendust vaatamas. 
Kui Louie teine ülikooliaasta lõpule jõudis, oli ühine ajaveetmine 
kasvanud üle armastuseks – nii suureks armastuseks, et Joseph ei 
pidanud paljuks sõita rattaga edasi-tagasi 160 kilomeetrit mööda 
roopalisi muldkattega teid, et Louiega kord või paar koolivaheajal 
Ogdenis kohtuda.12
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Viimaks võtsid Louie ja Joseph jutuks abielu. Oli üks mõte, mis 
nad murelikuks tegi: aga kui Joseph misjonile kutsutakse? Noored 
mehed ja noored naised, kes soovisid minna misjonile, ei käinud tol-
lal piiskopi jutul, et kutseks soovitust saada. Misjonikutsete läbivaata-
mine ja väljastamine toimus Kiriku presidendi kantselei kaudu. Noor 
mees ei teadnud kunagi, millal ta misjonikutse oma postkastist leiab.

Louie lõpetas ülikooli 1897. aasta kevadel ja kolis tagasi Ogde-
nisse vanematekoju. Aasta hiljem, kui tundus, et misjonikutset pole 
tulemas, otsustas paar abieluplaanid täide viia. Joseph on hiljem 
öelnud: „Veensin teda elukohta muutma ja aprillikuu 26. päeval 
1898 läksime me Soolajärve templisse ja mu isa, president Joseph F. 
Smith, sõlmis meie abielu ajaks ja kogu igavikuks.” 13 Ühise elu algul 
elasid Joseph ja Louie Smithide majas väikeses korteris.

Misjonikutse vastuvõtmine

Kiriku algusaegadel kutsuti abielumehed sageli põhimisjonile 
ja nii polnud ka Joseph ja Louie üllatunud, kui 17. märtsil 1899 
saabus posti teel misjonikutse, mille oli allkirjastanud president 
Lorenzo Snow. Määratud tööväli võis Josephit mõnevõrra siiski ül-
latada. Enne kutse saamist oli ta vestelnud võimalikust misjonikut-
sest Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja vanem Franklin D. 
Richardsiga. Joseph on hiljem meenutanud: „[Ta] küsis minult, kuhu 
ma tahaksin minna. Ütlesin, et pole vahet. Lähen sinna, kuhu saa-
detakse. Tema aga lausus: „Mõni koht ehk ikkagi on, mida eelistak-
sid?” Vastasin: „Nojah, vahest ehk Saksamaa on, mis mulle rohkem 
meeldiks.” Ja siis saatsid nad mu Inglismaale!” 14

Louie otsustas, et kuni Joseph on ära, elab ta oma vanemate-
kodus. Ta arvas, et see aitaks tal taluda üksindust, mida ta abi-
kaasast lahus olles tundma oleks hakanud. Lisaks sellele tahtis ta 
töötada oma isa kaupluses, et teenida raha ja aidata Josephil mis-
jonit rahastada.15

12. mail 1899, päev enne misjonile minekut, instrueerisid pre-
sident Joseph F. Smith ning vanemad George Teasdale ja Heber J. 
Grant Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Smithi ja teisi 
misjonile minejaid misjoni asjus. See oli kogu väljaõpe, mida nad 
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enne põhimisjonile minekut said. Tol koosolekul sai iga misjonär 
ametliku misjonäritunnistuse. Vanem Smithi tunnistusel seisis:

„Käesolevaga tõendatakse, et tunnistus on välja antud vanem 
Joseph F. Smith nooremale, kes on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kris-
tuse Kiriku täievoliline liige ning määratud Kiriku üldjuhtide poolt 
Suurbritanniasse misjonile, et jutlustada seal Evangeeliumi ja viia 
läbi kõiki ametiga seonduvaid talitusi.

Me palume kõiki inimesi, et nad paneksid tähele tema kui juma-
lamehe õpetusi ja nõuandeid avamaks neile elu ja pääste ust, ning 
toetama teda ta rännakutel kõiges, milles iganes ta abi peaks vajama.

Me palvetame Jumala, Igavese Isa poole, et Ta õnnistaks vanem 
Smithi ja kõiki, kes ta vastu võtavad ja talle tröösti pakuvad, taeva 
ja maa õnnistustega ajaks ja kogu igavikuks. Jeesuse Kristuse nimel, 
aamen.

Vanem joseph Fielding Smith põhimisjonil.
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Kiriku nimel kirjutanud alla Utahʼs Salt Lake Citys 12. mail 
1899 Lorenzo Snow, George Q. Cannon, Jos. F. Smith, Esimene 
Presidentkond.” 16

Järgmisel päeval tuli kogu pere kodus kokku, et jätta hüvasti 
Josephi ja ühe vanema vennaga, kes samuti Inglismaale teenima 
oli kutsutud. Ainult üks pereliige ei ilmunud kokkusaamisele. See 
oli Josephi noorem õde Emily, kes oli end ära peitnud, kuna tun-
dis häbi teo pärast, mille oli korda saatnud mõned aastad tagasi. 
Kui Joseph ja Louie veel abielus polnud, saatis Joseph teinekord 
Emily ja teised väiksemad lapsed varem magama, et oma kallimaga 
omaette olla. Selline päevselge ebaõiglus valmistas Emilyle tuska 
ja ta palvetas sageli, et Issand venna misjonile saadaks. Nüüd, mil 
vend oli tõepoolest lahkumas, tundis Emily süüd, et tal võis venna 
lahkumises oma osa olla.17

Joseph ja Louie teadsid, et Issand oli ta Inglismaale teenima kut-
sunud. Joseph oli täis indu asuda täitma oma kohust ja Louiel hea 
meel, et abikaasa läheb misjonile, kuigi mõlemal oli raske toime 
tulla mõttega lahusolekust. Kui kätte jõudis aeg, mil vanem Smith 
pidi rongijaama minema, „püüdis Louie olla vapper ja mitte näidata 
Josephile, et nutab. Punaseks nutetud silmi oli aga raske varjata. 
Ainuüksi pelk mõte lahkumisele tekitas Josephis koduigatsust ja tal 
polnud tahtmist suurt kellegagi rääkida. … Josephil tõusis klomp 
kurku, kui ta seisatas oma vana kodu uksel First Northi tänavas 
ning suudles hüvastijätuks kõiki armsaid inimesi: ema, isa, vendi 
ja õdesid, tädisid ja kõige viimasena Louiet. „Head aega, Louie, mu 
kallis! Jumal õnnistagu ja kaitsku sind.”” 18

Evangeeliumiseemnete külvamine Inglismaal

Sellest hetkest peale, kui mugavusteta, tubakasuitsu järele leh-
kav rong kodunt eemale kihutas, pühendus vanem Smith misjonile. 
Tema päevaraamatud, saadetud ja saadud kirjad räägivad raskustest, 
millega ta misjonärina kokku puutus, ning usust ja pühendumusest, 
millega ta neile vastu astus.

Kui esimene tööpäev misjonärina Inglismaal lõpule jõudis, 
kirjutas ta oma päevikusse: „See oli üks erakordselt tähtis päev 
minu lühikeses elus. Lahkusin kodunt vähem kui kuu aega tagasi 
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eesmärgiga jutlustada meie Issanda evangeeliumi. … Olin täna väl-
jas, kõnetasin inimesi, jagasin laiali 25 trükist. See oli esimene kord, 
kui ma sellist tööd püüdsin teha ja see polnud mulle kerge. … Jaga-
sin täna esmakordselt maailmale oma tunnistust, kuid tahaksin, et 
suudaksin teha seda paremini. Issanda abiga täidan ma tema tahet, 
nagu mind on tegema kutsutud.” 19

Kui isa talle hädapäraste asjade tarvis mõned dollarid saatis, vas-
tas ta: „Kulutan su saadetud raha mõistlikult. Ma ei kuluta midagi, 
ilma et mul selleks hea põhjus oleks.” Ta kirjutas isale oma kindlast 
otsusest evangeeliumi õppida ja õpetada: „Olen siin, et evangee-
liumi jutlustada ja loodan, et suudan sellega hästi toime tulla. … 
Minu soov on täiustada siin olles oma mõistust ja andeid, et võiksin 
elus alati millekski kasulik olla. … Tahan olla hea kõiges ja miski ei 
tee mulle suuremat rõõmu, kui evangeeliumist rohkem teada saada. 
Minu soov on seda tunda ja targemaks saada.” 20

President Joseph F. Smith kirjutas vanem Joseph Fielding Smithile 
järgmised kiidusõnad: „Mulle meeldib sinu meelsus, ma usun sinu 
ausameelsusse, mul on sinu üle hea meel ja ma olen sinuga rahul. 
Soovin, et annaksid maad tarkusele ja kaaluksid oma otsuseid, olek-
sid kannatlik ning et Püha Vaim ja Jumala armastus oleks sinuga.” 21 
Vanem Smithisse oli usku ka Louie isal Lewis Shurtliffil: „Olen alati 
arvanud, et tuled misjonil hiilgavalt toime ja saad kogemuse osali-
seks, mis valmistab sind ette kõrge ameti jaoks, mida oled määratud 
täitma tulevikus.” 22

Kui Joseph Louiele kirjutas, väljendas ta alati naisele oma armas-
tust. Sageli lisas ta kuivatatud lilli oma „soojadele ja südamlikele kir-
jadele”.23 Ta kirjutas ka raskustest, millega silmitsi seisis: „Selle rahva 
seas on palju selliseid, kes teavad, et evangeelium, mida õpetame, 
on õige, kuid neil ei jagu iseloomukindlust maailmast lahti öelda ja 
see vastu võtta.” 24

Louie kirjutas talle vähemalt kord nädalas. „Pea meeles,” kirjutas 
ta ühes kirjas, „olen siin, et sind armastada ja sinu eest palvetada, 
ja et ma ei unusta sind hetkekski. … Ole sa õnnistatud, mu kallis 
abikaasa, palvetan ma alati.” 25 Louie oli jäägitult pühendunud oma 
abikaasale ja niisama jäägitult pühendunud Issandale ja Tema tööle. 
Ta tuletas Josephile pidevalt meelde, et too ei laseks koduigatsusel 
kindlameelset teenimist nõrgestada.
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Vanem Smith vajas sellist julgustust, kuna leidis harva kedagi, kes 
taastatud evangeeliumi sõnumi vastu oleks võtnud. Aastaid hiljem 
„rääkis ta oma pojale Josephile, et olukord oli nii halb ja inimesed 
nii ükskõiksed, et arvas juba, et ei suuda misjonit sellises olukorras 
jätkata. Ühel ööl lebas ta unetult asemel ja mõtles, et peab koju-
pääsemiseks midagi ette võtma.” 26 Armsate inimeste innustuste ja 
palvete ning omaenda teenimissoovi toel sai ta nendest mõtetest 
siiski jagu. Ta teadis, et Issand oli teda kutsunud, teadis, et peab 
töötama usinasti rahva heaks, keda teenis, ja oma pere heaks. Ta 
kirjutas: „Jään pigem igaveseks siia, kui tulen koju hea nime ja lait-
matute vabastuspaberiteta. … Ma palvetan, et evangeeliumi vaim 
oleks minuga, et armastaksin oma ligimest, et võiksin jääda siia kuni 
väärika vabastamiseni. Kui minu eest kodus nii palju ei palvetataks, 
kui ma ise ei palvetaks, ei jõuaks ma edasi.” 27

Vanem Joseph Fielding Smith vabastati misjonilt 20. juunil 1901. 
Kahe usina teenimisaasta vältel „ei pööranud ta kedagi usule, ei ris-
tinud kedagi, kuid kinnitas liikmeks ühe pöördunu.” 28 Ometi külvas 
ta oma kaaslastega evangeeliumiseemneid, aitas paljudel inimestel 
leida sügavamat rahu ja mõistmist, kasvas ise kui evangeeliumi õp-
pija ja õpetaja ning preesterluse juht.

Uus kodu ja uued kohustused

Joseph saabus misjonilt tagasi Salt Lake Citysse 9. juulil 1901. 
aastal. Veetnud mõned päevad Louie perega Ogdenis, naasid Joseph 
ja Louie oma koju Smithide juures ja jätkasid ühist eluteed. Nende 
abielu tunnusjoonteks oli usk, usinus ja teenimine, kui nad töötasid 
kodu ja pere rajamise nimel ning teenisid Kirikus.

Peagi pärast misjonilt naasmist hakkas Joseph pere ülalpidami-
seks tööd otsima. Pereliikme abiga sai ta ajutise tööotsa Salt Lakeʼi 
maavalitsuses. Viis nädalat hiljem võttis ta vastu ametikoha Kiriku 
ajaloolase kantseleis. Mida enam ta sai teada Kiriku ajaloost, seda 
enam hakkas ta märkama inimesi, kes püüdsid Kirikut ja selle juhte 
maha teha. Ta töötas väsimatult, et levitada teadmisi usu kaitseks. 
Sellest sai alguse teenimine, mis aastaid Kirikut õnnistas.

1902. aasta kevadel jäi Louie lapseootele. Neile Josephiga meel-
dis nende väike korter, ometi soovisid nad, et neil oleks päris oma 
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kodu. Josephi kindel töökoht võimaldas neil hakata sellega tõsise-
malt tegelema. Nad otsisid ehitusfirma ja leppisid kokku tingimus-
tes, mis võimaldasid Josephil kulude kärpimiseks suure osa tööst 
ise ära teha. Nende esimene laps, tütar Josephine, sündis 1902. 
aasta septembris ja kümmekond kuud hiljem kolisid nad oma uude 
kodusse. 1906. aastal sünnitas Louie raskelt kulgenud raseduse järel 
teise tütre, kellele pandi nimeks Julina.

Joseph oli alati valmis Issanda päästetöös kaasa lööma ja või-
malusi selleks oli piisavalt. 1902. aastal kutsuti ta üheks juhatajaks 
kahekümne neljandasse seitmekümne kvoorumisse, kus ta täitis 
ka juhendaja kohustusi. (Tollal oli Kirikus üle saja seitsmekümne 
kvoorumi. Nende kvoorumite liikmed ei olnud üldjuhid.) Joseph 
kutsuti teenima ka Noorte Meeste Vastastikuse Edu Seltsi üldnõu-
kogus ja Soolajärve vaia kõrgemas nõukogus. Tema vend Hyrum, 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige, pühitses ta ülempreestriks. 
1906. aasta üldkonverentsil aprillis toetati tema nimetamist Kiriku 
ajaloolase assistendiks. Järgmise aasta jaanuaris määrati ta erikomi-
teesse, mille eesmärgiks oli „valmistada ette materjalid kaitsmaks 
kirikut vaenlaste rünnakute eest”.29

Louie Shurtliff Smith.
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Kui Josephi isa Kiriku presidendina teenis, oli Joseph talle sageli 
abiks kirjavahetuse pidamisel ja muudes halduskohustustes ning 
saatis teda aeg-ajalt Kiriku ametireisidel. Korra reisis ta koguni presi-
dent Smithi asemel. Ta pani kirja: „Sõitsin isa palvel Brigham Citysse 
[Utahʼ osariigis], et seal teine kogudusehoone sisse pühitseda. Nad 
soovisid väga, et pühitsuspalve oleks teinud tema, kuid kuna ta 
vaevles parasjagu ägeda külmetushaiguse käes, saatis ta enda ase-
mel minu.” Kui vaia juhataja ja piiskop Josephiga rongijaamas kokku 
said, polnud nad teda nähes just kõige rõõmsamad.30 Vaia juhataja 
olevat öelnud: „Mul tuleb nutt peale! Ootasime Kiriku presidenti, 
aga saime poisikese!” Ühe jutustuse kohaselt olevat Joseph selle 
peale naljatamisi kostnud: „Ka mul tuleb nutt peale.” 31

Kuigi suur osa Kiriku kohustustest viis Josephi kodust eemale, 
leidsid nad Louiega aega ka üheskoos teenida ja teineteise seltsi 
nautida. 1. novembril 1907 kirjutas Joseph oma päevaraamatusse: 
„Veetsin Louiega suurema osa päevast Soolajärve templis. See oli 
üks meie elu õnnelikumaid päevi, mis tuli meile suureks kasuks.” 32

Katsumused ja õnnistused

1908. aasta märtsis lükkas Joseph paljud Kiriku kohustused kõr-
vale, kuna tundis vajadust nii palju kui võimalik Louie kõrval kodus 
olla. Louie kannatas ägeda haiguse all, mis tabas teda kohe kol-
manda raseduse algul ega tahtnud kuidagi järele anda. Vaatamata 
palvetele, preesterluse õnnistustele, abikaasa ennastsalgavale hoolit-
susele ja arstide valvsale tähelepanule naise olukord aina halvenes. 
30. märtsil Louie suri.

Joseph kirjutas leinates: „Selle kuu jooksul, mil olen tundnud pi-
devat ängi ja südamevalu, on mulle saanud osaks kõige sügavamad 
ja valusamad katsumused ja kogemused. Kogu selle aja olen loot-
nud saada jõudu ja tröösti Issandalt. Pärast kolm-neli nädalat kest-
nud tohutult piinavaid valusid ja ligi kaks kuud väldanud haigust sai 
mu armas naine oma vaevadest lahti … ning lahkus minu ja meie 
kallite laste juurest paremasse maailma, kus ootame kannatlikult ja 
kurbusega kokkusaamist, mis saab olema hiilgavamast hiilgavam.” 
Josephi sõnul suri ta naine „kindlas usus ja ustavana viimasele kui 
ühele evangeeliumi põhimõttele”.33
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Kahe väikese tütre kasvatamine ilma emata käis Josephil üle jõu. 
Vanemad kutsusid noore pere enda juurde elama. Kuid lesk mõistis, 
et sellest abist ei piisa, et väikesed lapsed vajavad armastava ema 
hoolitsust.

Nagu kõikide teiste tähtsate otsustuste puhul, võttis Joseph ka 
selles küsimuses nõuks tulihingeliselt palvetada. Tema palvetele 
vastati: Josephi pilk jäi pidama Ethel Georgina Reynoldsil Kiriku 
ajaloolase kantseleist. 6. juulil 1908 kutsus Joseph Etheli enda ja 
tütardega parki jalutama. Jalutuskäik kujunes meeldivaks, kõik neli 
nautisid üksteise seltkonda. Kümme päeva hiljem kohtusid Joseph 
ja Ethel omavahel, ilma lasteta. Varsti pärast seda nad kihlusid ja 
otsustasid abielluda.

Ethel ja Joseph pitseeriti Soolajärve templis 2. novembril 1908. 
Aastaid hiljem kirjutas Joseph Ethelile: „Sa ei kujuta ette, kui sageli 
olen ma tänanud Issandat, et ma ei eksinud kaaslase valikul! Et see 
olid sina, kes minu juurde saadeti!” 34 Lisaks sellele, et Ethelist sai 
Josephile armastav kaasa, sai temast ka teine ema Josephineʼile ja 
Julinale.

ethel Reynolds Smith.



15

j o S e p h  F i e L d i n g  S m i t h i  e L u  j a  t e e n i m i S t ö ö

Teenimine Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena

Vahetult enne aprillikuist üldkonverentsi 1910. aastal suri pre-
sident John R. Winder, esimene nõuandja Esimeses Presidentkon-
nas. Esimesse Presidentkonda kutsuti teenima Kaheteistkümne 
Kvoorumis teeninud vanem John Henry Smith, mistõttu koht Ka-
heteistkümne Kvoorumis jäi tühjaks. Esimene Presidentkond ja 
Kaheteistkümne Kvoorum kogunesid Soolajärve templisse, et aru-
tada, kes meestest kõlbaks tühjaks jäänud kohale. Pärast tund aega 
kestnud arutelu, ei suudetud „jõuda selles küsimuses ühisele ar-
vamusele. Lõpuks läks president Joseph F. Smith ühte tuppa, kus 
ta sai omaette olla. Ta laskus põlvili ja palvetas, et juhatust saada. 
Naasnud teiste juurde, küsis ta mõnevõrra kõhklevalt ülejäänud 
kolmeteistkümnelt vennalt, kas nad oleksid nõus kaaluma ame-
tikohale tema poega Joseph Fielding Smith nooremat. Ta ütles, et 
esitas selle soovituse vastumeelselt, kuna ta poeg Hyrum oli juba 
nõukogu liige ja poeg David oli nõuandja Juhtivas Piiskopkonnas. 
Ta kartis Kiriku liikmete pahameelt, kui taas üks tema poegadest 
üldjuhiks määratakse. Sellest hoolimata tundis ta sundi Josephi nimi 
kaalumiseks välja pakkuda. Mehed näisid ettepanekuga kohe nõus 
olevat ja toetasid president Smithi.

Tõenäoliselt oli president Smith rääkinud Josephi valimisest usal-
duskatte all tema [ Josephi] emale enne, kui see konverentsil avali-
kuks tehti. Josephi õde Edith S. Patrick on rääkinud sellest järgmist: 
„Mäletan, kuidas ema rääkis meile, et 1910. aastal tuli isa templi 
nõukogu koosolekult koju ja näis väga mures olevat. Kui küsiti, 
mis talle muret teeb, ütles ta, et Joseph oli valitud üheks Kaheteist-
kümnest. Ta ütles, et vennad olid ühel häälel tema poolt olnud ja 
nüüd langeb ta presidendina terava kriitika alla, et lasi oma pojast 
apostli teha. Ema ütles isale, et ta ei peaks hetkegi muretsema selle 
üle, mida inimesed ütlevad. Ta teadis, et Issand oli Josephi välja 
valinud ja ütles, et ta teab, et Joseph teenib selles kutses nii, et see 
kutsele au teeb.”

„… Tollal oli tavaks inimesele tema valimisest eelnevalt mitte tea-
tada, vaid lasta tal kuulda seda alles siis, kui tema nimi konverentsil 
hääletamiseks ette loetakse. Nii et kui Joseph Fielding 6. aprillil 
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1910 konverentsile läks, polnud tal aimugi, et tema on see, kes on 
välja valitud.” Kui ta tabernaakliuksest sisse astus, küsis uksehoidja: 
„Joseph, kellest uus apostel saab?” Joseph vastas: „Ma ei tea. Aga 
kindlasti ei saa see olema ei sina, ega ka mina!”

Vahetult enne seda, kui Kaheteistkümne Kvoorumi uue liikme 
nimi ette loeti, tundis Joseph Vaimu ja adus, et see nimi võib olla 
tema enda oma. Ja ikkagi, kui ta hiljem oma nime teatavaks tegemist 
meenutas, ütles ta: „Olin nii jahmunud ja tummaks löödud, et sain 
vaevu sõna suust.”

Ta läks koju, et jagada uudist Etheliga, kes polnud saanud 
koosolekule minna. Ta ütles alustuseks: „Peame vist lehma maha 
müüma. Mul pole enam aega temaga tegeleda!” 35

60 aasta jooksul, mis Joseph Fielding Smith oli Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumi liige, oli ta tunnistajaks paljudele muudatus-
tele maailmas. Kui ta apostliametisse kutsuti, sõitsid paljud ini-
mesed ikka veel ringi hobuse ja vankriga. Kui tema teenimisaeg 
kvoorumis otsa hakkas saama, sõitis ta sageli ülesandeid täitma 
reaktiivlennukiga.

Kaheteistkümne Kvoorumi liikmena teenides tuli vanem Smithil 
töötada paljudes usaldust nõudvates ja vastutusrikastes ametites. 
Esimesed kaheksa aastat apostliametis teenis ta mitteametlikult oma 
isa sekretärina. Selles kutses teenis ta kuni 1918. aasta novembrini, 
mil ta isa suri. Selles ametis olles kirjutas Joseph Fielding Smith 
üles oma isa nägemuse surnute lunastamisest. Nüüd on see kirjas 
ÕL 138.

Vanem Smith teenis Kiriku abiajaloolasena ja Kiriku ajaloolasena 
ligemale 50 aastat, nõuandjana Soolajärve templi presidentkonnas, 
Soolajärve templi presidendina, Utahʼ Genealoogia ja Ajaloo Seltsi 
presidendina, Utahʼ Genealoogia ja Ajaloo Ajakirja esimese toime-
taja ja ärijuhina ning Kiriku Haridusnõukogu Täitevkomitee esi-
mehena. Ta teenis ka Kiriku Toimetiste Komitee esimehena. Selle 
ülesande tõttu tuli tal läbi lugeda tuhandeid käsikirjalehekülgi, enne 
kui neist pandi kokku õpikud ja muud Kiriku väljaanded.

6. oktoobril 1950 asetati Joseph Fielding Smith Kaheteistkümne 
Kvoorumi tegevjuhiks. Selles kutses teenis ta 1951. aasta aprillini, 
mil ta asetati Kaheteistkümne Kvoorumi juhatajaks. Selles kutses 
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teenis Joseph Fielding Smith 1951. aasta aprillist 1970. aasta jaa-
nuarini, mil temast sai Kiriku president. 1965. aastast 1970. aastani 
teenis ta ka nõuandjana Esimeses Presidentkonnas, jätkates samal 
ajal oma kohustuste täitmist Kaheteistkümne Kvoorumi juhatajana.

Karmilt hoiatav ja hellalt andestav teenimine

Oma esimeses üldkonverentsi kõnes pöördus vanem Joseph 
Fielding Smith otse nende poole, kes „tõstavad häält Kiriku juhtide 
tegevuse vastu”. Ta tegi karmi avalduse: „Soovin tõsta hoiatuseks 
häält kõigi nende peale, kes on Kiriku liikmed, ja öelda neile, et neil 
oleks parem parandada meelt ja pöörduda Issanda poole, et Tema 
hukkamõist ei tuleks nende peale, et nad ei kaotaks usku ega laseks 
end tõest eemale pöörata.” 36

Ta ei lakanud hoiatushäält tõstmast kogu teenimistöö vältel. Kord 
ütles ta: „Kuna Issanda Vaim on mulle mu rännakutel Siioni vaiades 
valgust heitnud, siis olen pidanud oma missiooniks öelda rahvale, 
et aeg parandada meelt on nüüd ja praegu. … Tunnen, et mu 
missioon on hüüda meeleparandust ja kutsuda inimesi Issandat 
teenima.” 37

Kaheteistkümne apostli Kvoorum 1921. aastal. Vanem 
joseph Fielding Smith tagareas vasakul.
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Sellist sallimatust rumaluste vastu, sellist otsekohest suhtumist 
õpetamisse tasakaalustas leebus ja heasüdamlikkus. Vanem Boyd K. 
Packer oli selle tunnistajaks koosolekul, kui Joseph Fielding Smith 
oli Kiriku Misjonikomitee esimees. „Anti teada kahe misjonäriva-
nema ja Kirikule kuuluva autoga toimunud avariist. Eakas juurvilja-
müüja polnud oma veokiga tähele pannud stopp-märki. Misjonäride 
autole sõideti külje pealt sisse ja sellest jäi järele vaid vrakk. Politsei 
küsitles veokijuhti. Tal polnud kindlustust. Kumbki misjonäridest 
õnneks tõsisemat viga ei saanud.

President Smith istus vaikselt, kui teised komitee liikmed asja 
üle arutasid. Mõningase arutelu järel ütlesid nad misjonäride osa-
konna tegevdirektorile, et ta palkaks advokaadi ja pöörduks asjaga 
kohtusse. 

Alles seejärel küsiti president Smithilt, kas ta on sellise asjade 
käiguga nõus. President sõnas vaikselt: „Jah, me võiksime seda teha. 
Ja kui me kõigest jõust peale pressime, võib meil isegi õnnestuda 
vaeselt mehelt tema veok ära võtta. Ja kuidas ta siis endale elatist 
teenib?”

„Meil oli piinlik üksteisele otsa vaadata,” ütles vanem Packer. 
„Möönsime, et Kirik võiks osta uue misjoniauto, minna oma tööga 
edasi ja asi sinnapaika jätta.”” 38

„Lahke ja armastav abikaasa ja isa”

Kui vanem Smith apostliametisse kutsuti, oli tal kolm last: Josep-
hine ja Julina ning Etheli esiklaps Emily. Seitse kuud hiljem sündis 
perre veel üks tütar. Ethel ja Joseph panid talle nimeks Naomi. Sün-
nitüsistuste tõttu pidi Naomi oma elu eest võitlema ja pere kartis, et 
teda ei ole kauaks. Ent nagu ta isa hiljem ütles, „pääses ta palvete 
ja preesterluse õnnistuste väel, kui paistis, et ta ei saa hingata.” 39 
Hiljem sündis Ethelile veel seitse last: Lois, Amelia, Joseph, Lewis, 
Reynolds, Douglas ja Milton.

President Smithi ülesanded apostlina viisid ta kodust sageli pi-
kemaks ajaks eemale. Kui ta aga kodus oli, oli tema tähelepanu 
keskpunktis pere. Tema naise Etheli sõnul oli ta „lahke ja armastav 
abikaasa ja isa, kelle ülimaks eesmärgiks on perekonna õnn. Selle 
nimel tegutseb ta ennastunustavalt.” 40
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Smithi pere lastele tegi nalja, et mõni inimene arvas, et nende 
isa on üks tõsine ja karm mees. „Kord … kui ta oli pidanud üpris 
tarmuka jutluse laste kasvatamise teemal, pöördus üks pahane nais-
terahvas tema kahe väikese tütre poole, tundis neile kaasa [ja ütles:] 
„Vean kihla, et teie issi peksab teid!”” Tüdrukud kihistasid seepeale 
vaid naerda. Nad tundsid oma isa palju paremini kui see naine – ta 
ei teeks neile iial haiget. Kui ta oma pikkadelt sõitudelt koju saabus, 
„oli see õnnelik aeg alates hetkest, kui nad teda põksuva südamega 
rongijaamas ootasid, kuni mõned päevad hiljem temaga jälle kurvalt 
hüvasti pidid jätma.” Nad mängisid, küpsetasid kooke ja tegid jäätist, 
käisid piknikutel, sõitsid rongiga ning külastasid lähedal asuvaid 
kanjoneid ja järvi. Neile meeldis kuulata, kui ta jutustas oma tege-
mistest Kiriku ülesannete täitmisel maailmas.41 Üheskoos tehti tööd 
ja toimetati kodu ümber.42

President Smithi pojad mängisid sportmänge ja võimalusel käis 
isa alati vaatamas, kui pojad võistlesid.43 Talle meeldis koos nendega 
palli mängida, eriti käsipalli. Ta lustis nendega võidu, kuid kõige 
enam meeldis talle jõukatsumine. Pojad Reynolds ja Lewis on mee-
nutanud aegu, kui nad kahekesi isa vastu jõud ühendasid. Isa lasi 
neil valida, kumba kätt ta võib mängus kasutada. Aga ka üks käsi 
selja taga, tegi ta alati „mõlemale ära”.44

Kurbus ja lootus

Vanem Smithi ülesanded, mis ta kodust eemale viisid, olid Etheli 
ja laste jaoks rasked ning nädalatepikkune lahusolek valmistas piina 
ka talle endale. 18. aprillil 1924 sõitis ta rongiga vaia konverentsile, 
et seal eesistujaks olla. Ethel oli tookord seitsmendat kuud rase ja 
andis endast parima, et kodus laste eest hoolitseda. Joseph Fielding 
Smith kirjutas naisele: „Mõtlen teie peale ja soovin, et saaksin järg-
mised nädalad olla teiega ja teie eest hoolitseda.” 45 Kodule mõeldes 
lõpetas ta kirja luuletusega, mille oli ise kirjutanud. Osa sellest on 
nüüd kirjas paljudes Kiriku lauluraamatutes pealkirja all „Does the 
Journey Seem Long?” (Kas rännak näib pikk?)
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Kas rännak näib pikk,
rada konarlik, järsk?
On tee mattunud okastesse?
Lõikab kivi sul jalga,
püüdes vaevaga tõusta
päevakuumuses kõrgustesse?

On’s süda jõuetu, kurb,
hing väsinud sees,
murekoorma all vaeva kui näed?
Tundub kandam sul raske,
mida tõstma nüüd pead?
Kas puuduvad abikäed?

Ärgu nõrkegu süda,
rännak alanud on,
Tema üha ikka sind viipab.
Tõsta rõõmuga pilk,
ja haara tal käest;
Uusi kõrgusi ta sulle näitab –

on püha see maa,
kus kõik mure otsa saab
ja elus ei ole sul pattu,
pole seal pisaraid,
kõik mured on läinʼd.
Haara käest tal ja sisse sa astu.46

1933. aastast peale hakkas Smithide kodust idülli segama raske 
murekoorem, millest vanem Smith üheksa aastat tagasi oma luuletu-
ses oli rääkinud. Ethelile põhjustas kannatusi „kohutav haigus, mil-
lest ta ei suutnud aru saada. Ta langes ajuti sügavasse depressiooni 
ning muul ajal väljusid ta mõtted kontrolli alt, sundides ta kurnatud 
keha üha enam pingutama. Perekonna hellast armastusest ja toest, 
palvetest, õnnistustest ja koguni haiglaravist ei paistnud olevat vä-
himatki abi.” 47 Ethel suri 26. augustil 1937 pärast neli aastat kestnud 
kannatusi. Leinav abikaasa kirjutas pärast naise surma: „Paremat 
naist või ustavamat abikaasat ja ema annab otsida.” 48 Sügavas kur-
vastuses leidis ta tröösti teadmisest, et oli Ethel Reynolds Smithiga 
püha pitseerimislepinguga igavikeks kokku seotud.
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Uus sõprussuhe, mis viis abieluni

Kui Ethel suri, elas viis Smithide lastest veel kodus. Kaks neist 
valmistusid lähemal ajal kodunt lahkuma – Amelia oli kihlatud ja 
Lewis valmistus minema põhimisjonile. Seega oleksid koju jäänud 
veel 16-aastane Reynolds, 13-aastane Douglas ja 10-aastane Milton. 
Muretsedes emata jäänud poegade pärast, kaalus Joseph Fielding 
Smith uuesti abiellumist.

Selle peale mõeldes jäi vanem Smithile peagi silma Jessie Ella 
Evans, Mormooni Tabernaaklikoori kuulus solist. Jessie oli laulnud 
Etheli matusetalitusel soolot ja vanem Smith saatis talle selle eest 
tänukaardi. See kaart viis telefonikõneni. Enne seda jutuajamist va-
nem Smith ja Jessie teineteist ei tundnud, aga peagi said neist head 
sõbrad.

Vanem Smith mõtles ja palvetas päevi, kas paluda Jessiet endale 
naiseks. Lõpuks kirjutas ta naisele kirja, kus vihjas, et sooviks te-
maga lähemalt tutvuda. Neli päeva hiljem leidis ta piisavalt julgust, 
et kiri ise kohale toimetada. Ta viis kirja linna- ja maavalitsuse kant-
seleisse, kus naine töötas maasekretärina. Vanem Smith kirjutas hil-
jem oma päevaraamatus: „Läksin maavalitsuse kantseleisse. … Mul 
seisis maasekretäriga ees väga tähtis jutuajamine ja jätsin talle kirja, 
mille olin kirjutanud.” 49 Järgmisel nädalal sõitis vanem Smith rongiga 
vaia konverentsile. Koju naastes said nad Jessiega taas kokku.

Talle omasel otsekohesel viisil kirjutas vanem Smith päevaraa-
matusse: „Kohtusin preili Jessie Evansiga. Meil oli tähtis jutuaja-
mine.” Kuna nad teineteisele sümpatiseerisid, seadsid nad asjad nii, 
et vanem Smith saaks kohtuda Jessie emaga ja Jessie vanem Smithi 
lastega. Vähem kui kuu aega hiljem, 21. novembril 1937, võttis naine 
vastu kihlasõrmuse. Nad pitseeris Soolajärve templis 12. aprillil 1938 
Kiriku seitsmes president Heber J. Grant.50

Vanem Francis M. Gibbons, kes teenis Esimese Presidentkonna 
sekretärina, kui president Smith oli Kiriku president, kirjeldas Jo-
seph Fielding Smithi ja Jessie Evans Smithi vahelisi suhteid nõnda: 
„Vaatamata kahekümne kuue aastasele vanusevahele, erinevale 
iseloomule, taustale ja haridusele, oli tähelepanuväärne, kui ke-
nasti Joseph Fielding ja Jessie Evans Smith omavahel kokku sobisid. 
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Jessie oli parandamatu ekstravert, lõbus ja hea huumorimeelega, kes 
tundis rõõmu avaliku tähelepanu rambivalgusest. Joseph, vastupidi, 
oli vaikne, tagasihoidlik introvert, väärikas ja eemalolev, kellele ava-
likkuse ees viibimine tundus alati mõnevõrra ebamugavust tekitavat 
ja kes ei püüdnud iial endale tähelepanu tõmmata. Ehe armastus 
ja austus, mida nad teineteise vastu tundsid, oli sillaks, mis nende 
kahe kardinaalselt erineva iseloomuga inimese vahel haigutava lõhe 
ületas.” 51 Samasugune armastus ja austus kandus üle ka Jessie ema 
Jeanette Buchanan Evansile, kellega Jessie abiellumiseni koos oli 
elanud. Õde Evans järgnes tütrele Smithide koju ja aitas laste eest 
hoolitseda.

Teenimine rahutus maailmas

Uus õde Smith, keda Smithi lapsed ja lastelapsed varem tädi Jes-
sieks kutsusid, käis sageli abikaasaga vaia konverentsidel kaasas. 
Kohalikud juhid palusid tal koosolekutel laulda ja mõnikord õnnes-
tus tal veenda oma abikaasat endaga duetti laulma. 1939. aastal tegi 
president Heber J. Grant vanem Smithile ja õde Smithile ülesandeks 
läbi sõita kõik Kiriku misjonid Euroopas.

joseph Fielding Smith ja jessie evans Smith klaveri juures. 
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Kuigi Teine maailmasõda polnud veel puhkenud, kui Smithid Eu-
roopasse saabusid, kasvasid pinged rahvaste vahel iga päevaga. 24. 
augustil, kui Smithid Saksamaal viibisid, tegi Esimene Presidentkond 
vanem Smithile ülesandeks toimetada kõik misjonärid Saksamaalt 
ära erapooletutesse riikidesse. Vanem Smith koordineeris seda tööd 
Taanist Kopenhaagenist. Misjonäre teistesse riikidesse üle viies pidas 
Tšehhoslovakkia misjoni juhataja Wallace Toronto vajalikuks saata 
ka oma naine Martha ja nende lapsed ohutuse mõttes Kopenhaa-
genisse. Ise jäi ta maha veendumaks, et neli misjonäri, kes kinni 
olid peetud, pääseksid turvaliselt riigist välja. Päevad möödusid, 
kuid neist polnud kuulda ei kippu ega kõppu. Martha on hiljem 
meenutanud:

„Lõpuks saabus päev, mil Saksamaalt lahkus viimane rong, praam 
ja laev. Palvetasime, et Wally [juhataja Toronto] ja neli tema hoolde 
usaldatud noort misjonäri oleksid tol viimasel praamil, mis kodu-
sadama poole suundus. Nähes, et olen väga mures ja endast järjest 
enam välja minemas, tuli president Smith minu juurde, võttis oma 
kaitsva käega mul õlgade ümbert kinni ja ütles: „Õde Toronto, see 
sõda ei alga enne, kui vend Toronto ja ta misjonärid on Taanimaale 
saabunud.” Kui päev jõudis õhtusse, helises telefon. … Helistas 
Wally! Nad olid viiekesi lahkunud Tšehhoslovakkiast Briti diplo-
maatilisele korpusele järele saadetud erirongiga, jõudnud viima-
sele Saksamaalt lahkuvale praamile ja ootasid nüüd [Taani] rannikul 
võimalust Kopenhaagenisse sõita. Otsekui tume pilv oleks päikese 
eest eemaldunud, selline oli kergendustunne ja rõõm, mida misjo-
nikodus koos 350 misjonäriga tundsime.” 52

Vanem Smith oli tänulik taani rahvale, kes lubas nii paljudel eva-
kueeritud misjonäridel oma riiki tulla. Sõja puhkedes kuulutas ta 
prohvetlikult, et tänu taani rahva heldusele ei saa see rahvas sõja 
ajal toidupuudust kannatama. Aastaid hiljem võis nentida, et „taani 
rahvas oli sõja paremini üle elanud kui ülejäänud Euroopa rahvad. 
Taani pühad olid saatnud isegi abipakke puudust kannatavatele 
viimse aja pühadele Hollandis ja Norras. Liikmeskond oli järjepi-
devalt kasvanud ja kümnisesedelite arv Taani misjonil oli enam 
kui kahekordistunud. …Taani pühad nägid oma olukorras vanem 
Joseph Fielding Smithi prohvetliku ettekuulutuse täitumist.” 53
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Sõja puhkedes korraldas vanem Smith 697 Euroopas teeninud 
Ameerika misjonäri evakueerimise. Kuna mõned misjonärid olid 
teeninud ringkondade ja koguduste juhtidena, delegeeris vanem 
Smith nende kohustused üle kohalikele liikmetele. Kui töö tehtud, 
sõitis vanem Smith koos Jessiega laevaga Ameerika Ühendriikidesse. 
Nad istusid New Yorgis rongile ja jõudsid seitse kuud pärast lahku-
mist koju tagasi.

Kuigi vanem Smith oli õnnelik, et Ameerika misjonärid turvaliselt 
koju tagasi jõudsid, tundis ta muret süütute inimeste pärast, kes oma 
kodumaal sõjaküüsi olid jäänud. Ta kirjutas: „Iga kord, kui koos-
olekut pidasime ja selle lõppedes inimestel käsi surusime, tundsin 
südames valu. Nad kõik tervitasid meid soojalt. Nende [sõprus] tä-
hendas minu jaoks palju enamat, kui nad seda arvata oskasid. Mõ-
ned neist olid pisarais ja ütlesid, et neid ootab ees tõsine häda ja et 
me ei pruugi siin elus enam kunagi kohtuda. Mul on neist tohutult 
kahju ja ma palvetan iga päev, et Issand neid kogu selle kohutava 
aja kaiteks.” 54

Vanem Smithi poeg Lewis, kes viibis Teise maailmasõja puhkedes 
Inglismaal, oli samuti viimaste misjonäride hulgas, kes koju naasid.55 
Kaks ja pool aastat hiljem ületas Lewis taas Atlandi ookeani. Se-
dakorda selleks, et sõjaväes teenida. „See olukord kurvastas meid 
kõiki,” kirjutas vanem Smith. „On häbiväärne, et puhtad ja õigemeel-
sed on sunnitud inimeste kurjuse pärast osalema ülemaailmsetes 
konfliktides.” 56

2. jaanuaril 1945. aastal sai vanem Smith telegrammi, milles tea-
tati, et tema poeg on oma riiki teenides sõjas langenud. Ta kirjutas: 
„See oli ränk šokk. Olime lootnud, et varsti on ta Ameerika Ühend-
riikides tagasi. Me uskusime, et ta on kaitstud, sest ta oli varemgi 
mitmel korral ohtlikust olukorrast välja tulnud. Meil oli raske mõista, 
et selline asi võis juhtuda. … Olgu löök kui tahes ränk, annab meile 
rahu ja õnne teadmine, et ta oli puhas ja vaba maailma pahedest, 
mille eest pole pääsu ka sõjaväes. Ta oli usule truu ja väärib hiilga-
vat ülestõusmist, kui me taas kokku saame.” 57
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Usaldusväärne juht ja õpetaja

Kaheteistkümne Kvoorumi liikmena tuli Joseph Fielding Smithil 
seista sageli viimse aja pühade ees, tunnistada Jeesusest Kristusest, 
õpetada taastatud evangeeliumi ja kutsuda inimesi meeleparandu-
sele. Ta pidas üldkonverentsidel üle 125 jutluse, võttis osa tuhande-
test vaiakonverentsidest, kõneles sugupuu-uurimise konverentsidel 
ja raadios. Lisaks sellele õpetas ta ka kirjasõna vahendusel. Aastaid 
oli tal Kiriku ajakirjas Improvement Era oma veerg, kus ta vastas 
lugejate küsimustele. Ta kirjutas artikleid Kiriku ajakirjadele ja aja-
lehe Deseret News kirikuelurubriiki. Aastatel 1910 kuni 1972, mil ta 
teenis apostlina, ilmus tema kirjutisi 25 raamatus, sh „Essentials in 
Church History, Doctrines of Salvation, Church History and Modern 
Revelation” ning „Answers to Gospel Questions”.

President Smithi jutlusi kuulates ja tema kirjutisi lugedes hakka-
sid Kiriku liikmed usaldama teda kui evangeeliumi õpetlast. Veelgi 
enam, nad õppisid usaldama ja järgima Issandat. President N. Eldon 
Tanner on öelnud, et Joseph Fielding Smith „mõjutas sadade tuhan-
dete inimeste elu, järgides ja õpetades sõna ja sulega kõiki evangee-
liumi põhimõtteid. Ta ei jätnud kellelegi kahtlust, et teab, et Jumal 
on elus Jumal, ja et me oleme tema vaimulapsed; et Jeesus Kristus 
on Jumala Ainusündinud Poeg lihas; et ta andis oma elu meie eest, 
et saaksime tunda rõõmu surematusest; ja et evangeeliumi vastu 
võttes ja selle järgi elades saame me tunda rõõmu igvesest elust.” 58

Vanem Bruce R. McConkie on tähendanud:

„President Joseph Fielding Smithi elu ja tööd iseloomustasid kolm 
asja:

1. Tema armastus Issanda vastu ning absoluutne ja kõikumatu 
truudus, millega ta püüdis näidata oma armastust, kui pidas tema 
käske ja tegeles Issandale meelepäraste asjadega.

2. Tema ustavus prohvet Joseph Smithile ja tema kaudu taastatud 
igikestvatele tõdedele, oma vanaisale patriarh Hyrum Smithile, … 
[kellele] sai osaks märtrisurm, oma isale president Joseph F. Smithile, 
kelle nime selestilises linnas igavesti kalliks peetakse, sest ta oli üks 
nendest, kes vapralt vastu pidas tema pärast, kelle verd valati, et 
meie võiksime elada.
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3. Tema enda teadmised evangeeliumist ja intuitsioon, väsimatu 
usinus, millega ta õigemeelsust jutlustas; töö, mida ta tegi, et toita 
näljaseid, riietada alastiolijaid, külastada lesknaisi ja vaeslapsi ning 
näidata üles puhast usku nii õpetamise kui eeskuju kaudu.” 59

Kaheteistkümne Kvoorumi vendade arvates oli president Smith 
tark ja osavõtlik juht. Tema 80. sünnipäeva tähistasid Kaheteist-
kümne Kvoorumi ülejäänud liikmed lugupidamisavaldusega trüki-
sõnas. Selles on öeldud:

„Meie, kes me töötame Kaheteistkümne Nõukogus tema juhti-
mise all, oleme olnud tunnistajaks tema tõeliselt õilsast iseloomust. 
Me näeme iga päev, kui mõistev ja hooliv ta on oma töökaaslaste 
suhtes, meile ülesandeid jagades ja meie tööd selliselt seades, et 
Issanda töö saaks jätkuda. Me soovime, et kogu Kirik saaks tunda 
tema hingeheadust ja muret nende käekäigu pärast, kel ei lähe 
kõige paremini ja kes kannatavad. Ta armastab kõiki pühasid, ega 
lakka kunagi palvetamast patuste eest.

Erakordselt terava vaistu juures näib tal olevat vaid kaks asja, 
mille järgi ta lõpliku otsuse teeb. Mida tahab Esimene President-
kond? Mis on parim Jumala kuningriigi jaoks?” 60

Kiriku president

Hingamispäeva hommikul 18. jaanuaril 1970 jõudis lõpule pre-
sident David O. McKay surelik elu. Vastutus Kiriku juhtimise eest 
langes nüüd Kaheteistkümne Apostli Kvoorumile, kelle juhatajaks 
oli 93-aastane Joseph Fielding Smith.

23. jaanuaril 1970 tuli Kaheteistkümne Kvoorum kokku ja toetas 
ametlikult president Smithi tema kutses Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kiriku presidendina. President Smith valis oma esimeseks 
nõuandjaks Harold B. Lee ja teiseks nõuandjaks N. Eldon Tanneri. 
Seejärel asetati kõik kolm meest ametisse oma uusi kohustusi täitma.

Koosolekul viibinud vanem Ezra Taft Benson on meenutanud: 
„Meie koosolekul valitses imeline üksmeel. Tunda oli vääramatut 
ühtehoidmist, kui vennad uue juhtkonna valimise ja ametisse ase-
tamise järel üksteisel ümbert kinni võtsid.” 61
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Vanem Boyd K. Packer on andnud president Smithi kutsumise 
kohta järgmise tunnistuse:

„Lahkusin ühel reedesel pärastlõunal kantseleist ja mõtlesin oma 
ülesandele seoses nädalavahetusel toimuva konverentsiga. Ootasin, 
et lift viiendalt korruselt alla jõuaks.

Kui liftiuksed vaikselt avanesid, seisis minu ees president Joseph 
Fielding Smith. Üllatusin teda nähes, sest tema kantselei asus allpool.

Teda nähes sain vägeva tunnistuse – minu ees seisab Jumala 
prohvet. Vaim kinnitas mulle vaiksel häälel, mis oli nagu valgus või 
teada andmine, et see on Jumala prohvet.” 62

President Smithi juhtimise all jätkus Kiriku kasv. Rajati 81 vaia, 
sealhulgas esimesed vaiad Aasias ja Aafrikas, ning Kiriku liikmes-
kond ületas kolme miljoni künnise. Pühitseti kaks templit – Ogdenis 
ja Provos Utahʼ osariigis.

Kiriku laienedes kogu maailmas rõhutas president Smith jätku-
valt iga üksiku kodu ja pere tähtsust. Ta tuletas viimse aja pühadele 
meelde, et „Kiriku organisatsioon on loodud selleks, et aidata perel 
ja selle liikmetel jõuda ülenduseni”.63 Ta õpetas: „Perekond on kõige 
tähtsam ühendus nii ajas kui igavikus. … Perekonna tugevdamine 
ja hoidmine on Issanda tahe.” 64 Perekondade ja üksikisikute tugev-
damise eesmärgil asetas Kirik rõhu pereõhtule, programmile, mida 
asuti täitma 1909. aastast, kui Kiriku president oli president Smithi 
isa. President Joseph Fielding Smithi eestvõtmisel määrati pereõhtu 
ajaks esmaspäevaõhtud. Esmaspäevaõhtutel ei korraldatud kirikus 
koosolekuid ja kohalikud kirikuhooned olid suletud.

Vaatamata kõrgele eale suhtus president Smith oma kutsesse lap-
seliku alandlikkuse ja noorusliku energiaga. Need kaks aastat ja viis 
kuud, mil ta teenis Kiriku prohveti, nägija ja ilmutajana, inspireerisid 
tema sõnumid viimse aja pühasid kõikjal maailmas.

Ta kuulutas, et „me oleme Jumala, oma Taevase Isa vaimulap-
sed” 65 ja et „me peame uskuma Kristusesse ja seadma oma elu 
tema järgi”.66 Ta tunnistas, et Joseph Smith „nägi Isa Jumalat ja tema 
Poega Jeesust Kristust ning seisis päriselt nende ees” 67 ning temast 
sai „Kristust ja päästmist puudutavate teadmiste ilmutaja maailmale 
käesoleval ajal ja põlvkonnas”.68
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Ta innustas pühasid „hülgama paljud maailmas valitsevad ta-
vad”,69 kuid armastama kõiki inimesi maailmas –, nägema „inimestes 
head ka siis, kui püüad aidata neil jagu saada ühest-kahest halvast 
harjumusest”.70 Ta tuletas neile meelde, et üks võimalus näidata üles 
sellist „armastust ja vendlust” on jagada evangeeliumi – „kutsuda 
kõiki inimesi kõikjal võtma kuulda igavese elu sõnumit, mis on 
ilmsiks tehtud käeoleval ajal”.71

Ta pöördus Kiriku noorte poole, kohtus arvukate noorte viimse 
aja pühade kogudustega ja innustas neid „jääma vankumatuks usus 
Kristusesse vaatamata kõiksugu vastuseisule”.72

Ta kõneles sageli preesterluse hoidjatele ja tuletas neile meelde, 
et nad on „kutsutud esindama Issandat ja hoidma tema volitust” 
ning innustas neid „pidama meeles, kes [nad] on ja käituma sellele 
vastavalt”.73

Ta julgustas viimse aja pühasid saama templiõnnistusi, jääma 
truuks templilepingutele ja naasma templisse, et osaleda pühades 
talitustes oma esivanemate eest. Enne Ogdeni templi pühitsemist 

president joseph Fielding Smith ja tema nõuandjad 
esimeses presidentkonnas: president harold B. Lee 
(keskel) ja president n. eldon tanner (paremal).
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Utahʼ osariigis ütles ta: „Lubage mul teile meelde tuletada, et kui 
me pühitseme Issanda koja, siis tegelikult pühitseme me iseennast 
Issanda teenistusse: me teeme lepingu, et kasutame seda koda tema 
kavatsuste kohaselt.” 74

„Pidage käske!” õhutas ta. „Kõndige valguses! Pidage vastu lõ-
puni! Jääge truuks kõikidele lepingutele ja kohustustele ning Issand 
õnnistab teid rohkem kui oskate unistada.” 75

Tsiteerides president Brigham Youngi, on president Harold B. 
Lee kirjeldanud president Smithi mõju ja juhtimist nõnda: „President 
Young ütles, et „kui elame pühas usus ja laseme Vaimul valitseda, 
ei muutu me elu igavaks ega mõttetuks, vaid kui keha hakkab lähe-
nema lõpule, haarab Vaim tugevamini kinni sellest, mis eesriide taga 
edasi kestab, ammutades selle igavese eluallika sügavustest säravaid 
tarkuse kalliskive, mis ümbritsevad hapra ja hääbuva füüsilise keha 
surematu tarkusepaistega”.

Oleme olnud ikka ja jälle selle tunnistajaks, kui oleme aru pida-
nud väga tõsiste asjade üle, asjade üle, mille üle otsustab vaid Kiriku 
president. Me nägime, kuidas see särav tarkus valguse kätte tuli, kui 
ta [president Smith] avaldas asju, mis kaheldamatult olid mõistuse-
ülesed, asju, mis talle hingesügavustes oli ilmutatud.” 76

„Issand … on kutsunud ta … muudele 
ja tähtsamatele töödele”

3. augustil 1971 suri Jessie Evans Smith, jättes president Joseph 
Fielding Smithi kolmandat korda leseks. President Smith läks elama 
oma tütre Amelia McConkie ja tema abikaasa Bruceʼi juurde. Teised 
lapsed käisid tal tihti külas ja viisid kodunt välja. Ta käis jätkuvalt iga 
päev oma kantseleis, võttis osa koosolekutest ja reisis ringi Kiriku 
asju ajades.

30. juunil 1972 lahkus president Smith tööpäeva lõpul oma kant-
seleist Kiriku haldushoone esimesel korrusel. Ta läks koos oma 
sekretäri D. Arthur Haycockiga Kiriku ajaloolase kantseleisse, kus 
oli olnud tema töökoht, enne kui temast sai Kiriku president. Ta tah-
tis öelda tere kõikidele, kes seal teenisid. Tervitanud kõiki kättpidi, 
läks ta hoone keldrikorrusele, et suruda kätt telefonioperaatoritel 
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ja teistel, kes seal töötasid, ning neile tänu avaldada. See oli tema 
viimane tööpäev.

Pühapäeval, 2. juulil 1972, 17 päeva enne oma 96. sünnipäeva, 
käis ta kodukoguduses sakramendikoosolekul. Pärastlõunal külastas 
ta koos poeg Reynoldsiga oma vanimat last Josephineʼi. President 
Smith suri sama päeva õhtul McConkiede kodus oma lemmiktoo-
lis. Nagu ta väimees hiljem ütles: „Issand, keda [president Smith] 
nii väga armastas ja nii hästi teenis, on kutsunud ta oma igavesele 
viinamäele muudele ja tähtsamatele töödele.” 77

President Harold B. Lee, kellest nüüd oli saanud vanemapostel, 
külastas president Smithi surmast kuuldes McConkiede kodu. Ta 
„kõndis vaikselt voodi juurde, põlvitas ja võttis prohveti käe oma 
pihkude vahele. Ta seisis seal palvetades või mediteerides tükimat 
aega lausumata ühtegi sõna. Seejärel ta tõusis, avaldas perele kaas-
tunnet, rääkis, kuidas ta nende isa imetlenud oli, ning manitses neid 
väärikalt elama, et austada president Smithi mälestust.” 78

Austusavaldused pühendunud jumalamehele

President Smithi matusetalitusel rääkis president N. Eldon Tanner 
temast kui „pühendunud jumalamehest, mehest, kes teenis üllalt nii 
Jumalat kui ligimest; mehest, kes juhtis oma eeskujuga oma pere-
konda ja kõiki, keda ta oli juhtima kutsutud; mehest, kelle kohta 
võis kõhklusteta öelda, et ta oli mees, kelles polnud salakavalust 
ega kõrkust. Tema kohta poleks saanud iial öelda,” ütles president 
Tanner, „et ta „[armastas] austust inimeselt rohkem kui austust Ju-
malalt” [ Jh 12:43].” 79

President Harold B. Lee on öelnud: „Vend Tanner ja mina oleme 
armastanud seda meest need viimased kaks ja pool aastat. Me pole 
teeselnud. Ta pani ennast armastama, sest armastas meid, ja me 
oleme seisnud tema kõrval, nagu tema seisis meie kõrval ja usaldas 
meid.” 80

Ajaleht, mis oli president Smithi kritiseerinud ja seadnud kahtluse 
alla tema kutsumise 60 aastat tagasi Kaheteistkümnesse, kirjutas 
nüüd järelehüüdes: „Joseph Fielding Smith oli mees, kes oli jäägitult 
pühendunud oma usutunnistusele, kuid samas oli ta hooliv kõikide 
inimeste esmavajaduste suhtes, andis tarka nõu oma kaaslastele, 
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hoolitses armastavalt oma pere eest ja oli täiuslik juht oma kiriku-
kohustuste täitmisel. Teda jäädakse taga igatsema, kuid peetakse 
meeles erilise lugupidamisega.” 81

Kõige tähendusväärsema austusavaldusega esines president Smi-
thi pere liige, tema väimees Bruce R. McConkie, kes iseloomustas 
teda kui „Jumala poega, Issanda Jeesuse Kristuse apostlit, Kõige-
kõrgema prohvetit ja ennekõike kui Iisraeli isa”. Vanem McConkie 
kuulutas prohvetlikult: „Tema hääl kõneleb veel aastaid põrmust, 
kui veel sündimata põlvkonnad õpivad tema sulest tulnud evan-
geeliumi õpetusi.” 82

Kui uurite seda raamatut, aitavad president Joseph Fielding Smithi 
õpetused sellel avaldusel tõeks saada. Tema hääl kõneleb teiega 
põrmust, kui te õpite evangeeliumi õpetusi.
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1 .  P E A T Ü K K

Meie Taevaisa

„Tahaksin teile meelde tuletada, milline on 
Jumal ja tema olemus, et võiksite kummardada 

teda vaimus ja tões ning saada seeläbi 
kõik tema evangeeliumi õnnistused.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smithi hämmastasid tehnikasaavutused, 
mis tema ajal ilmavalgust nägid. „Mehaanikas, keemias, füüsikas, 
kirurgias ja paljudel muudel aladel on toimunud suur areng,” ütles 
ta. „Inimesed on ehitanud suuri teleskoope ja toonud nendega sil-
mapiiri tagant välja varjatud galaktikaid. Nad on avastanud mikros-
koobi abil tohutuid mikromaailmu. … Nad on leidnud võimalusi, 
kuidas haigusi kontrolli all hoida. … Nad on töötanud välja sead-
med, mis on tundlikumad kui inimese puudutus ja näevad kauge-
male kui inimese silm. Nad suudavad kontrollida loodusjõudusid, 
nad on ehitanud masinad, mis liigutavad mägesid. Nad on teinud 
veel palju muud, mida kõike on võimatu ette lugeda. See on olnud 
imeline aeg.” Paraku märkas ta maailmas teistki suundumust, mis 
tekitas talle muret. Ta kurtis: „Kõik need avastused ja leiutised pole 
viinud inimesi Jumalale lähemale! Need pole kutsunud nende sü-
dames esile ei alandlikkust ega meeleparanduse vaimu, vaid hoo-
piski hukkamõistu. … Usk maailmas pole suurenenud, nii nagu ka 
õigemeelsus ja Jumalale kuuletumine.” 1

Kui maailm Jumala suhtes järjest ükskõiksemaks muutus, näi-
tas president Smith jätkuvalt üles oma lähedust Taevase Isaga. Üks 
ta lastelastest on meenutanud: „Mu ema oli suurepärane kokk ja 
vanaisa käis sageli meie juures söömas. Isa palus tal päris sageli 
söögipalvet lugeda. Tema palved olid alati väga isiklikud – otsekui 
räägiks ta sõbraga.” 2
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Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Joseph Smithi esimesest nägemusest sai alguse õigete 
teadmiste taastamine Jumalast käesoleval ajal.

Olen väga tänulik esimese nägemuse eest, kus Isa ja Poeg ilmu-
tasid end noorele prohvetile ja andsid tema kaudu inimestele tagasi 
õiged teadmised Jumalast.3

Tuleb meeles pidada, et 1820. aastal oli õige õpetus Jumalast 
kogu kristlikus maailmas kaduma läinud. Elementaarne tõde, mida 
vana aja apostlid ja pühad selgelt mõistsid, oli usust taganenud 
maailmas mõistatuslikult kaduma läinud. Kõigil Jeesuse Kristuse 
vanaaja prohvetitel ja apostlitel oli selge arusaam, et Isa ja Poeg on 
omaette isikud, nagu õpetavad selgelt meie pühakirjad. Nendest 
teadmistest jäädi ilma usust taganemise läbi. … Jumalast oli saanud 
müsteerium ja Isa ning Poega üheskoos peeti üheks tundmatuks 
vaimu ilminguks, kellel pole keha, organeid ega kirgi. Isa ja Poja 
ilmumine andis maailmale jumaliku tunnistaja, kes andis inimestele 
tagasi teadmised Jumala tõelisest olemusest.4

Joseph Smithi [esimese] nägemusega sai selgeks, et Isa ja Poeg 
on eraldi isikud ja neil on samasugused käegakatsutavad kehad 
nagu inimestel. Talle ilmutati veel, et Püha Vaim on Vaimisik, Isast 
ja Pojast eraldiseisev omaette isiksus [vt ÕL 130:22]. See esmajärgu-
lise tähtsusega tõde vapustas maailma. Ja ometi, kui võtta arvesse 
pühade kirjade selgeid avaldusi, on see kõige hämmastavam ja imet-
lusväärsem asi, millest inimene nii kaugele on eksinud. Päästja ütles: 
„Minu Isa on suurem minust!” [ Jh 14:28] ja kutsus oma jüngreid pä-
rast oma ülestõusmist katsuma teda ja nägema, et see on tema, sest: 
„Vaimul ei ole liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat!” [Lk 
24:39] Apostlid mõistsid selgelt, et Isa, Poeg ja Püha Vaim on eraldi 
isikud. Sellele viitavad nad pidevalt oma kirjades. Ja Paulus tegi 
korintlastele teatavaks tõsiasja, et kui kõik on alistatud Isale, „siis 
peab ka Poeg ise alistatama sellele, kes kõik temale on alistanud, 
et Jumal oleks kõik kõigis”. [1Kr 15:28]

Joseph Smith oli näinud Isa ja Poega ning võis seepärast tun-
nistada pühakirjade õigsusest, kust loeme: „Ja Jumal lõi inimese 
oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja 
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naiseks!” [1Ms 1:27] Seda tuli mõista sõna sõnalt, mitte müstilises 
või ülekantud tähenduses.5

2
Selleks et uskuda Jumalasse ja Teda kummardada, 

tuleb meil mõista Tema olemust.

Ühes meie ilmutuses öeldakse meile, et selleks, et saada hiilguse 
osaliseks Kristuses, nagu tema on Isas, tuleb meil mõista ja teada 
nii seda, kuidas kummardada, kui ka seda, mida kummardada.  
(Vt ÕL 93:19–20.)

Tahaksin teile meelde tuletada, milline on Jumal ja tema olemus, 
et võiksite kummardada teda vaimus ja tões, ning saada seeläbi kõik 
tema evangeeliumi õnnistused.

Teame, et Jumalat tuntakse vaid ilmutuse kaudu, et temast kas 
ilmutatakse või jääb ta igavesti tundmatuks. Meil tuleb pöörduda 
pühakirjade – mitte teadlaste ega filosoofide poole –, kui tahame 
teada saada tõde Jumaluse kohta. Tõepoolest, Johannese suures 
prohvetlikus kuulutuses, et evangeeliumi taastab ingel, kes lendab 
kesktaeva kohal, öeldakse, et see pidi nii olema, et inimesed võiksid 
saada teada tõelisest Jumalast ja et neile õpetataks: „Kartke Jumalat 
ja andke temale austust, … ja kummardage teda, kes on teinud 
taeva ja maa ja mere ja veteallikad!” (Ilm 14:7) Teisisõnu öeldes on 
evangeeliumi taastamisest peale käesoleval evangeeliumi ajajärgul 
inimesed taas kutsutud kummardama ja teenima Loojat, mitte maa-
ilmas Jumaluse kohta levinud valearusaamu.

Issanda prohveteid on igal ajastul kutsutud võitlema ebaõige 
kummardamise vastu ja kuulutama tõde Jumala kohta. Vanas Iis-
raelis kummardasid mõned kujusid ja paganajumalaid ning Jesaja 
küsis: „Kellega te siis võrdlete Jumalat ja missuguse kujundi seate 
Temale vastu?

Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Jehoova, on 
maailma otste looja; Tema ei väsi ega tüdi, Tema mõistus on uuri-
matu!” ( Js 40:18, 28)

Tänapäeval need teadmised Jumala kohta suurel osal maailmast 
puuduvad, isegi [Kirikus] on neid, kes ei mõista täielikult seda hun-
nitut isikut, kes on meie Igavene Isa. Neilt, kellel need teadmised 
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puuduvad, võiks õigusega küsida: „Miks sa piirad Jumala hiilgust? 
Või miks sa teda alahindad? Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? 
Igavene Jumal, Jehoova, on maailma otste looja, lõputu ja igavene; 
tal on kõik vägi, kogu jõud ja kõik ülemvõim, ta teab kõike ja kõik 
asjad on tema palge ees.”

Õpetuse ja Lepingute 20. osas, milles kõneldakse sellest, kuidas 
prohvet Joseph Smith juhatati käesoleval evangeeliumi ajajärgul Ki-
rikut uuesti asutama, on kirjas ilmutatud kokkuvõte mõnedest põ-
hilisimatest päästmise õpetustest. Jumaluse kohta ütleb see ilmutus, 
et „ … taevas on Jumal, kes on lõputu ja igavene, igavikulisusest 
igavikulisuseni üks ja sama muutumatu Jumal, taeva ja maa ja kõi-
kide asjade, mis neis on, kujundaja.” (ÕL 20:17) …

Jumal on meie Isa. Tema on see, kelle näo järgi on loodud ini-
mene. Tal on lihast ja luust keha, sama käegakatsutav nagu inime-
selgi (ÕL 130:22), ja ta on sõna otseses mõttes kõikide inimeste 
vaimude oma isa. Ta on kõikvõimas ja kõiketeadev, temas on kogu 
vägi ja kogu tarkus, ning ta on täiuslik, kuna tal on kõik teadmised, 
kogu usk või vägi, kogu õiglus, kogu otsustusvõime, kogu halastus, 
kogu tõde ja kõik jumalikud omadused. … Kui tahame täiuslikku 
usku, millega haarata kinni igavesest elust, peame uskuma Juma-
lasse kui kellessegi, kellel on kõik see olemas. Ütlen ka, et ta on 
lõpmatu ja igavene ja muutumatu. Muutumatuna on tal kõik see 
täiuslik vägi, kõik need täiuslikud omadused olemas igavesest ajast 
igavesti ehk igavikust igavikku.6

Me teame, et meie Taevane Isa on ülistatud ja ülendatud isik, 
kellel on kõik vägi, kogu jõud ja kõik ülemvõim, ja et ta teab kõike. 
Tunnistame, et ta on oma Ainusündinud Poja kaudu selle maa ja 
arvutute maailmade Looja.7

3
Jumal on olend-isik ja meie vaimude Isa.

Me oleme Jumala, oma Taevase Isa vaimulapsed. … Oleme tema 
pere liikmed. … Me elasime koos temaga pikki ajajärke surelikku-
sele eelnenud elus. …Ta pühitses arengu- ja päästmisplaani, mis 
võimaldab meil kõiges ustavate ja truudena areneda ja edasi liikuda 
kuni saame tema sarnaseks.8
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Pühakirjades õpetatakse, et Jumal on meie igavene Isa sõna otse-
ses, mitte ülekantud tähenduses. Sõnad, mis meie Lunastaja lausus 
Maarjale haua juures, kust ta oli üles tõusnud ja surmast võitu saa-
nud, on ühed ülevamad ja hiilgavamad: „Ära puuduta mind, sest ma 
pole veel üles läinud oma Isa juure! Kuid mine mu vendade juure ja 
ütle neile: Mina lähen üles oma Isa ja teie Isa juure ja oma Jumala 
ja teie Jumala juure!” [ Jh 20:17] Nendes sõnades peitub tõde Jumala 
isaduse kohta: tema ainusündinud Poeg teatab, et ta on meie Vend 
ja et meil on üks ja seesama igavene Isa.9

Olen tänulik, et teadmised Jumalast ja tema seadustest on meie 
ajal taastatud, ja et meie, kes me oleme Kiriku liikmed, teame, et ta 
on reaalne isik, mitte „seaduste kuhjatis [korratu kogum], mis hõljub 
kui udu universumis”, nagu mõne teise kiriku liikmed arvavad. Olen 
tänulik, et me teame, et ta on meie Taevaisa, meie vaimude Isa, ja et 
ta pühitses seadused, mille läbi saame areneda ja edasi liikuda, kuni 
muutume tema sarnaseks. Ma olen tänulik, et me teame, et ta on 
lõputu ja igavene, et ta teab kõike ja et tal on kogu vägi ja et tema 
areng ei seisne lisateadmiste ega -väe hankimises, ega oma juma-
like omaduste täiustamises, vaid oma kuningriikide laiendamises ja 
mitmekordistamises.10

4
Taevane Isa armastab meid ja tunneb 

huvi meie kõikide vastu.

Mulle meenub üks ütlus Kallihinnalisest Pärlist, Moosese näge-
musest, mille ta sai, kui oli võetud äärmiselt kõrge mäe otsa, nägi 
seal Jumalat palgest palgesse ja rääkis temaga. Issand näitas Moo-
sesele „oma kätetööd” ning Mooses nägi maailma ja kõiki inimlapsi 
viimaste põlvkondadeni välja. [Vt Ms 1:1–8, 27–29.]

Ja Issand ütles Moosesele:

„Sest vaata, on palju maailmu, mis on minu väe sõna läbi kadu-
nud. Ja on paljud, mis praegu püsivad, ja inimesele on nad loenda-
matud, aga minule on kõik asjad loetud, sest et nad on minu omad 
ja ma tunnen neid.

Ja sündis, et Mooses rääkis Issandale, öeldes: Halasta oma teenija 
peale, oo Jumal, ja räägi mulle sellest maast ja selle elanikest ja ka 
taevastest, ja siis on su teenija rahul.
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Ja Issand Jumal rääkis Moosesele, öeldes: Taevad, neid on palju, 
ja inimesele on nad loendamatud, aga minule on nad loetud, sest 
et nad on minu omad.” [Ms 1:35–37]

… Tekib mõte, et vaatamata maailmade rohkusele ja sellele, et 
nii mõnigi neist on tohutute mõõtmetega, on nad siiski vahendid 
eesmärgi saavutamiseks ja mitte eesmärk omaette. Isa loob maailmu 
selleks, et neid asustada – panna neile elama oma poegi ja tütreid. 
Õpetuse ja Lepingute 76. osas öeldakse, et Jumala Poja kaudu ja 

mooses, kellest kõneldakse siin tõotatud maale pilku heitmas, sai 
nägemuse, milles ta sai teada jumala tööst ja hiilgusest.
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tema läbi „on ja on loodud maailmad, ja nende elanikud on Juma-
lale sündinud pojad ja tütred”. [ÕL 76:24]

Me õpime nendest pühakirjasalmidest, mis ma ette lugesin, ja 
teistest Issanda ilmutustest, et kõige tähtsam meie Isa loodust on ini-
mene. Sellessamas Moosesele antud nägemuses ütles Isa: „Ja nagu 
üks maa kaob ja selle taevad, nii tuleb teine, ja minu töödel ei ole 
lõppu ega minu sõnadel. Sest vaata, minu töö ja minu hiilgus on 
see – tuua inimesele surematus ja igavene elu.” [Ms 1:38–39]

Nii see kui teised pühakirjasalmid kõnelevad meile, et Isa suur 
töö on tuua oma lastele päästmine, andes igaühele neist tasu, mille 
ta on oma tegudega välja teeninud. Olen veendunud, et Taevaisa 
tunneb ühe hinge – ühe oma lapse vastu – palju suuremat huvi, kui 
üks maine isa suudab oma lapse vastu üles näidata. Tema armastus 
meie vastu on suurem kui maise lapsevanema armastus oma järel-
tulija vastu.11

5
Sõnakuulmatud lapsed toovad 
Taevasele Isale pisarad silma.

Me loeme pühakirjast, et kui Issand rääkis Eenokiga, näitas talle 
maa rahvaid, selgitas, milline karistus nende peale langeb, kuna nad 
tema käskudest üle astuvad, siis Ta nuttis ja valas kurvalt pisaraid 
nende sõnakuulmatuse pärast. Eenok pani Issanda nuttu imeks ja 
pidas seda kummaliseks.

Siin on see pühakirjalõik:

„Ja sündis, et taeva Jumal vaatas ülejäänud inimeste peale ja 
ta nuttis; ja Eenok andis tunnistust sellest, öeldes: Kuidas on see 
nõnda, et taevad nutavad ja valavad pisaraid nagu mägedele sadav 
vihm?

Ja Eenok ütles Issandale: Kuidas on see nõnda, et sina saad nutta, 
sest sina oled ju püha ja kogu igavikust kogu igavikuni?

Ja kui inimesel oleks võimalik kokku lugeda kõik maa osakesed, 
jah, miljonite sellesarnaste maade omad, poleks see arv mitte ligi-
lähedanegi sinu loodute hulgale; ja sinu eesriided on ikka veel ette 
tõmmatud; ja ometi oled sa seal, ja sinu rüpp on siin; ja sina oled 
ka halastav ja lahke igavesti.” [Vt Ms 7:28–30.]
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Ja Issand vastas: „ … Vaata neid oma vendi, nad on minu enda 
kätetöö ja päeval, mil ma nad lõin, andsin ma neile nende arusaa-
mise; ja Eedeni rohuaias andsin ma inimesele valikuvabaduse;

ja ma olen öelnud sinu vendadele ja andnud ka käsu, et neil 
tuleb valida mind, oma Isa; aga vaata, nad on südametud ja nad 
vihkavad omaenese verd.” [Ms 7:32–33]

See oli põhjus, miks Issand nuttis ja miks nutsid taevad.

Kord küsis üks mees minult, kas inimene saab olla selestilises 
kuningriigis läbinisti õnnelik, kui üht tema lastest sinna ei lubata. 
Ütlesin talle, et arvan, et iga inimene, kellel on laps, keda ei lubata 
selestilisse kuningriiki, tunneb muidugi selle kahetsusväärse olu-
korra tõttu kurbust. Sama tunneb ka meie Taevaisa. Mitte kõik tema 
lapsed pole selestilise hiilguse väärilised, paljudel tuleb oma üleas-
tumiste tõttu kannatada tema raevu. Sellistel puhkudedel kurvastab 
ja on pisarais nii Isa kui kogu taevas. Issand tegutseb loomuliku 
õiguse järgi. Seaduse järgi peab inimene saama lunastatud ja talle 
tasutakse õiglusseaduse järgi. Issand ei anna inimestele seda, mida 
nad pole ära teeninud, kõikidele tasutakse nende tegude järgi.

… Olen täiesti kindel, et kui oleks võimalik, päästaks meie Tae-
vaisa kõik inimesed ja annaks neile selestilise hiilguse, isegi ülen-
duse. Kuid ta on andnud inimesele valikuvabaduse ja inimesel tuleb 
paratamatult kuuletuda tõele vastavalt sellele, mis on ilmutatud, et 
saada osa õigemeelsete ülendusest.12

6
Taevane Isa on andnud meile võimaluse saada 

lunastatud, et meid saaks tuua tagasi Tema juurde.

Kui Aadam oli Eedeni aias, oli ta Jumala, meie Isa juures. … 
Olukord muutus, kui ta Eedeni aiast välja aeti. Aadam pagendati Isa 
juurest oma üleastumiste pärast. Pühakirjades öeldakse, et ta suri 
vaimselt, mis tähendab, et ta lahutati Jumalas.13

Tean, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg, et ta sai oma Isalt väe 
lunastada inimesed vaimsest ja ajalikust surmast, mille tõi maailma 
Aadama langemine.14

Lunastus oli võimalik vaid ühel viisil, vaid ühel viisil sai asja 
parandada ja vaimu jaoks keha taastada. See sai toimuda lõputu 
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lepituse kaudu ja seda pidi tegema keegi, kes on igavene, kes ei 
allu surmale, kuid kellel on siiski vägi surra ja samal ajal vägi surma 
üle. Ja nii saatiski Taevaisa maailma oma Poja Jeesuse Kristuse, sest 
temas oli elu. Ja kuna tal [ Jeesusel Kristusel] oli ema, kelle soontes 
voolas veri, oli tal vägi surra. Ta võis lasta oma kehal surra ja seejä-
rel selle tagasi võtta. Lubage mul ette lugeda tema enda sõnad: „Sel-
lepärast Isa armastab mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta.

Ükski ei võta seda minult, vaid ma jätan selle iseenesest. Mul 
on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Selle 
käsusõna ma olen saanud oma Isalt!” ( Jh 10:17–18)15

Meie Taevaisa polnud kunagi kavatsenud jätta inimesi pimeduses 
teed kobama, ilma et ükski valguskiir neid juhataks, ning ootama, 
et nad leiaksid selles olukorras tagasitee tema kuningriiki ja tema 
pühasse lähedusse. Issand nii ei tee. Meie Taevaisa on aegade al-
gusest peale oma laste vastu lahke olnud ja neile juhatust andnud. 
Kõige varasematest aegadest peale, mil taevad on olnud avatud, on 
Issand saatnud sõnumitoojaid jumalikult määratud teenijate juurde, 
meeste juurde, kes hoiavad preesterluse volitust ja kellele on tehtud 
ülesandeks õpetada Evangeeliumi põhimõtteid, hoiatada inimesi ja 
õpetada neile õigemeelsust. Need mehed on saanud oma teadmised 
neilt Jumala juurest tulnud sõnumitoojatelt. Neilt on nad saanud 
inspiratsiooni ja juhatust. See kehtib ka meie evangeeliumi ajajärgul. 
Inimestel pole vaja sulgeda silmi ja tunda, et valgust ei ole, nagu 
saaksid nad loota ainuüksi oma mõistusele, sest Issand on olnud 
alati nõus juhtima, juhatama ja teed näitama. Nagu ütlesin, on ta 
saatnud enda juurest sõnumitoojaid. Ta on saatnud ilmutusi. Ta on 
käskinud oma sõnad kirja panna ja avalikuks teha, et kõik inimesed 
võiksid neid teada.16

Ütlen teile ja kogu Kirikule ja ühtlasi kogu maailmale, et lahke ja 
armastav Isa on sel viimsel ajal kõnelenud taas taevast oma teenijate 
prohvetitega.

Ta on kutsunud kõiki inimesi tulema oma Armastatud Poja 
juurde, et temalt õppida, osa saada tema headusest, võtta enda 
peale tema ike ja nõuda oma päästet kuulekusega tema evangee-
liumi seadustele. Ta on kuulutanud hiilgust ja au, rahu selles elus 
ja igavest elu tulevases maailmas.17
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Mõtisklegem,	mis	viib	inimese	selleni,	et	ta	on	suuteline	palve-

tama Jumala poole „otsekui räägiks ta sõbraga”? („Joseph Fielding 
Smithi elust”) Mõtisklege, kuidas tugevdada oma suhteid Taevase 
Isaga.

•	 President	Smith	väljendas	tänulikkust	Joseph	Smithi	esimese	nä-
gemuse eest, millega taastati „õiged teadmised Jumalast” (1. osa). 
Milliseid tõdesid te teate Isa Jumala ja Jeesuse Kristuse kohta tänu 
esimesele nägemusele?

•	 President	Smith	räägib	2.	osas	Jumala	iseloomuomadustest.	Mil-
lised neist on teie jaoks kõige tähendusrikkamad? Miks? Kuidas 
aitab Taevase Isa iseloomuomaduste tundmine rakendada teil 
usku Temasse?

•	 President	Smith	tunnistas:	„Me	oleme	Jumala,	oma	Taevase	Isa	
vaimulapsed. … Oleme tema pere liikmed” (3. osa). Millist mõju 
on see tõde teile avaldanud?

•	 Millised	avaldused	4.	ja	5.	osas	aitavad	teil	tunda,	et	Taevane	Isa	
teid armastab? Miks on tähtis mõista, et Jumal armastab meid ja 
tunneb huvi igaühe vastu? Kuidas saame aidata pere liikmetel ja 
sõpradel Tema armastust tunda?

•	 Mõelge,	mida	Taevane	Isa	on	teinud,	et	aidata	teil	naasta	Tema	
juurde (vt 6. osa). Mida te tunnete, mõeldes sellele, et Taevane 
Isa saatis oma Armastatud Poja? Mil viisil on Taevane Isa saatnud 
valgust, et teid juhatada?

Samateemalised pühakirjakohad:
Jh 3:16; 17:3; 1Ne 11:17; Al 30:44

Abiks õpetamisel:
„Kirikus kiputakse päris palju õpetama nii puiselt, et õpetamine 

meenutab rohkem loengut. Tunnis me loengulist õpetamist ei soosi. 
Küll aga sakramendikoosolekutel ja konverentsidel. Õpetamine võib 
olla vastastikune, nii et saate esitada küsimusi. Tunnis on kerge 
küsimustele voli anda” (Boyd K. Packer. Principles of Teaching and 
Learning. – Ensign, juuni 2007, lk 87).
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juuni 1971, lk 109.
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„Kõik koondub issandas jeesuses Kristuses, 
maailma Lunastajas ja tema ümber.”



47

2 .  P E A T Ü K K

Meie Päästja Jeesus Kristus

„Pidage esmalt meeles, nüüd ja alati, et Jeesus on 
Kristus, elava Jumala Poeg, kes tuli maailma, et 

anda oma elu, et meie võiksime elada. See on tõsi 
ja see on kõige alus. Sellel põhineb meie usk.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith oli truu oma apostlikutsele olla 
üks „Kristuse nime [erilisi tunnistajaid] kogu maailmas” (ÕL 107:23). 
Ta ütles: „Püüan armastada eeskätt Teda, meie Lunastajat. See on 
minu kohus. Rändan mööda seda maad ühe Tema erilise tunnis-
tajana. Ma ei saaks olla Jeesuse Kristuse eriline tunnistaja, kui mul 
puuduks absoluutne ja positiivne teadmine, et Ta on Jumala Poeg 
ja maailma Lunastaja.” 1

Isana suhtus president Smith kohustusse Päästjast tunnistada sa-
masuguse pühendumusega. 18. juulil 1948 saatis ta kirja oma poe-
gadele Douglasele ja Miltonile, kes teenisid põhimisjonil. Ta kirjutas:

„Vahetevahel ma istun ja arutlen ning lugedes pühakirju, mõtlen 
meie Issanda missioonile, sellele, mida ta on teinud minu heaks, 
ning kui need tunded tekivad, ütlen ma iseendale, et ei saa olla talle 
truudusetu. Tema armastus minu vastu on täiuslik, nagu ka kõigi 
teiste, eriti nende vastu, kes teda teenivad, ja ma pean armastama 
teda nii nagu jaksan, isegi kui see armastus pole nii täiuslik, kui 
peaks olema. See on imeline! Ma ei elanud Päästjaga ühel ajal, ta 
pole kunagi ilmunud minu ette isiklikult. Ma pole teda näinud. Ei 
Tema Isa ega tema ise pole pidanud vajalikuks mulle sellist suurt 
õnnistust anda. Aga see pole ka vajalik. Olen tundnud tema kohal-
olekut. Tean, et Püha Vaim on valgustanud mu meelt ja ilmutanud 
teda mulle, nii et ma armastan oma Lunastajat, loodan ja tunnen, 
et see on tõsi, parem kui miski muu siin elus. Teisiti ma ei saa. 
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Tahan olla talle truu. Tean, et ta suri minu, teie ja kogu inimkonna 
eest, et võiksime ülestõusmise kaudu jälle elada. Tean, et ta suri, et 
võiksin oma rumaluste, oma pattude eest andeks saada – puhtaks 
saada. See armastus on imeline. Seda teades, mida muud saaksin 
ma teha, kui oma Lunastajat armastada! Soovin, et pojad misjonil 
nõndasamuti tunneksid. Soovin, et nõnda tunneksid mu lapsed ja 
lapselapsed ning et nad ei kalduks kunagi kõrvale tõe ja õigemeel-
suse rajalt.” 2

Üks president Smithi poegadest on meenutanud:

„Kui me lapsed olime, võisime sageli kuulda teda ütlemas: „Kui 
vaid inimesed maailmas mõistaksid, millised kannatused, katsumu-
sed ja patud Issand meie pärast enda kanda võttis!” Tal olid alati 
pisarad silmas, kui ta seda ütles.

[Kord], kui me istusime isaga kahekesi tema kabinetis, panin ma 
tähele, et ta oli sügavaisse mõtteisse vajunud. Ma ei tihanud vai-
kust katkestada, kuid lõpuks hakkas ta ise rääkima. „Mu poeg, ma 
oleksin soovinud, et sa oleksid möödunud neljapäeval olnud koos 
minuga, kui ma vendadega templis kokku sain. Kui sa oleksid vaid 
kuulnud nende tunnistust, kui väga nad oma Issandat ja Päästjat Jee-
sust Kristust armastavad!” Seejärel langetas ta pea ja pisarad voolasid 
tal mööda palgeid alla särgile. Mõne aja möödudes lausus ta silmi 
tõstmata pead noogates: „Oh, kuidas ma oma Issandat ja Päästjat 
Jeesust Kristust armastan!”” 3

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Jeesus Kristus on Jumala Ainusündinud 
Poeg ja maailma Päästja.

Lubage mul öelda nii selgelt ja kindlalt, kui suudan, et me usume 
Kristusesse. Usume temasse jäägitult kui Jumala Pojasse ja maailma 
Päästjasse.4

Teame, et pääste on Kristuses, et ta oli Igavese Isa Esmasündinud 
Poeg, et ta valiti ja pühitseti taeva nõukogudes lõputut ja igavest 
lepitust tegema, et ta sündis maailma Jumala Pojana ja et ta on evan-
geeliumi kaudu toonud valguse kätte elu ja surematuse.
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Me usume kindlalt, et Kristus tuli lunastama inimesi ajalikust ja 
vaimsest surmast, mis sai maailmale osaks Aadama langemise tõttu, 
ja et ta võttis enda kanda kõikide inimeste patud, kui nad meelt 
parandavad. …

Me usume, et pärast kõike, mida me saame teha, saame me pääs-
tetud armu läbi [vt 2Ne 25:23], ning et ehitades Kristuse lepitusele, 
peavad kõik inimesed nõudma oma päästet Issanda ees kartuse ja 
värinaga [vt Fl 2:12; Mr 9:27].5

Meie ja Päästja erineme selle poolest, et meie isad on surelikud 
ja seega altid surmale. Meie Päästjal surelikku isa polnud, mistõttu 
allus surm temale. Tal oli vägi anda oma elu ja see jälle võtta [vt Jh 
10:17–18]. Meil väge oma elu anda ja siis jälle võtta pole. Me saame 
igavese elu läbi Jeesuse Kristuse lepituse, läbi surnuist ülestõusmise 
ja evangeeliumi põhimõtetele kuuletumise.6

Ta on tõesti Jumala ainusündinud Poeg ning lunastanud meid 
oma ja oma Isa armust patust meeleparanduse läbi. Me teame, et Ta 
on tõusnud surnuist, on läinud üles kõrgele, viies vangid vangi [vt 
Ps 68:19], ja on saanud päästmise algatajaks kõigile, kes usuvad, kes 
parandavad meelt oma pattudest ning võtavad Teda kui maailma 
Lunastajat [vt Hb 5:9]. Viimse aja pühadel pole neis asjus kahtlusi.7

Sellal kui inimesed teevad plaane, võtavad omaks teooriaid, juu-
rutavad võõraid tegutsemisviise ning koguvad ja õpetavad kõikvõi-
malikke iseäralikke õpetusi, on üks kõikehaarav õpetus, millest me 
ei saa kõrvale kalduda: kõik koondub Issandas Jeesuses Kristuses, 
maailma Lunastajas ja tema ümber. Me võtame teda kui Isa Ai-
nusündinut lihas, ainsat, kellel oli surematu Isa ja kes elas lihas. 
Tema sünni ja maa peale tuleku asjaolude tõttu sai temast inimeste 
Lunastaja. Tema vere valamise läbi on meile antud erakordne või-
malus naasta oma Isa juurde tingimustel, et me parandame meelt ja 
võtame vastu suure lunastusplaani, mille loojaks ta on.8

Tunnistan, et Jeesuse Kristuse evangeelium on päästmisplaan 
ning et läbi meie Issanda lepitusohvri tõstetakse kõik inimesed sure-
matusesse, et ta mõistaks nende üle kohut lihas tehtud tegude järgi, 
ning et need, kes usuvad ja kuuletuvad täiuslikule evangeeliumi 
seadusele, tõstetakse igavesse ellu meie Isa kuningriigis.9
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2
Me saame Jeesuse Kristuse lepituse ning Temaga sõlmitud 

kuulekuse lepingute läbi Tema poegadeks ja tütardeks.

Meie Taevaisa on Jeesuse Kristuse Isa nii vaimus kui lihas. Meie 
Päästja on vaimus Esmasündinu ja Ainusündinu lihas.10

Ta [ Jeesus Kristus] on meie Vanem Vend. Isa austas teda kui Isast, 
Pojast ja Pühast Vaimust koosneva kõrgeima presidentkonna liiget 
täieliku volituse ja väega.11

Meie pühakirjades õpetatakse, et Jeesus Kristus on nii Isa kui 
ka Poeg. On elementaarne tõde, et ta on sünnilt nii vaimu kui liha 
poolest Jumala Poeg. Ta on Isa oma tehtud töö tõttu.12

Päästjast saab meie Isa selles mõttes, kuidas seda sõna kasu-
tatakse pühakirjades, sest ta annab meile elu, igavese elu, meie 
eest tehtud lepituse läbi. Kuningas Benjamin on lausunud imetlus-
väärsed sõnad: „Ja nüüd, selle lepingu tõttu, mille te olete teinud, 
kutsutakse teid Kristuse lasteks, tema poegadeks ja tema tütardeks; 
sest vaata, sel päeval on ta teid vaimselt sünnitanud, sest te ütlete, 
et teie südamed on muutunud usu läbi tema nimesse; seepärast, 
te olete sündinud temast ja olete saanud tema poegadeks ja tema 
tütardeks.” [Mo 5:7; vt ka s 8–11.]

Nõnda saavad meist Jeesuse Kristusega sõlmitud kuulekuse le-
pingute kaudu tema lapsed – tema pojad ja tütred. Tänu tema ju-
malikule volitusele ja ristil tehtud ohverdusele saavad meist vaimust 
sündinud pojad ja tütred ning tema on meie Isa.13

Nii nagu nefilased kuningas Benjamini päevil, oleme ka meie, 
viimse aja pühad, võtnud enda peale Kristuse nime [vt Mo 5:1–9; 
6:1–2]. Nagu kästud, võtame me igal nädalal sakramendikoosolekul 
enda peale tema nime, et teda alati meeles pidada. Sedasama luba-
sid teha ka nefilased.14

3
Päästja on ilmutanud end käesoleval 

evangeeliumi ajajärgul ja igaühel meist 
võib olla Temast igikestev tunnistus.

Me võtame Jeesust kui maailma Lunastajat. Me teame, … et Ta il-
mutas end käesoleval evangeeliumi ajajärgul. Me ei sõltu endisaegsete 
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… väärikate inimeste tunnistusest, kes elasid Tema päevil ja käisid 
Temaga läbi, kui Ta oma teenimistööd tegi, ja kellele Ta ilmutas end 
pärast ülestõusmist. Meil on tunnistajaid meie omast ajast, kes on 
Teda näinud, kes teavad, et Ta elab ning on tunnistanud sellest tõsias-
jast meile ja maailmale. Me teame, et nende tunnistus on õige. Joseph 
Smith ei tunnistanud käesoleval evangeeliumi ajajärgul üksi Jeesuse 
Kristuse missioonist, sest Issand kasvatas üles veel teisigi tunnistajaid, 
kes nägid koos prohvet Joseph Smithiga Lunastajat, said Temalt juha-
tust ning nägid Teda istumas taevas Isa paremal käel pühade inglite 
ringis. Nad on andnud meile oma tunnistuse, mis on vastu maailma 
tõekspidamistele, ja taunivad kõiki neid, kes sellest ei hooli.

„nõnda saavad meist jeesuse Kristusega sõlmitud kuulekuse 
lepingute kaudu tema lapsed – tema pojad ja tütred.”
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Kuid Kiriku liikmetena ei sõltu me ka Joseph Smithi, Oliver Cow-
dery, Sidney Rigdoni jt tänaseks lahkunud inimeste tunnistustest, 
kes käesoleval evangeeliumi ajajärgul said Issandalt imelisi ilmu-
tusi ja nägemusi, millest nad teadsid, et Jeesus elab ja on maailma 
Lunastaja. Meil on omaenda tunnistus, mille on saanud Issanda 
Vaimult kõik, kes on elanud evangeeliumi järgi. Kui meid on risti-
tud pattude andekssaamiseks, kinnitatud liikmeks käte pealepane-
misega Püha Vaimu anni saamiseks ning oleme elanud kooskõlas 
tõega, on Issand ise ilmutanud meile, et need asjad on õiged. Meie 
teadmised sellest ei sõltu kellegi teise tunnistusest, sest me teame 
Vaimu kaudu, et Jeesus on Kristus, maailma Lunastaja.15

Kui peaks olema üks asi, mis valmistab inimsüdamele rõõmu, 
rahu ja rahuldust rohkem kui miski muu, mida ma tean, siis on 
selleks minu ja teie igikestev tunnistus, et Jeesus Kristus on Jumala 
Poeg. See tõde on muutmatu. Inimesed võivad seda rünnata, nad 
võivad seda naeruvääristada, nad võivad kuulutada, et ta pole maa-
ilma Lunastaja, et tema missioon oli absurd, või et selle eesmärgiks 
ei olnud võimaldada kõigil inimestel tema vere valamise läbi patud 
meelt parandades andeks saada. Nad võivad keelduda uskumast 
surnute ülestõusmisesse, või koguni sellesse, et Kristus üles tõusis, 
nagu kuulutatakse pühakirjades, kui ta vaenlased olid ta surmanud. 
Kuid tõde jääb tõeks. Ta suri maailma pattude eest, tõi surnutele 
lunastuse ning võimaldas inimestel meelt parandada ning usuga 
evangeeliumi põhimõtetesse ja Tema missiooni oma patud andeks 
saada. Need tõed on fundamentaalsed, need jäävad kestma. Neid ei 
saa hävitada, ütelgu või mõtelgu inimesed mida tahes.16

Pidage esmalt meeles, nüüd ja alati, et Jeesus on Kristus, elava 
Jumala Poeg, kes tuli maailma, et anda oma elu, et meie võiksime 
elada. See on tõsi ja see on kõige alus. Sellel põhineb meie usk.17

4
Igaüks meist peaks oma elus eeskuju 

võtma Jeesuse Kristuse elust.

Jumala Poja eeskuju on ülim, mis on inimestele eales seatud. 
Tema elu oli täiuslik. Ta tegi kõike hiilgavalt ja võis öelda kõikidele 
inimestele: „Järgnege mulle!” [2Ne 31:10]. Me kõik peaksime seadma 
oma elud Tema järgi.
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Toon teile tema elust ühe näite. Ta õpetas inimesi palvetama ja 
ütles: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et te peate alati valvel olema 
ja palvetama, et kurat ei viiks teid kiusatusse ega juhiks teid ära 
vangistusse. Ja nii, nagu mina olen teie seas palvetanud, just samuti 
palvetage ka teie minu kirikus minu rahva seas, kes parandavad 
meelt ja on ristitud minu nimel. Vaadake, mina olen valgus; ma olen 
andnud teile eeskuju. … Seepärast, hoidke oma valgus kõrgel, et 
see võiks paista maailmale! Vaadake, mina olen see valgus, mida te 
peate kõrgel hoidma – see, mida te olete näinud mind tegemas. …” 
[3Ne 18:15–16, 24]

Kõige täiuslikum oli Tema nõuanne selles osas tõenäoliselt nefi-
lastest jüngritele. „Missugused mehed te peaksite olema?” küsis ta 
ja andis siis järgmise vastuse: „Tõesti, ma ütlen teile, just nagu mina 
olen.” [3Ne 27:27] 18

Me peame uskuma Kristusesse ja seadma oma elud tema järgi. 
Peame saama ristitud nagu sai tema. Peame kummardama Isa nagu 
kummardas tema. Peame täitma Isa tahet nagu täitis tema. Peame 
püüdma teha head ja olla õigemeelsed nagu oli tema. Ta on meie 
Eeskuju, määratu päästmise Algkuju.19

Kui teil on probleem ja teil tuleb valida, küsige endalt: „Mida 
teeks Jeesus?” Seejärel tehke nagu teeks tema.

Te võite tunda rõõmu tema kohalolekust ja lasta tema inspiratsi-
oonil iga päev oma elu juhtida, kui otsite seda ja elate selle väärili-
selt. Jeesuse armastus ja tema Püha Vaimu trööstiv tugi võivad olla 
teie jaoks sama reaalsed nagu laste jaoks, keda ta maa peal elades 
enda ligi tõmbas.20

Võin öelda, et need, kes järgivad tema eeskuju, saavad tema sar-
naseks ja neid austatakse koos temaga ta Isa kuningriigis, et saada 
seal au, väge ja volitust. Nefilastest jüngritele, kes järgisid teda kogu 
oma hingejõuga, lausus ta: „ … te saate olema just nagu mina, ja 
mina olen just nagu Isa; ning Isa ja mina oleme üks.” [3Ne 28:10] …

Ma palvetan, et käiksime tema jälgedes, peaksime tema käske ja 
võiksime olla tema sarnased. Seda ma soovin. Loodan, et ka teie 
soovite seda.21
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Millist	mõju	võis	avaldada	president	Smithi	lastele	tema	tunnis-

tus Päästjast ja armastus Tema vastu? (Vt „Joseph Fielding Smithi 
elust”.) Pidage aru, mida te saaksite teha, et suurendada oma 
armastust Päästja vastu ja jagada oma tunnistust Temast.

•	 President	Smith	kuulutas,	et	„kõik	koondub	Issandas	Jeesuses	
Kristuses … ja tema ümber” (1. osa). Millist mõju võib see tõde 
avaldada meie isiklikule elule? Millist mõju võib see avaldada 
meie kodudele?

•	 Kuidas	aitavad	õpetused,	mis	on	ära	toodud	2.	osas,	mõista	teil	
oma suhet Päästjaga? Mida tähendab teie jaoks Kristuse nime 
enda peale võtmine?

•	 President	Smith	hoiatas,	et	mõned	inimesed	ründavad	ja	nae-
ruvääristavad tõde Jeesusest Kristusest ja Tema lepitusest (vt 3. 
osa). Kuidas tugevdada oma tunnistust, et sellistele väljakutsetele 
vastu seista? Kuidas saavad vanemad aidata oma lastel tunnistusi 
tugevdada?

•	 Mõelge	president	Smithi	nõuandele	valiku	ees	seistes	küsida:	
„Mida teeks Jeesus?” (4. osa) Milline võiks olla konkreetne viis, 
kuidas Jeesuse Kristuse elust eeskuju võtta? Kuidas me mõjutame 
teiste elu, kui Tema eeskuju järgime?

Samateemalised pühakirjakohad:
Jh 14:6; 1Ne 10:6; Mo 3:5–7; Hl 5:12; 3Ne 11:3–7; ÕL 34:1–3; 

76:22–24; JSA 1:17

Abiks õpetamisel:
„[Vältige] kiusatust võtta korraga läbi liiga palju materjali. … Me 

õpetame inimesi, mitte teemat, … kõik tundide läbiviimise kavad, 
mida ma eales näinud olen, on sisaldanud rohkem materjali, kui 
tunniks eraldatud aeg läbi võtta võimaldab” ( Jeffrey R. Holland. 
Teaching and Learning in the Church. – Ensign, juuni 2007, lk 91).



2 .  p e a t ü K K

55

Viited
 1. Message of President Joseph Fielding 

Smith. 22. mail 1955 peetud kõne,  
Joseph Fielding Smith Collection,  
Kiriku Ajalooraamatukogu, lk 2.

 2. Joseph Fielding Smith noorem ja 
John J. Stewart. The Life of Joseph  
Fielding Smith, 1972, lk 387–388;  
kaldkiri vastab originaalile.

 3. Leon R. Hartshorn. President Joseph 
Fielding Smith: Student of the Gospel. 
– New Era, jaan 1972, lk 63.

 4. The First Prophet of the Last Dispensa-
tion. – Ensign, aug 1971, lk 6.

 5. Out of the Darkness. – Ensign, juuni 
1971, lk 2, 4.

 6. Isiklik kirjavahetus. Tsiteeritud teoses 
Doctrines of Salvation, toim Bruce R. 
McConkie, 3 kd., 1954–1956, 1. kd,  
lk 28–29.

 7. Conference Report, apr 1912, lk 67.
 8. The One Fundamental Teaching. – 

Imp rovement Era, mai 1970, lk 3; kald-
kiri vastab originaalile.

 9. Out of the Darkness. – Ensign, juuni 
1971, lk 2, 4.

 10. Isiklik kirjavahetus. Tsiteeritud teoses 
Doctrines of Salvation, 1. kd, lk 18.

 11. The Spirit of Reverence and Worship. – 
Improvement Era, sept 1941, lk 573; vt 
ka Doctrines of Salvation, 1. kd, lk 15.

 12. Isiklik kirjavahetus. Tsiteeritud teoses 
Doctrines of Salvation, 1. kd, lk 28.

 13. Isiklik kirjavahetus. Tsiteeritud teoses 
Doctrines of Salvation, 1. kd, lk 29.

 14. Man: His Origin and Destiny, 1954,  
lk 117.

 15. Conference Report, okt 1941, lk 98.
 16. Conference Report, okt 1924, lk 

100–101.
 17. Conference Report, okt 1921, lk 186; vt 

ka Doctrines of Salvation, 2. kd, lk 302.
 18. Follow His Example. – New Era, aug 

1972, lk 4.
 19. The Plan of Salvation. – Ensign, nov 

1971, lk 5.
 20. Christmas Message to Children of the 

Church in Every Land. – Friend, dets 
1971, lk 3.

 21. Follow His Example. – New Era, aug 
1972, lk 4.



56

„me elasime [oma taevaisa] juures enne kui maa loodi.”
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Päästmisplaan

„Meie Taevaisa lõi oma vaimulaste jaoks 
päästmisplaani, … et nad saaksid areneda ja 

edasi liikuda, kuni saavad igavese elu.”

Joseph Fielding Smithi elust

29. aprillil 1901 suri pärast pikaajalist haigust Joseph Fielding 
Smithi 18-aastane õde Alice. Joseph oli Inglismaal põhimisjonit lõ-
petamas. Tema reageering Aliceʼi surmateatele näitab, kuidas ta oma 
perekonda armastas ja milline oli tema tunnistus päästmisplaanist. 
„See on meile kõigile kohutav löök,” kirjutas ta oma päevaraama-
tusse. „Ma teadsin, et ta on haige, aga ei arvanud, et asi nii tõsine 
on. Olin kindel, et näen mõne nädala pärast nii teda kui ülejäänud 
peret. Kuid Issanda tahe sündigu. Sellistel hetkedel on lootus, mida 
pakub evangeelium, kõige oodatum asi. Me saame teisel pool kõik 
jälle kokku, tunneme üksteisest rõõmu ja naudime koosolemise 
õnnistusi. Seal peresidemed enam ei katke, seal elame me, saades 
osa õnnistustest ja kogedes Taevaisa õrna halastust. Ma palvetan 
alandlikult, et jääksin alati tõe rajale ja austaksin nime, mille olen 
enda peale võtnud, et omastega kohtumine oleks tõeliselt hell ja 
igikestev.” 1

Apostlina ja hiljem Kiriku presidendina teenides tunnistas presi-
dent Joseph Fielding Smith korduvalt lootusest, mille annab evan-
geeliumi mõistmine. Ta õpetas: „Meil on päästmisplaan, me jagame 
evangeeliumi ja evangeelium on maailma ainus lootus, ainuke, mis 
toob rahu maa peale ja heastab igasuguse halva, mis rahvaste seas 
eksisteerib.” 2
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Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Me rõõmustasime, kui surelikkusele eelnenud 
vaimumaailmas Taevase Isa päästmisplaanist teada saime.

Me oleme kõik meie Taevaisa pere liikmed. Me elasime Tema 
juures enne kui maa loodi. Me nägime Tema nägu, tundsime Tema 
armastust, kuulasime Tema õpetusi. Tema pühitses seadused, mille 
abil areneda ja edasi liikuda ning igavesed perekonnad saada.3

Meie Taevaisa lõi oma vaimulaste jaoks päästmisplaani. See plaan 
oli mõeldud selleks, et nad saaksid areneda ja edasi liikuda, kuni 
saavad igavese elu. Nõnda nimetatakse elu, mida elab meie Taeva-
isa. Plaan võimaldab Jumala lastel saada tema sarnaseks ning saada 
endale samasuguse väe ja tarkuse ja teadmised, mis on temal.4

Kallihinnalisest Pärlist saame teada, et taevas toimus nõupida-
mine, mil Issand kutsus oma laste vaimud enda ette ja esitles neile 
plaani, mille alusel nad peaksid tulema alla siia maa peale, saama 
sureliku elu ja füüsilise keha, tegema surelikkuses läbi prooviaja 
ning minema siis kõrgemasse ülendusse ülestõusmise läbi, mis 
saab võimalikuks tema Ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse lepituse 
kaudu [vt Ms 4:1–2; Aabr 3:22–28]. Mõte surelikkuse läbitegemisest 
ning kõigist maapealsetest elukäänakutest, kus saada kogemusi 
kannatuste, valu, kurbuse, kiusatuste ja hädade, aga ka naudingute 
läbi siin ilmalikus maailmas, ning seejärel minna ustavatena läbi 
ülestõusmise igavesse ellu Jumala kuningriigis, et olla tema sarnased 
[vt 1Jh 3:2], täitis nad rõõmsa meelega ja nad „tõstsid rõõmukisa” [vt 
Ii 38:4–7]. Sureliku elu kogemusi ja teadmisi poleks olnud võimalik 
saada mingil muul viisil ning füüsiline keha oli neile ülenduseks 
hädatarvilik.5

2
Aadama ja Eeva langemine kuulus 

Taevase Isa plaani juurde.

Päästmisplaan või seaduste koodeks, mida tuntakse kui Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi, võeti taevas vastu enne maailma algust. Sel-
les nähti ette, et meie isa Aadam tuleb siia maa peale ja asub kogu 
inimpere etteotsa. Suure plaani järgi pidi ta tema laste ülima heaolu 
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nimel sööma keelatud vilja ja langema ning tooma seeläbi maailma 
kannatused ja surma.6

Langemisel oli inimese surelikus prooviajas oluline osa. … Kui 
Aadam ja Eeva poleks keelatud vilja söönud, poleks neile antud 
suurt surelikkuse andi. Neil poleks olnud järeltulijaid ja Issandalt 
saadud suur käsk oleks jäänud täitmata.7

Aadama langemine oli põhjuseks kõikidele muudatustele sure-
likkuses. See tõi maailma valu, kurbuse, surma, kuid me ei tohi jätta 
kahe silma vahele tõsiasja, et see tõi kaasa ka õnnistusi. … See tõi 
kaasa teadmiste, mõistmise ja sureliku elu õnnistuse.8

3
Jeesus Kristus pakkus enda ohvriks, et 
päästa meid langemisest ja pattudest.

Aadama üleastumine tõi endaga kaasa kaks surma – vaimse ja aja-
liku, kus inimene pagendatakse Jumala juurest ning temast saab su-
relik ja vastuvõtlik kõikidele ihuhädadele. Et teda sinna tagasi tuua, 
selleks tuli seadusest üleastumine heastada. Õiglus nõudis seda.9

aadama ja eeva langemine „tõi … valu, kurbuse, 
surma, kuid … see tõi kaasa ka õnnistusi”. 
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Kõige loomulikum ja õiglasem oleks, kui väärteo toimepanija 
kannaks karistust – teeks oma väärteo eest lepituse. Seega, kui Aa-
dam seadusest üle astus, nõudis õiglus, et ta ise ja ei keegi teine 
patu eest vastust annaks ja selle oma elu hinnaga lunastaks. Kuid 
Aadam sattus seadust murdes ise needuse alla ega suutnud nee-
duse all lepitust teha ega tehtut olematuks muuta. Seda ei suutnud 
ka tema lapsed, sest ka nemad olid needuse all, mistõttu pidi patu 
eest tegema lepituse keegi, kes ei olnud needuse all. Kuna me kõik 
olime needuse all, puudus meil vägi teha lepitust ka omaenda pat-
tude eest. Seetõttu pidi Isa saatma oma Ainusündinud Poja, kes oli 
patuta, et teha lepitust nii meie pattude kui ka Aadama üleastumise 
eest, nagu nõudis õiglus. Ta tõi end ohvriks pattude eest, võttis 
oma ristisurma kaudu enda peale nii Aadama üleastumise kui meie 
patud, lunastades meid seeläbi langemisest ja meie pattudest mee-
leparanduse tingimusel.10

Meie kohus on seletada lahti see, mida Jeesus Kristus tegi. Miks 
ta tuli? Mida ta meie heaks tegi? Mis kasu meil sellest on? Mis see 
talle maksma läks? See läks talle maksma elu, jah, rohkem kui elu! 
Mida ta tegi peale selle, et ta ristile naelutati? Miks ta ristile naelu-
tati? Ta naelutati sinna, et tema vere valamine lunastaks meid kõige 
kohutavamast karistusest, mis iial võib tulla – pagendamisest Jumala 
juurest. Ta suri ristil, et meid tagasi tuua, et meie keha ja vaim saak-
sid uuesti ühineda. Ta andis meile selle erilise võimaluse. Ta suri 
meie eest, et lunastada meie patud, et meid ei kutsutaks karistust 
kandma tingimusel, et usume temasse ja peame tema käske. Ta 
maksis selle eest. …

Ükski inimene ei suuda teha seda, mida tema meie heaks tegi. 
Ta poleks tarvitsenud surra, ta oleks võinud keelduda. Ta tegi seda 
vabatahtlikult. Ta tegi seda, sest tema Isa käskis seda teha. Ta teadis, 
millised kannatused teda ees ootavad, ometi tegi ta seda armastusest 
meie vastu. …

Naelte löömine Päästja kätesse ja jalgadesse oli kõige väiksem 
tema kannatustest. Mulle tundub, et me kipume arvama või mõt-
leme, et kõige suuremat piina valmistas talle ristile naelutamine ja 
sinna rippuma jätmine. Nii kannatasid tollal tuhanded inimesed. 
Seega polnud tema kannatused ristil suuremad, kui teiste inimeste 
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omad, kes risti olid löödud. Aga mille pärast ta siis kõige rohkem 
kannatas? Ma tahaksin, et see, mis ma nüüd ütlen, jääks meelde 
kõikidele meie Kiriku liikmetele: oma kõige suurema kannatuse elas 
ta läbi enne, kui ta üldse ristile läks! See juhtus Ketsemani aias: kui 
igast Tema keha rakust, nagu räägivad pühakirjad, immitses verd ja 
ta hüüdis ääretus hingeahastuses oma Isa. Tegemist polnud tema 
kätesse ja jalgadesse löödud naeltega. Ärge küsige minult, kuidas 
see juhtus, sest ma ei tea seda. Keegi ei tea. Teame vaid, et ta võttis 
mingil viisil selle äärmusliku karistuse enda kanda. Ta võttis enda 
peale meie üleastumised ja maksis nende eest ränka hinda.

Mõtelgem Päästjale, kes kannab kogu inimkonna koormat. Ma 
pean ütlema, et ma ei mõista seda täielikult, aga ma tunnistan fakti. 
See valmistas talle kohutavat valu, millega võrreldes naelte löömine 
tema kätesse ja jalgadesse oli tühine asi. Ahastuses hüüdis Ta oma 
Isa poole: „Kui võimalik, mingu see karikas minust mööda!” Aga see 
ei saanud mööda minna [vt Mt 26:42; Mk 14:36; Lk 22:42]. Lubage 
ma loen teile ette paar sõna, mis Issand selle kohta ütleb:

„Sest vaata, 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 kannatama nii kehas 
kui vaimus ning soovima, et ma võiksin pääseda kibeda karika 
joomisest –

ometi, au olgu Isale, ja ma jõin ja lõpetasin oma ettevalmistused 
inimlaste heaks” [ ÕL 19:16–19].

Neid sõnu lugedes muutun ma alandlikuks. Ta armastas inim-
konda ja maailma sedavõrd, et oli nõus kandma koormat, mida 
ükski surelik kanda ei suuda, ja maksta nii ränka hinda, mida keegi 
teine iial poleks suutnud maksta, et meid päästa.11

Jumala Poeg [ütles]: „Lähen alla ja maksan, mis vaja. Olen Lu-
nastaja ja lunastan inimesed Aadama üleastumisest. Võtan maailma 
patud enda kanda ja lunastan või päästan pattudest iga hinge, kes 
meelt parandab.” 12
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Üks näide selle kohta. Mees kõnnib mööda teed ja kukub sü-
gavasse ja pimedasse auku, millest ta välja vabadusse ei suuda ro-
nida. Kuidas sellest väljapääsmatust olukorrast pääseda? Ise ei saa 
ta midagi teha, sest tal pole august pääsemiseks ühtegi abivahen-
dit. Ta hüüab appi ja üks abivalmis hing, kes seda kuuleb, tulebki 
rutuga appi, laseb auku redeli ja mees saab ronida august välja. 
Just sellisesse olukorda asetas enda ja oma järeltulijad Aadam, kui 
ta keelatud vilja oli maitsnud. Kuna kõik olid augus, keegi välja ei 
pääsenud, ei saanud nad üksteist ka aidata. Auku võiks võrrelda 
pagendusega Issanda juurest, ajalise surmaga, keha lagunemisega. 
Alteina surmale ei saanud keegi pääsemisvahendeid pakkuda.13

Siis tuleb Päästja, kel pole auguga mingit pistmist, ja laseb sinna 
redeli. Ta laskub ka ise auku ja aitab meil redelit mööda välja 
pääseda.14

Lõpmatus halastuses kuulis Isa oma laste hädakisa ja saatis oma 
Ainusündinud Poja, kellele ei hakanud külge ei surm ega patt, va-
rustama meid pääsemisvahenditega. Ta tegi seda oma lõpmatu le-
pituse ja igikestva evangeeliumi läbi.15

Peaksime olema südames piiritult tänulikud ning näitama üles 
armastust ja kuulekust [Päästja] suure ja hellameelse halastuse eest. 
Kõige selle eest, mida ta meie heaks teinud on, ei tohiks me talle 
kunagi pettumust valmistada. Ta maksis meie eest ränkade kanna-
tustega ja ohvrivere valamisega ristil.16

4
Jeesuse Kristuse lepitusele toetudes rajame 

me surelikkuses teed oma päästele.

Selles suures arenemis- ja päästmisplaanis on keskne tegelane 
meie Päästja Jeesus Kristus.17

Päästmisplaan, mille vundamendiks on lepitus, koosneb järgmis-
test asjadest:

Esmalt peab meil olema usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse, 
me peame tunnistama teda Jumala Pojaks, me peame teda usal-
dama, lootma tema sõnale ning soovima õnnistusi, mida saame, kui 
kuuletume tema seadustele.
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Teiseks peame parandama meelt pattudest, maha jätma maailma 
ning otsustama oma südames elada mööndusi tegemata vagalt ja 
õigemeelselt.

Kolmandaks peame saama ristitud veega kellegi käte all, kes on 
selleks volitatud, kellel on vägi siduda maa peal ja pitseerida taevas; 
selle püha talituse kaudu tuleb meil sõlmida leping teenida Issandat 
ja pidada tema käske.

Neljandaks peame me saama Püha Vaimu anni, sündima uude 
ellu, patt ja pahelisus peavad otsekui tulega meie hingest välja põ-
letatud saama; meid tuleb uuesti luua Püha Vaimu väega.

Viiendaks peame me pidama vastu lõpuni. Ristituna peame pi-
dama käske, teenima kartuse ja värinaga Issanda ees välja oma 
pääste, elama nii, et meist võiksid saada jumalikumad ja sellised 
inimesed, kes saavad tunda rõõmu selestilise kuningriigi hiilgusest 
ja imedest.18

Ma tunnistan, et need seadused, millele inimesed peavad kuule-
tuma, et saada päästetud, ja millest koosneb Jeesuse Kristuse evan-
geelium, on ilmutatud prohvetitele ja apostlitele, neid haldab tema 
kirik, mille ta on uuesti maa peale rajanud.19

Kõik me oleme siin surelikus maailmas katseajal. Meid saadeti 
siia ennekõike selleks, et saaksime eluaseme [keha] oma igavesele 
vaimule; teiseks, et tõestada end katsumustes, kogeda nii kannatusi 
kui külluslikku rõõmu ja õnne, mida saab püha lepingu kaudu, 
kui kuuletume evangeeliumi igikestvatele põhimõtetele. Surelik-
kus, nagu Lehhi oma lastele ütles, on „prooviseisund”. (2Ne 2:21) 
Just siin pannakse proovile meie usaldusväärsus, et näha, kas me 
Igavese Isa juurest ära olles, kuid temalt igavese elu kohta juhiseid 
saades teda ikka armastame ja austame ning oleme truud tema Ar-
mastatud Pojale Jeesusele Kristusele.20

Me tulime siia, et end tõestada ja lasta end järele proovida kok-
kupuudetes nii halva kui heaga. … Isa on lubanud Saatanal ja tema 
järgijate hulgal meid kiusata, kuid Issanda Vaimu juhatusel ja ilmu-
tuste kaudu saadud käskude abil oleme me valmis ise valima. Kui 
teeme halba, on meid lubatud karistada, kui teeme head, saame 
igavese tasu õigemeelsuse eest.21
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Nõnda [on] surelik katseaeg lühike ajavahemik, vaksapikkune 
ajalõik, mis ühendab möödunud igaviku sellega, mis ootab ees. 
Kuid see ajalõik [on] erakordselt tähtis. … Praegusel elul on täita 
oluline osa igaveses elus.22

5
Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saavad kõik 

inimesed osa ülestõusmise õnnistusest.

Me tulime siia maailma, et surra. See oli meile teada juba enne, 
kui siia tulime. See kuulub plaani juurde, see oli arutusel, see oli 

„Selles suures arenemis- ja päästmisplaanis on keskne 
tegelane meie päästja jeesus Kristus.”
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ette planeeritud ammu enne seda, kui inimesed maa peale pandi. 
… Me olime valmis ja nõus tegema läbi selle rännaku Jumala juurest 
vaimumaailmast surelikku maailma, taluma siin kõike, mis eluga 
kaasas käib – rõõmu ja kurbust – ja siis surema. Surm on niisama 
oluline kui sünd.23

Füüsiline surm ehk sureliku inimese surm ei tähenda vaimu ja 
keha lõplikku eraldumist teineteisest vaatamata tõsiasjale, et keha 
laguneb algosadeks, vaid on kõigest ajutine eraldumine, mis lõpeb 
ülestõusmispäeval, kui keha kutsutakse põrmust, et ühineda vai-
muga ja elada taas. See õnnistus saab Kristuse lepituse kaudu osaks 
kõikidele inimestele, sõltumata nende headusest või pahelisusest 
surelikkuses. Paulus on öelnud, et tuleb nii õigete kui ülekohtuste 
ülestõusmine (Ap 24:15) ja Päästja ütles, et kõik, kes on hauas, 
kuulevad tema häält ja tulevad välja, „need, kes on teinud head, 
elu ülestõusmiseks, aga kes on teinud halba, hukkamõistmise üles-
tõusmiseks” ( Jh 5:29).24

Kõik keha tähtsamad osad taastatakse ülestõusmisel oma õige-
tele kohtadele olenemata sellest, milliseks surm oli keha muutnud. 
Olgu see tules põlenud, haide puretud või mis iganes. Kõik selle 
tähtsamad osad taastatakse oma õigetele kohtadele.25

Vaim ei või saada täiuslikuks ilma lihast ja luust kehata. Keha 
ja vaim saavad surematuse ja päästmise õnnistused ülestõusmise 
kaudu. Pärast ülestõusmist ei saa keha ja vaimu enam lahutada, 
nad jäävad lahutamatult seotuks, et inimene võiks osa saada rõõmu 
täiusest. Üksnes sündides siia ellu ja üles tõustes võivad vaimud 
saada meie igavese Isa sarnaseks.26

6
Ustavad pärivad koos peredega igavese 

elu Taevase Isa juures.

Mõned inimesed on saanud rikkaks, sest nende isad olid töö-
kad ja jätsid neile päranduse. Mõned inimesed on päranduse läbi 
maisele troonile tõusnud, ligimeste hulgas võimu või positsiooni 
saavutanud. Mõni on töökas ja visa, ihaldab teadmisi ja tunnustust, 
kuid on üks asi, mis on rohkem väärt kui kõik muu. See on igavene 
ülendus.



3 .  p e a t ü K K

66

Pühakirjades on öeldud, et igavene elu – elu, mida elavad meie 
Igavene Isa ja tema Poeg Jeesus Kristus – on suurim kõikidest Ju-
mala andidest [vt ÕL 14:7]. Selle osaliseks saavad üksnes need, 
kes on kogu patust puhtad. Seda lubatakse neile, „kes saavad jagu 
usuga ja on pitseeritud lubaduse Püha Vaimuga, kelle Isa valab välja 
kõikide nende peale, kes on õiged ja tõesed. Nemad on need, kes 
on Esmasündinu kirik. Nemad on need, kelle kätte Isa on andnud 
kõik asjad.” [ÕL76:53–55; vt ka s 52.]27

Päästmisplaan on suunatud peredele. … [See] on mõeldud sel-
leks, et saaksime luua omaenda igavesed pereühendused.28

Need, kes pälvivad ülenduse selestilises kuningriigis, neid oo-
tab ees „seemne … jätkumine … igavesti”. Nad elavad koos oma 
perega.29

Meile õpetatakse Jeesuse Kristuse evangeeliumis seoses selestilise 
ülendusega, et pere on ühendus, kus ühe põlve isa, ema ja lapsed 
on ühendatud järgmise põlve isa, ema ja lastega, laienedes sel moel 
aegade lõpuni välja.30

Need hiilgavad igavese pärandi õnnistused … saavad osaks vaid 
neile, kes peavad käske ja vajaduse korral on valmis kannatama 
koos Kristusega. Teisisõnu oodatakse kõikidest Jumala andidest 
suurima – igavese elu ihalejatelt, et nad tooksid nõudmise korral 
altarile kõik, mis neil on, sest isegi siis, kui neilt peaks nõutama 
selle eest elu, ei suudaks nad iial tasuda talle külluslike õnnistuste 
eest, mis saadakse ja mida lubatakse kuuletumisel tema seadustele 
ja käskudele.31

Kui oleme jätnud maha maailma ja võtnud vastu evangeeliumi 
selle täiuses, oleme me selestilise hiilguse kandidaadid; ei, kui 
oleme ustavad, oleme enam kui kandidaadid, sest Issand on kin-
nitanud meile, et ustavad olles pääseme selestilisse kuningriiki. …

… Elagem nii, et meie koht seal oleks kindlustatud, ja et teak-
sime oma elu järgi, et läheme Tema juurde, saame elama Temaga, 
saame osa lubatud õnnistuste täiusest. Kes viimse aja pühadest ra-
hulduks vähemaga kui meile lubatud päästmise täiusega? … Peame 
alandlikkuses ja meelt parandades edasi pürgima, kuni lõpuni käske 
pidama, sest meie lootus ja siht on igavene elu, mis tähendab elu 
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Isa ja Poja juures: „Aga see on igavene elu,” ütles Issand, „et nad 
tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina 
oled läkitanud.” [ Jh 17:3] 32

Olen jõudnud sinnamaani, et seisan nii öelda eluloojangul. Mõis-
tan, et pole kaugel see aeg, kui mind kutsutakse andma aru oma 
sureliku elu kohustustest. …

Olen kindel, et me kõik armastame Issandat. Tean, et ta elab ja 
ootan päeva, mil näen ta nägu ja loodan kuulda tema häält lausu-
mas: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile 
on valmistatud maailma asutamisest!” (Mt 25:34)

Ja ma palvetan, et niisugune oleks meie kõikide õnnelik saatus 
igaühe jaoks õigel ajal.33

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Kui	loete	päevaraamatu	sissekannet	Joseph	Fielding	Smithi	elust	

kõnelevas alajaotuses, tuletage meelde, millal on teie tunnistus 
päästmisplaanist teile tröösti toonud. Kuidas aidata pere liikmel 
või sõbral seda tröösti tunda?

•	 Kuidas	aitavad	president	Smithi	õpetused	taevas	toimunud	nõu-
pidamisest meid raskuste ületamisel? (Vt 1. osa.)

•	 President	Smith	õpetas,	et	„me	ei	tohi	jätta	kahe	silma	vahele	tõ-
siasja, et [Aadama ja Eeva langemine] tõi kaasa ka õnnistusi” (2. 
osa). Miks on tähtis seda tõde meeles pidada? Milliseid õnnistusi 
olete teie langemise tagajärjel saanud?

•	 Kolmandas	osas	rääkis	president	Smith	mehest,	kes	auku	kukkus.	
Kuidas seondub see näide meie eluga? Mõtisklege, kuidas on 
Päästja teid oma lepitusega aidanud.

•	 Mis	on	president	Smithi	sõnul	meie	elu	eesmärk	maa	peal	(4.	
osa)? Mille on Issand meile andnud, et aidata meil see prooviaeg 
turvaliselt läbi teha?

•	 Kuidas	aidata	kellelgi	mõista	president	Smithi	avaldust,	et	„surm	
on niisama oluline kui sünd” (5. osa)? Kuidas on õpetus ülestõus-
misest mõjutanud teie elu?
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•	 Milline	erinevus	on	maise	vara	ja	igavese	pärandi	vahel,	mille	
võime saada päästmisplaani kaudu? (Vt 6. osa.) Kuidas aitab selle 
erinevuse mõistmine meil valmistuda igaveseks eluks?

Samateemalised pühakirjakohad:
Ii 38:4–7; 2Ne 2:15–29; 9:5–27; Al 12:20–35; ÕL 19:16–19;  

Ms 5:10–12

Abiks õpetamisel:
„Aitamaks meil õpetada pühakirju ja viimse aja prohvetite sõnu-

meid, on Kirik välja andnud õpikuid ja muid materjale. Kommentaa-
ride või lisamaterjalide järele vajadust pole” (Teaching, No Greater 
Call: A Resource Guide for Gospel Teaching, 1999, lk 52).
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„evangeelium on keskendunud peredele. Selle järgi tuleb seada oma pereelu.”
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Pere tugevdamine ja hoidmine

„Pereühenduse tugevdamine ja 
hoidmine on Issanda tahe.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith on veendunult kuulutanud: „Pe-
rekond on kõige tähtsam ühendus ajas ja igavikus.” 1 Ta ei õpeta-
nud seda kusagil selgemalt kui omaenda kodus, olles eeskujuks 
armastava abikaasa, isa ja vanaisana. Olgugi et ta ajakava apostlina 
oli tihe, leidis ta alati aega pere jaoks, „et kodus olles valada pe-
reliikmete peale lahus oldud päevade eest topeltkoguse hellust”.2

President Smithi teist abikaasat Ethelit paluti kord: „Räägi meile 
midagi mehest, keda sina tunned.” Teades, et Kirikus kiputi tema 
abikaasas nägema ülemäära karmi inimest, vastas ta:

„Te palute, et räägiksin mehest, keda mina tunnen. Olen sageli 
mõelnud, et kui ta läinud on, ütlevad inimesed: „Ta oli väga hea 
mees, otsekohene, põhimõttekindel jne.” Nad räägivad temast nii, 
nagu teda väljaspool kodu tuntakse, aga mees, keda nemad silmas 
peavad, on väga erinev mehest, keda mina tunnen. Mees, keda mina 
tunnen, on lahke ja armastav abikaasa ja isa, kelle ülimaks eesmär-
giks on perekonna õnn. Selle nimel tegutseb ta ennast unustavalt. 
Ta on mees, kes äiutab magama rahutu lapse, kes räägib väikestele 
unejutte, kes pole iial liiga väsinud või liiga hõivatud, et istuda 
hilja õhtul üleval või ärgata hommikul vara, et aidata vanematel 
lastel keerulisi kooliülesandeid lahendada. Kui keegi haigeks juh-
tub jääma, valvab mees, keda mina tunnen, hellalt põdeja järele ja 
hoolitseb tema eest. Isa on see, kelle poole lapsed hüüavad, sest 
nad tunnevad, et tema kohalolek ravib kõik nende haigused. Tema 
käed seovad haavad, käsivarred annavad julgust kannatajale, tema 
hääl kutsub neid leebelt korrale, kui nad eksivad, kuni see, mis teeb 
õnnelikuks teda, teeb õnnelikuks ka neid. …
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Mees, keda mina tunnen, on isetu, ei nurise, on tähelepanelik, hoo-
liv, osavõtlik ja teeb kõik, mis tema võimuses, et talle armsad inimesed 
tunneksid elust ülimat rõõmu. Selline on mees, keda mina tunnen.” 3

President Smithi lastel on rohkesti mälestusi sellest, kuidas nende 
isa püüdis oma perekonda tugevdada ja hoida ning seada asjad nii, 
et nad „tunneksid elust ülimat rõõmu”. Joseph Fielding Smith noo-
rem ja John J. Stewart, Joseph Fielding Smithi elulooraamatu kaas-
autorid, lisasid raamatule omapoolse mälestuskillu: „Lastel oli 
rõõmupäev, kui isa põlle ette sidus ja suurema pirukateo ette võttis. 
Hakktäidis oli üks ta lemmikutest. Täidise valmistas ta ise. Aga ta 
söandas katsetada ka muude täidistega: õunte, kirsside, virsikute või 
kõrvitsaga. Tema pirukateost sai alati pereprojekt, kuna lapsi saadeti 
kogu aeg siia-sinna vajalikke töövahendeid või koostisaineid tooma. 
Suures ahjus küpsevate pirukate hõrk ja ahvatlev lõhn ning rõõmus 
ootusärevus täitsid terve tunni. Pirukate küpsemist jälgiti hoolega, 
et need ahjust liiga vara ega liiga hilja välja ei võetaks. Vahepeal 
segas Ethel kokku terve laari kodust jäätisesegu ja lapsed väntasid 
kordamööda jäätisemasinat.” 4

Douglas A. Smith on öelnud, et tal oli isaga erakordne klapp. Ta 
tõi näited asjadest, mida neile koos meeldis teha: „Mõnikord me 
poksisime, või vähemalt tegime näo, et poksime. Pidasin temast 
liiga palju lugu, et teda lüüa, ja tema armastas mind liiga palju, et 
mind lüüa. … See oli rohkem nagu varjupoks. Tavatsesime män-
gida malet ja olin rõõmus, kui temast jagu sain. Möödunule tagasi 
vaadates tundub mulle, et võibolla kaotas ta mulle siiski meelega.” 5

Amelia Smith McConkie on meenutanud: „Tegelikult oli päris lõ-
bus haige olla, sest siis olime isa erilise tähelepanu all. … Ta lahutas 
meie meelt vanal Edisoni plaadimängijal head muusikat mängides. 
Meie rõõmuks tegi ta muusika saatel tantsusamme või marssis toas 
ringi ja üritas koguni laulda. … Ta tõi meile ilusaid suuri magusaid 
apelsine, istus neid koorides ja sektoriteks jagades voodiserval, ning 
söötis neid siis meile. Ta rääkis meile lugusid oma lapsepõlvest või 
sellest, kuidas tema isa tema eest hoolitses, kui ta haige oli. Vajadusel 
õnnistas ta meid.” 6 Amelia on kirjeldanud ka, kuidas isa lapsi korrale 
kutsus: „Kui kedagi meist tuli halva käitumise pärast korrale kutsuda, 
pani ta meile lihtsalt käed õlgadele, vaatas haavunud pilgul silma ja 
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ütles: „Soovin, et mu lapsukesed oleksid head.” Laksu andmine või 
muu karistus poleks saanud olla mõjusam.” 7

Samasugust armastust ja tähelepanu nagu oma lastele, osutas 
president Smith ka lastelastele. Tema tütrepoeg Hoyt W. Brewster 
noorem on rääkinud, kuidas tal 1958. aastal misjonärina Hollandis 
teenides avanes võimalus osa saada Londoni templi pühitsemistali-
tusest Inglismaal. Vanaisa nägi teda, kui ta koos teiste misjonäridega 
koosolekuruumi sisenes. Hoyt meenutab: „Hetkegi kõhklemata 
hüppas ta toolilt püsti, sirutas käed välja ja viipas, et tuleksin tema 
juurde. Tol hetkel ei näinud ma Joseph Fielding Smithi, Kaheteist-
kümne Apostli Nõukogu juhatajat, vaid vanaisa, kes oli märganud 
üht oma lapselast, keda ta väga armastas. Ma ei kõhelnud teiste 
seast välja astuda ja poodiumile tõtata, kus ta mind kogu selle pü-
haliku koosoleku ees kallistas ja mulle suud andis. See oli mu elu 
üks pühamaid ja meeldejäävamaid hetki.” 8

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Perekond on kõige tähtsam ühendus ajas ja igavikus.

Tahaksin teile meelde tuletada, kui tähtis on meie Taevaisa üldi-
ses plaanis pere. Kiriku organisatsioon on loodud selleks, et aidata 
perel ja selle liikmetel jõuda ülenduseni.

Perekonna üksmeel ja pühendumine evangeeliumile on nii täht-
sad, et vastane on suure osa oma tähelepanust ühiskonnas suu-
nanud perekondade hävitamisele. Perekonna terviklikkust, kõige 
hea ja kõige õilsa alust meie elus, rünnatakse iga kandi pealt. … 
Abordiseaduste liberaliseerimine maailmas ei tähenda muud, kui et 
elu ei peeta pühaks. Perekondi lõhub järjest laienev narkootikumide 
pruukimine ja ravimite kuritarvitamine. Noorte inimeste järjest sa-
genev halvustav suhtumine juhtidesse on enamasti saanud alguse 
lugupidamatusest ja sõnakuulmatusest kodus. …

Kui kurjusejõud ründavad inimest ja teda perejuurtest eemale 
rebivad, on viimse aja pühadel lapsevanematena äärmiselt tähtis pe-
rekonda hoida ja tugevdada. Võimalik, et on olemas üksikuid väga 
tugevaid inimesi, kes tulevad toime perekonna toeta, kuid enamus 



4 .  p e a t ü K K

74

meist vajab siiski nende armastust, õpetust ja heakskiitu, kes meist 
väga sügavalt hoolivad.9

On vanu tõdesid, mis jäävad kestma maailma lõpuni, ja mingisu-
gune areng ei suuda seda muuta. Üheks selliseks tõeks on see, et 
perekond (isa, ema ja laste ühendus) on Kirikus kõige alus. Teine 
tõde on see, et veatu ja tervisliku pereelu vastu toime pandud patud 
on kõigi teiste pattude seas need, mille pärast rahvad, kelle seas 
need aset leiavad, kõige raskemini nuhelda saavad. …

Palju tähtsam kui inimeste töö või vara on see, kuidas on kor-
raldatud nende pereelu. Niikaua kui on olemas tõelised kodud, 
niikaua kui need, kes nendes kodudes elavad, üksteise ees oma 
kohust täidavad, on kõik muu vähetähtis.10

Õigemeelsele kodule pole midagi vastu seada. Maailm ei pruugi 
seda nõnda võtta, kuid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Ki-
rikus on ja peabki see nii olema. Pere on Jumala kuningriigis 
tervikühendus.11

Perekond on kõige tähtsam ühendus ajas ja igavikus. … Pere-
ühenduse tugevdamine ja hoidmine on Issanda tahe. Me palume, 
et isad asuksid perepea kohale. See koht kuulub õigusega neile. Me 
palume, et emad oleksid oma abikaasale toeks ja lastele valguseks.12

Evangeelium on keskendunud peredele. Selle järgi tuleb seada 
oma pereelu. Just perekonnas saame me ülima ja tähtsaima kooli-
tuse igavese pereühenduse loomiseks, mis oleks sepistatud Jumala, 
meie Isa pere järgi.13

2
Issand lõi perekonna, et see kestaks igavesti.

Me oleme õppinud, et abielupõhimõte on igavene, mis määrati 
kindlaks enne maailma loomist ja seati siin maa peal paika enne su-
relikkuse saabumist. Meie esivanematele anti käsk, et nad paljunek-
sid ja täidaksid maa. Seejärel on otse loomulik, et ka pereühendusel 
on määratud olla igavene. Selle maa jaoks loodud plaani aluseks 
said selestilises maailmas valitsevad seadused. Issanda suur töö ja 
hiilgus on tuua inimesele surematus ja igavene elu. [Ms 1:39] Seda 
saab teha üksnes abielu ja pere kaudu. See igavene kord kehtib 
ülendatute seas ja see on olnud nõnda lõputul arvul maailmades.14
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Evangeeliumi plaan, mis on tehtud inimese üle valitsemiseks maa 
peal, sarnaneb Jumala kuningriigis valitseva seadusega. Kas on või-
malik ette kujutada suuremat kurbust kui olla igaveses maailmas ilma 
isa, ema või lasteta? Kohutav on mõelda rahvale, kelle alusmüüriks 
pole pere, rahvale, kus kodanikud on üksteisele niisama hästi kui 
võõrad, kus puudub loomuomane kiindumustunne, kus puuduvad 
peresidemed, mis inimesi ühte seoks. Tagajärg on üks – kaos ja 
laialiminek. Kas mitte sama ei kehti ka Jumala kuningriigi kohta? 
Kui selles kuningriigis puuduksid peresidemed ning kõik mehed ja 
naised oleksid sünnipäraste sugulussidemeteta „inglid”, nagu paljud 
inimesed usuvad, kas see saaks siis olla õnnepaik – taevas? 15

Mees ja naine lähevad Issanda templisse, et saada seal pitseeritud, 
see tähendab sõlmida abielu ajaks ja kogu igavikuks. Selles liidus 
sündinud lapsed on selle isa ja ema lapsed mitte ainult surelikus 
elus, vaid kogu igavikus, ning neist saavad Jumala pere liikmed 

„Kiriku organisatsioon on loodud selleks, et aidata 
perel ja selle liikmetel jõuda ülenduseni.”
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taevas ja maa peal, nagu kõneles Paulus [vt Ef 3:14–15]. Sellist pe-
rekorraldust ei tohiks kunagi lõhkuda. …

Neile sündinud lastel on õigus isale ja emale ning isal ja emal on 
oma Igavese Isa ees kohustus olla truu teineteisele ning kasvatada 
neid lapsi valguses ja tões, et olla eelolevates igavikes üks – pere-
kond suures Jumala perekonnas.16

Meie, viimse aja pühad, peame meeles pidama, et väljaspool se-
lestilist kuningriiki [pärast surma] pereühendusi pole. See ühendus 
on nende päralt, kes on valmis kinni pidama kõikidest lepingutest 
ja kõikidest kohustusest, mida meil palutakse enda peale võtta, kui 
me viibime siin selles surelikus elus.17

Jumala kuningriik on üks suur perekond. Me kutsume üksteist 
vendadeks ja õdedeks. Jeesuse Kristuse evangeeliumi kaudu saa-
vad meist tõepoolest Jeesuse Kristuse kaaspärijad [vt Rm 8:16–17], 
Jumala pojad ja tütred, kellel on õigus kõikidele õnnistustele Tema 
kuningriigis, kui parandame meelt ja peame käske.18

Lootus igavesele elule ja pereliikmete kokkusaamisele pärast 
ülestõusmist toob südamesse suurema armastuse ja kiindumuse 
pereliikmete vastu. See lootus paneb mehed tundma oma naiste 
vastu suuremat ja pühamat armastust, ning naisi armastama oma 
mehi samaväärse armastusega. Tugevnevad vanemate õrnad tunded 
oma laste vastu ja hool nende eest, sest katkematud armastuse ja 
õnne sidemed teevad lapsed neile kalliks.19

3
Meie perekonnad on tugevamad ja kaitstumad, 

kui veedame üheskoos aega, armastame üksteist 
ja elame üheskoos evangeeliumi järgi.

Viimse aja pühade kodude põhiülesanne on kindlustada, et iga 
pereliige töötaks selle nimel, et luua õhkkond ja tingimused, kus 
kõik saaksid areneda täiuslikkuse poole. Vanematel tuleb pühen-
dada selleks palju enam aega ja energiat, kui nõuab pelk laste füü-
siliste vajaduste rahuldamine. Laste puhul tähendab see seda, et neil 
tuleb jagu saada loomuomasest kalduvusest isekusele.

Kas kulutate perele ja kodule niisama palju aega kui seltskond-
liku ja ametialase edu tagaajamisele? Kas pühendate parima osa 
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oma loomejõust ühiskonna olulisimale osale – perekonnale? Või 
on teie suhted perekonnaga lihtsalt rutiin, mis ei paku rahuldust? 
Et perega ülenduseni jõuda, peavad nii lapsevanemad kui lapsed 
seadma perekondlikud kohustused esikohale.20

Kodu … on õpikoda, kus kujuneb välja inimese iseloom. Milli-
seks see kujuneb, see sõltub vanemate ja laste vahelistest suhetest. 
Kodu pole õige kodu, kui need suhted pole rajatud õigetele alus-
tele. Suhete iseloom sõltub nii vanematest kui lastest, kuid rohkem 
siiski vanematest. Nemad peavad andma endast parima.21

„Mine eest, ära sega mind!” tõrjub kärsitu kiirustav ema eemale 
kolmeaastast tütrekest, kes püüab talle koduste tööde juures abiks 
olla. … Iga normaalne laps tahab aidata ja vanematel pole õigust 
selle peale pahandada. Kui kõik kodustes töödes kaasa löövad, ei 
pea keegi rassima nii et käed rakkus. Üheskoos toimetades sünni-
vad kõige meeldivamad suheted.

Kui peaksin nimetama ühte asja, millest meil vanematena kõige 
enam vajaka jääb, siis on see mõistev suhtumine oma lastesse. Elage 
koos oma lastega, käige nende teeradu pidi. … Olge kursis kõigega, 
mille vastu lapsed huvi tunnevad. Olge neile toeks.22

Oleme püüdnud veenda vanemaid vajaduses pöörata lastele roh-
kem tähelepanu, et kodus oleks veidi enam evangeeliumi vaimu, 
veidi enam üksmeelt ja veidi enam usku; et isad, aga ka emad, 
võtaksid endale usu ja vaimuelu osas veidi suurema vastutuse; et 
kodus õpetataks rohkem evangeeliumi.23

Me ütleme lapsevanematele Kirikus: armastage üksteist kogu 
südamest! Pidage kinni kombekusseadusest ja elage evangeeliumi 
järgi. Kasvatage oma lapsi valguses ja tões; õpetage neile evan-
geeliumi päästvaid tõdesid ja tehke oma kodust maapealne taevas, 
koht, kus saab elada Issanda Vaim ja kus igaühe südames oleks 
esikohal õigemeelsus.24

Ma palvetan selle eest, et meie Taevane Isa annaks meile kõigile 
jõudu jõuda oma võimete tippu. Palun hardasti, et Kiriku liikmete 
kodudes oleks tema Vaim, et seal valitseks armastus ja üksmeel. Isa 
hoidku ja ülendagu meie perekondi.25
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Lugedes	Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevat	alajaotust,	kaa-

luge, kuidas saaksite juhinduda oma elus president Smithi ees-
kujust. Mõelge, kuidas saaksite teie end parandada, et oma 
peresuhteid tugevdada.

•	 Mõtisklege	1.	osa	põhjal	perekonna	tähtsuse	üle.	Mida	te	teete,	
et kaitsta oma peret maailma negatiivsete mõjude eest?

•	 President	Smith	kõneles	„[lootusest]	igavesele	elule	ja	pereliik-
mete kokkusaamisele pärast ülestõusmist” (2. osa). Kuidas mõ-
jutab see teie suhteid oma perega?

•	 3.	osas	esitab	president	Smith	kolm	mõtlemapanevat	küsimust.	
Mõelge, kuidas teie nendele küsimustele vastaksite? Süüvides sel-
lesse osasse, mõelge, milliseid muudatusi te saaksite oma elus 
teha, et parandada kodust õhkkonda.

Samateemalised pühakirjakohad:
Õp 22:6; 1Ne 8:37; ÕL 88:119; 93:40–50; vt ka „Perekond: Läkitus 

maailmale”

Abiks õpetamisel:
„Paluge tunnis osalejatel valida … peatükist üks osa, mis neile 

huvi pakub, ja seda vaikselt lugeda. Paluge sama osa valinutel moo-
dustada paari-kolmeliikmelised rühmad ja õpitu üle mõtteid vahe-
tada” (käesolev raamat lk vii).
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president joseph Fielding Smith selgitas, miks ta kutsub viimse aja 
pühasid meeleparandusele. ta ütles: „ma armastan Kiriku liikmeid.”
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Usk ja meeleparandus

„See, mida me vajame nii Kirikus kui väljaspool 
Kirikut, on meeleparandus. Selleks et Issandat teenida, 

vajame veel enam usku, veel enam sihikindlust.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith õpetas: „Patud saadakse andeks 
usu ja siira meeleparanduse kaudu.” 1 Ta ütles et „on vaja, et me 
üksnes ei usuks, vaid parandaksime meelt,” ja ta õpetas ka, et kui 
teeme usus häid tegusid kuni lõpuni välja, „saame ustavate tasu ja 
koha Jumala selestilises kuningriigis”.2 Soovides, et kõik inimesed 
selle tasu saaksid, tunnistas ta Jeesusest Kristusest ja jutlustas mee-
leparandust kogu oma teenimistöö aja.

Alustanud teenimist apostlina, ütles ta: „Kuna Issanda Vaim on 
mulle mu rännakutel Siioni vaiades valgust heitnud, siis olen pi-
danud oma missiooniks öelda rahvale, et aeg parandada meelt on 
nüüd ja praegu ja kutsuda viimse aja pühasid pidama meeles oma 
lepinguid ja lubadusi, mis nad on andnud Issandale: pidada tema 
käske ning järgida Iisraeli vanemate, Jumala prohvetite õpetusi ja 
juhiseid, nagu need on talletatud neis pühakirjades. Peaksime kõn-
dima alandlikult ja ettevaatlikult Issanda ees, et tema Püha Vaim 
saaks meid õnnistada ja juhatada. Arvan, et käes on hoiatamise 
aeg. Hoiatamise aeg on kestnud sellest ajast saadik, kui prohvet sai 
esimest korda taevast ilmutuse, et evangeelium taastatakse.” 3

Ühel pühapäeval selgitas president Smith sakramendikoosolekul 
kogudusele, miks ta kõneleb hoiataval häälel. Tema poeg Joseph, 
kes sellel koosolekul viibis, on hiljem kirjutanud: „Mul on ikka veel 
elavalt meeles mõned [mu isa] toonased arutlused. „Kes on teie sõber 
ja kes teid kõige enam armastab?” küsis ta koguduselt. „Kas inimene, 
kes ütleb teile, et Siionis on kõik hästi ja õitseng on nurga taga, või 
inimene, kes hoiatab teid hädade ja raskuste eest, mis tulevad, kui 
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ei elata evangeeliumi põhimõtete järgi? Tahan, et teaksite, et ma ar-
mastan Kiriku liikmeid ega taha, et keegi neist näitaks sureliku elu 
eesriide taha minnes süüdistavalt sõrmega minu peale ja ütleks: „Kui 
oleksid mind hoiatanud, poleks ma praegu sellises väljapääsmatus 
olukorras.” Sellepärast ma tõstangi hoiatushäält lootuses, et mu ven-
nad ja õed oleksid auhiilguse kuningriigiks valmis.”” 4

Need, kes olid president Smithiga tihedates töösuhetes, nägid 
tema karmide hoiatuste taga meest, kes muretses hellalt patu käes 
vaevlevate inimeste pärast. Vanem Francis M. Gibbons, kes teenis 
Esimese Presidentkonna sekretärina, oli sageli tunnistajaks, kui pre-
sident Smith Kiriku distsipliiniga seotud küsimusi lahendas. Vanem 
Gibbons on meenutanud: „Ta tegi oma otsuseid alati heasoovlik-
kuse, armastuse ja ülima halastuse vaimus, niivõrd, kuivõrd olukord 
seda võimaldas. Saanud teada mõne juhtumiga seotud raskenda-
vatest asjaoludest, tavatses ta küsida: „Miks küll inimesed ei oska 
ennast korralikult üleval pidada?” Ta ei öelnud seda süüdistavalt ega 
hukkamõistvalt, vaid kurvalt ja kahetsevalt.” 5 President Spencer W. 
Kimball, kes teenis koos president Smithiga Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumi liikmena, on öelnud: „Oleme mitmeid kordi rääkinud, et 
kuna kaksteist saavad olema Iisraeli kohtumõistjad, oleks meil kõigil 
hea meel, kui meie üle tema käe all kohut mõistetaks, sest tema 
kohtumõitmine on heasoovlik, halastav, õiglane ja püha.” 6 Kui pre-
sident Smith piiskoppe ametisse pühitses, andis ta sageli nõu: „Pea 
meeles, et kõigil on nõrkusi ja igal lool on vähemasti kaks külge. 
Kui sa kohut mõistes eksid, siis eksi pigem sellega, et näitad üles 
rohkem armastust ja halastust kui peaks.” 7

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Evangeeliumi esimene põhimõte on usk 
Issandasse Jeesusesse Kristusesse.

Meie usk keskendub Issandale Jeesusele Kristusele ja tema kaudu 
Isale. Me usume Kristusesse, peame teda Jumala Pojaks ja oleme 
võtnud tema nime ristimisvees enda peale.8

Pidage esmalt meeles, nüüd ja alati, et Jeesus on Kristus, elava 
Jumala Poeg, kes tuli maailma, et anda oma elu, et meie võiksime 
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elada. See on tõsi ja see on kõige alus. Sellel põhineb meie usk. 
Seda ei saa hävitada. Me peame jääma selle õpetuse juurde vaata-
mata maailma õpetustele ja inimeste arvamustele, sest see on ülim, 
see on meie päästmise jaoks esmatähtis. Issand lunastas meid oma 
verega, ta andis meile päästmise eeldusel – tingimusel, mida ei tohi 
unustada –, et me peame tema käske ja et ta on meil alati meeles. 
Kui me seda teeme, siis meid päästetakse, samas kui inimeste mee-
lekujutlused ja rumalus kaovad maa pealt.9

Me tuleme Jumala juurde läbi usu. Kui me ei usuks Issandasse 
Jeesusesse Kristusesse, kui meil poleks usku Temasse ega Tema 
lepitusse, ei hooliks me Tema käskudest. See usk viib meid Tema 
tõe juurde, selle läbi tunneme südames soovi Teda teenida. …

Evangeeliumi esimene põhimõte on usk Issandasse Jeesusesse 
Kristusesse. Loomulikult pole meil seda usku, kui meil pole usku 
Tema Isasse. Kui me usume Isasse Jumalasse ja Pojasse ning laseme 
end, nagu peaksime, Pühal Vaimul juhtida, siis usume ka Issanda 
teenijaid, kelle kaudu Ta on kõnelenud.10

2
Usk tähendab tegutsemist.

„Usk on liikumapanev jõud.” [Lectures on Faith, 1. loeng] Kui te 
hetkeks peatute ja selle üle järele mõtlete, nõustute kindlasti, et see 
on absoluutne tõde nii ajalikes kui vaimsetes asjades. See on tõde 
nii meie enda tegude kui Jumala tegude puhul. …

„Usk ilma tegudeta on surnud” [ Jk 2:26]. Ehk teisisõnu – seda 
pole olemas. Arvan, et Jaakobuse mõttekäik on selge: „Näita mulle 
oma usku lahus tegudest ja midagi ei juhtu; küll mina näitan sulle 
usku oma tegudega ja midagi sünnib.” [Vt Jk 2:18.] Usk tähendab 
tegutsemist. … Seega on usk tugevam kui veendumus. …

Usk on Jumala and. Iga hea asi on Jumala and. Seda õpetavad 
pühakirjad. Suurepärased käsitlused usust leiame kirjast Heebrea-
lastele 11. peatükist [ning] ilmutustest, mis Issand on andnud meile 
Õpetuses ja Lepingutes ja teistes pühakirjades. Usk ei tule niisama 
– läbi tegevusetuse, huvipuuduse ja ükskõiksuse. Pelk soov uskuda 
ei too usku, niisama nagu soov olla muusik või maalikunstnik ei 
tee teist veel muusikut ja kunstnikku, kui te selle nimel ei tööta. Siit 
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meie probleemid alguse saavadki. Me saame tunnistuse Evangee-
liumist, usume Joseph Smithi, usume Jeesusesse Kristusesse, usume 
evangeeliumi põhimõtetesse, aga kui kõvasti me selle nimel tööd 
teeme?

… Kui tahame, et meie usk oleks elav ja kestev, peame täitma 
aktiivselt kõiki Kiriku liikmete kohustusi. …

Oo, kui meil oleks samasugune usk nagu oli Nefil! Lugege 1. Nefi 
17. peatükki, kus Nefi tahtis ehitada laeva, vennad sellele vastu olid 
ja ta välja naersid.

„Meie vend on rumal, sest ta arvab, et ta oskab ehitada laeva; 
jah, ta arvab ka, et ta võib ületada need suured veed,” ütlesid nad. 
[1Ne 17:17]

Nefi vastas neile:

„Kui Jumal oleks käskinud mul teha ükskõik mida, siis suudaksin 
ma seda. Kui ta peaks mind käskima, et ma ütleksin sellele veele: 
Ole sina maa! saaks see maaks; ja kui ma seda ütleksin, siis nii ka 
sünniks.” [1Ne 17:50]

Niisugune oli tema usk.11

Me ei käi praegu nägemises nagu enne siia maailma tulekut, 
kuid Issand ootab, et käiksime usus [vt 2Kr 5:7]: kui peame kinni 
käskudest, mis on antud, et võiksime saada päästetud, saame usus 
käies õigemeelsetele mõeldud tasu. 12

Kui inimene ei pea kinni õpetusest ega käi usus, ei võta vastu 
tõde ega järgi käske, nagu need antud on, ei saa ta igavest elu, tun-
nistagu ta huultega kui palju tahes, et Jeesus on Kristus, või uskugu 
pealegi, et ta Isa saatis ta maailma inimese lunastamiseks. Seega on 
Jaakobusel õigus, kui ta ütleb, et kurjad vaimud „usuvad seda ja 
värisevad,” kuid ei paranda meelt [vt Jk 2:19].13

3
Meeleparandus on evangeeliumi teine põhimõte ning 

see on tähtis, et saaksime päästetud ja ülendatud.

Meeleparandus on evangeeliumi teine oluline põhimõte ja usu 
loomulik võrse.14
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See, mida me vajame nii Kirikus kui väljaspool Kirikut, on meele-
parandus. Selleks et Issandat teenida, vajame veel enam usku, veel 
enam sihikindlust.15

On see tõsi, et mõni meie seast mõtleb, et patustamine on tühiasi, 
kui see just surmapatt pole, et meid päästetakse Jumala kuningriiki 
niikuinii? Nefi nägi meie päevi. Ta teadis, et inimesed ütlevad seda 
[vt 2Ne 28:7–9]. Aga mina ütlen teile, et me ei saa pöörduda kõrvale 
tõe ja õigemeelsuse rajalt, ja loota, et Issanda Vaim meid siis ikka 
veel juhatab.16

Kes meelega patustab, selle jaoks pole Siionis kohta. Seal on koht 
patusel, kes meelt parandab, inimesel, kes pöörab selja vääritutele 
tegudele ning otsib igavest elu ja Evangeeliumi valgust. Me ei peaks 
vaatama patule vähimagi mööndusega, nagu ei tee seda ka Issand, 
vaid käima laitmatult ja täiuslikult Issanda ees.17

Üksnes õigemeelsed saavad päästetud ja ülendatud Jumala ku-
ningriigis. Seepärast tuleb meil parandada meelt ja käia valguses, 
nõnda nagu Kristus on valguses [vt 1Jh 1:7], et tema veri saaks pu-
hastada meid kõigest patust ja et meil oleks osadus Issandaga ning 
me saaksime osa tema auhiilgusest ja ülendusest.18

Me va jame meeleparandust  ja  meid tu leb kutsuda 
meeleparandusele.19

4
Meeleparanduse põhimõttes avaldub Taevase 

Isa ja Jeesuse Kristuse halastus.

Meeleparandus on üks trööstivamaid ja hiilgavamaid põhimõt-
teid, mida evangeeliumis õpetatakse. Selles põhimõttes avaldub 
meie Taevase Isa ja Tema Ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse ha-
lastus ehk jõulisemalt kui üheski teises põhimõttes. Oleks kohutav, 
kui patte ei andestataks ja neil, kes alandlikult meelt parandavad, 
puuduks igasugune võimalus oma pattusid andeks saada! Me võime 
vaid ositi ette kujutada seda õudu, mis meid valdaks, kui peaksime 
ikka ja igavesti oma eksimuste eest karistust kandma, ilma et oleks 
lootust vähimalegi leevendusele. Kuidas sellist leevendust saada? 
Kelle kaudu seda saada?
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Meie Issand on öelnud:

„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusün-
dinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, 
vaid et temal oleks igavene elu!

Sest Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta maailma 
üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks!” [ Jh 
3:16–17; vt ka s 18–21.]

Kui Isa poleks läkitanud Jeesust Kristust maailma, poleks pattu-
dele andestamist, ega pattude leevendamist meeleparandusega.20

Kui me mõistaksime tõeliselt ja suudaksime kasvõi pisutki tunne-
tada Jeesuse Kristuse armastust ja armuheitlikku valmisolekut meie 
pattude eest kannatada, oleksime valmis parandama meelt kõigist 
oma üleastumistest ja teda teenima.21

„meeleparandus on üks trööstivamaid ja hiilgavamaid 
põhimõtteid, mida evangeeliumis õpetatakse.”
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5
Meeleparanduse juurde kuulub siiras kahetsus 

ja täielik seljapööramine patule.

Pühakirjades öeldakse:

„Sa pead ohverdama ohvri Issandale, oma Jumalale, õigemeelsu-
ses, nimelt murtud südame ja kahetseva vaimu.” [ÕL 59:8]

See tähendab meeleparandust.

… Meeleparandus on sõnaraamatu määratluse järgi patu siiras 
kahetsemine, millega kaasneb iseenda hukkamõistmine ja täielik 
ärapööramine patust. … Ilma kahetsuse ja soovita patust vabaneda 
ei saa olla tõelist meeleparandust.

Patukahetsuses avaldub patu tõttu murdunud või alandlikuks 
muutunud vaim, patu põlastusväärsuse siiras tunnetamine ning Ju-
mala halastuse ja armulikkuse mõistmine, millest meeleparandaja 
osa saab. … Seetõttu ütleb Issand – nagu ma olen juba tsiteerinud 
–, et me peame tooma ohvri „õigemeelsuses, nimelt murtud südame 
ja kahetseva vaimu”. …

Meeleparandus on Jumala and. … Mõnel inimesel pole meelt pa-
randada lihtne, kuid meeleparanduse ja usu anni saab iga inimene, 
kes selle poole püüdleb.22

Tean omast kogemusest, et kui tahetakse muutuda, tõeliselt muu-
tuda, siis tullakse sellega ka toime. Meie südametunnistus ja püha-
kirjad ütlevad meile, kuidas elada, milliseid harjumusi peaksime 
oma igavese heaolu ja arengu nimel muutma.23

6
Aeg on meelt parandada.

Jumal ei tule kõiki mehi ja naisi selestilisse kuningriiki päästma. 
Kui tahate sinna jõuda, aga teil on puudusi, kui olete patustanud, 
kui pole kinni pidanud Issanda käskudest ja tunnistate seda, on just 
praegu õige aeg meelt parandada ja ennast muuta, mitte aga mõelda, 
et see on nii tühine asi, et Issand annab teile niisama andeks – mõ-
ned hoobid, veidi karistamist ja meile ongi andeks antud. Kui te 
sellise mõtteviisi juurde jääte, võite leida, et olete välja heidetud.24
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Kui asi puutub evangeeliumi põhimõtetesse, siis tähendab eda-
silükkamine ilmajäämist igavesest elust – elust Isa ja Poja juures. 
Meie seas on palju neid, isegi Kiriku liikmeid, kelle arvates pole 
evangeeliumi põhimõtete järgimise ja käskude pidamisega kiiret. …

Ärgem usustagem [Amuleki] sõnu: „Sest vaata, see elu on inimes-
tele ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks; jah, vaata, selle elu 
päev on inimestele päev oma töö tegemiseks.

Ja nüüd, nagu ma teile juba varem ütlesin, kuna teil on olnud nii 
palju tunnistusi, seepärast, ma anun teid, et te ei lükkaks edasi oma 
meeleparanduse päeva kuni lõpuni, sest pärast seda elu päeva, mis 
on meile antud, et valmistuda igavikuks, vaata, kui me ei kasuta 
oma aega hästi, kuni me oleme selles elus, siis tuleb pimeduse öö, 
mil ei saa teha mingit tööd.

Te ei saa öelda, kui te olete jõudnud sellesse hirmsasse kriisi, et 
ma parandan meelt, et ma pöördun tagasi oma Jumala juurde. Ei, te 
ei saa seda öelda, sest seesama vaim, mis valdab teie keha ajal, mil 
te lahkute sellest elust, selsamal vaimul on võim vallata teie keha 
selles igaveses maailmas.” [Al 34:32–34] 25

7
Meil tuleb tõsta hoiatushäält – me 

võlgneme seda maailmale.

Issanda kavatsus on, et kõik inimesed oleksid õnnelikud – see 
on tema eesmärk –, kuid inimesed ei taha olla õnnelikud ja teevad 
end haletsusväärseks, arvates, et nende teed on Jumala omadest 
paremad ning nende südames on isekus, ahnus ja pahelisus. See 
on meie päevade probleem.26

Meie tähelepanekud ühest kohast teise reisides ja avalik-õigus-
likke väljaandeid lugedes sunnivad meid järeldusele, et patu üle 
meele parandamine on äärmiselt oluline kogu tänases maailmas.27

Ärge arvake, et oleme jõudnud olukorda, kus enam hullemaks 
minna ei saa. Kui meeleparandust ei tehta, läheb hullemaks. Ja nii 
hüüan ma meeleparandust sellele rahvale, viimse aja pühadele, … 
ja rahvastele kogu maailmas.28
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Meil tuleb tõsta hoiatushäält – me võlgneme seda maailmale, eriti 
Kiriku liikmetele [vt ÕL 88:81].  29

Meie kohus on vaadata üksteise järele, kaitsta üksteist, hoiatada 
üksteist ohtude eest, õpetada üksteisele kuningriigi Evangeeliumi 
põhimõtteid ning seista ühtse rindena maailma pattude vastu.30

Ma ei tea midagi, mis oleks täna tähtsam või olulisem, kui hüüda 
meeleparandust, ka viimse aja pühade seas, ning ma kutsun nii 
pühasid kui ka neid, kes pole Kiriku liikmed, nendele Lunastaja 
sõnadele tähelepanu pöörama. Ta on kindlalt öelnud, et miski, mis 
pole puhas, tema kuningriiki ei pääse. Üksnes need, kes tõestavad 
oma ustavust ja on pesnud oma rõivad tema veres usu ja meelepa-
randusega, leiavad Jumala kuningriigi, ja mitte keegi peale nende.31

„Ent vaata, kõik rahvused, hõimud, keeled ja rahvad elavad jul-
gelt Iisraeli Pühas, kui on nõnda, et nad meelt parandavad.” [1Ne 
22:28] Ma palvetan, et nad seda teeksid. Tahan, et nad elaksid jul-
gelt. Tahan, et nad usuksid Iisraeli Pühasse, kes tuli maailma ja 
tegi lepituse meie pattude eest, kogu inimkonna pattude eest, kes 
andis meile lunastuse surmast, kes on lubanud meile päästmise ja 
pattudest andekssaamise, kui meelt parandame.

Ma soovin, et kogu inimkond usuks temasse, kummardaks teda 
ja tema Isa, ning teeniks Issandat, meie Jumalat, Poja nimel, misjärel 
tuleks rahu, valitseks õigemeelsus ja Issand saaks rajada maa peale 
oma kuningriigi.32

Ma palun, et maailm parandaks meelt ja usuks tõde, laseks Kris-
tuse valgusel oma elujärjel särada, hoiaks alles kõik oma head ja 
õiged põhimõtted ning täiendaks neid veel enama valguse ja tead-
mistega, mis on käesoleval ajal ilmutuse läbi tulnud. Ma palun, et 
nad liituksid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuga ja lõikak-
sid evangeeliumi õnnistusi.

Ma palun, et Kiriku liikmete teod oleksid õigemeelsed, et nad 
peaksid käske, otsiksid Vaimu, armastaksid Issandat, paneksid Ju-
mala kuningriigi asjad elus esikohale ja seeläbi nõuaksid oma pääs-
tet Issanda ees kartuse ja värinaga [vt Fl 2:12].33
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Lugege	Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevast	alajaotusest	pre-

sident Smithi kommentaare selle kohta, miks ta tahtis tõsta hoi-
atushäält. Kuidas seletada, et kutse meeleparandusele väljendab 
armastust?

•	 Mida	tähendab	teie	jaoks	keskenduda	usus	Taevasele	Isale	ja	
Jeesusele Kristusele? (Vt 1. osa.)

•	 Miks	paneb	tõeline	usk	alati	tegutsema?	(Näidete	leidmiseks	vt	2.	
osa.) Kuidas näidata usku tegude kaudu?

•	 Kuidas	seletada,	et	meeleparandus	on	usu	loomulik	võrse?	 
(Vt 3. osa.)

•	 Tuletage	mõttes	meelde	hetki,	mil	parandasite	meelt	ning	tund-
site Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse halastust ja armastust (vt 4. 
osa). Mida võite rääkida oma tänulikkusest Päästja lepituse eest?

•	 Miks	on	meeleparandus	võimatu	ilma	kahetsuse	ja	patust	vaba-
nemise soovita? (Vt 5. osa.) Kuidas võiks 5. osa kahest viimasest 
lõigust olla abi kellelegi, kelle hing patu tõttu valutab?

•	 Kuidas	seletada,	et	edasilükkamine	tähendab	ilmajäämist	igave-
sest elust? (Vt 6. osa.) Miks ei tohi meeleparandusega viivitada?

•	 Mõtisklege	7.	osa	järgi,	mida	tähendab	tõsta	hoiatushäält.	Kuidas	
hoiatada ja jääda ikka armastusväärseks ja südamlikuks?

Samateemalised pühakrjakohad:
Hb 11:1–6; Mo 4:1–3; Al 34:17; Et 12:4; Mo 7:33–34; ÕL 18:10–16; 

4. UA

Abiks õpetamisel:
„Õpilane tuleb panna tööle. Kui õpetaja võtab kogu rambival-

guse endale, saab temast lavatäht. Kui ta üksi räägib ja võtab kogu 
tegevuse enda kanda, võib olla peaaegu kindel, et ta segab tunnis 
osalejatel õppida” (Asahel D. Woodruff. Teaching the Gospel, 1962, 
lk 37; Virginia H. Pearce. The Ordinary Classroom–A Powerful Place 
for Steady and Continued Growth. – Ensign, nov 1996, lk 12).
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„Seda tehke minu mälestuseks!” (Lk 22:19)
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Sakramendi tähendus

„Nende võrdkujude võtmine kujutab 
endast üht pühamat talitust Kirikus.”

Joseph Fielding Smithi elust

5. oktoobril 1929, mil vanem Joseph Fielding Smith oli teeninud 
19 aastat apostlina, seisis ta Soolajärve tabernaaklis, et kanda ette 
oma 39. üldkonverentsikõne. Ta ütles: „Mul on paar mõtet, millest 
sooviksin rääkida seoses sakramendiga, iseäranis koosolekutega, 
mis on Kirikus paika pandud ilmutusega, Issanda käsuga, et saada 
osa neist võrdkujudest, mis sümboliseerivad Jeesuse Kristuse ihu ja 
verd.” Sissejuhatuseks rääkis ta oma tunnetest seoses sakramendiga:

„Minu hinnangul on sakramendikoosolek kõikidest Kiriku 
koosolekutest kõige püham. Kui mõtlen Päästja ja tema apostlide 
kogunemisele tol mälestusväärsel õhtul, kui ta pani aluse sakra-
menditalitusele, kui mõtlen sellele pühale sündmusele, täitub mu 
süda hämmelduse ja heldimusega. Pean seda üheks pühamaks ja 
imelisemaks kokkusaamiseks aegade algusest peale.

Seal õpetas Päästja neile oma tulevasest ohverdusest, mida nad 
oma hämmingus mõista ei suutnud. Ta rääkis neile lihtsas keeles 
oma surmast ja et ta verd valatakse. Ta ütles seda vahetult enne 
seda, kui heitles agoonias maailma pattude eest. See oli väga püha 
sündmus. Seal tehti algust sakramenditalitusega. Jüngritel kästi sage-
dasti kokku tulla ning mälestada Jeesuse Kristuse surma ja kannatusi 
ohverduse eest, mille ta tegi maailma lunastamiseks.

Ta oli valmis võtma enda peale vastutuse ja tasuma võla, mis oli 
saanud maailmale osaks pärast langemist, ning lunastama inimesed 
surmast ja põrgust. Ta oli õpetanud inimestele, et ta tõstetakse üles, 
et ta saaks tõmmata kõik inimesed enda juurde, ning et igaüks, kes 
parandab meelt, usub temasse ja peab ta käske, ei pea kannatama, 
sest tema võtab nende patud enda kanda.” 1
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Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Issand on käskinud sagedasti kokku 
tulla, et võtta sakramenti.

Nende võrdkujude [leiva ja vee] võtmine kujutab endast üht pü-
hamat talitust Kirikus, talitust, mis asendas paasatalle tapmise ja 
söömise, mis [sümboliseeris] meie Lunastaja ohverdamist ristil. … 
Egiptusest väljarändamisest kuni Lunastaja ristilöömiseni kästi iis-
raellastel igal aastal teatud ajal pidada paasapühi. Tol pühal ristile 
löömise eelõhtul muutis Issand seda talitust ja asendas selle sakra-
mendiga. Meil on kästud sageli kokku tulla, mitte ainult ühe korra 
aastas, ning minna palvekotta, pidada seal meeles oma Lunastajat ja 
sõlmida Temaga leping, et võtate sellest pühast talitusest sageli osa.2

Inimene, kes ei käi sakramendikoosolekul nädalate ja kuude viisi, 
ilma et miski teda takistaks, ei austa tõde. Ta ei armasta seda. Kui 
armastaks, oleks ta kohal, et saada osa neist võrdkujudest – leivapa-
lukesest ja topsikesest veest. Ta peaks tahtma seda teha näitamaks, 
et armastab tõde ja teenib ustavalt Jumala Poega.3

Meid on kutsutud seda tähtsat sündmust [ Jeesuse Kristuse lepi-
tust] mälestama ja jätkuvalt meeles hoidma. Sellepärast kutsutaksegi 
meid kord nädalas kokku neist võrdkujudest osa saama ning sellega 
tunnistama, et meie Issand on meil meeles, et oleme valmis võtma 
enda peale tema nime ja pidama tema käske. Me oleme kutsutud 
seda lepingut igal nädalal uuendama. Me ei saa hoida Issanda Vaimu 
endaga, kui ei täida seda käsku järjepidevalt. Kui armastame Issan-
dat, siis osaleme nendel koosolekutel aupaklikkuse ja palvetamise 
vaimus ning peame meeles Issandat ja lepingut, mida tuleb igal nä-
dalal sakramenti võttes uuendada, nagu tema seda on soovinud.4

2
Me võtame sakramenti Jeesuse 
Kristuse lepituse mälestuseks.

Kiriku liikmete kohus on olla alandlikud ja ustavad, teada Jeesuse 
Kristuse lepitusest ja seda mõista. … Mul on tunne – sooviksin, et 
eksin, kuid kardan, et mitte –, et väga, väga suur protsent Kiriku 
liikmeid ei mõista, mida tähendab süüa väike tükike leiba ja juua 
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topsike vett meie Päästja Jeesuse Kristuse vere valamise ja ristil oh-
verdamise mälestuseks.

Lubage mul juhtida tähelepanu [leiva] õnnistamisele. Loen aland-
likult selle õnnistuse ette, et mõistaksime, mida see tähendab.

„Oo Jumal, Igavene Isa, me palume sind sinu Poja, Jeesuse Kris-
tuse nimel õnnistada ja pühitseda see leib kõikide nende hingedele, 
kes söövad seda; et nad sööksid sinu Poja keha mälestuseks ja tun-
nistaksid sinule, oo Jumal, Igavene Isa, et nad on nõus võtma enda 
peale sinu Poja nime ja teda alati meeles pidama ja kinni pidama 
tema käskudest, mis ta on andnud neile, et tema Vaim oleks alati 
nendega. Aamen.” [ÕL 20:77] …

Süüa tema mälestuseks. Kas see tähendab, et ma pean lihtsalt 
meeles pidama, et umbes 2000 aastat tagasi võtsid õelad inimesed 
ta kinni, panid ristile, lõid tema kätesse ja jalgadesse naelad ning 
jätsid ta surema? Minu jaoks tähendab see palju rohkemat. Teda 
meeles pidada – miks ta oli ristil? Mis kasu on [minul] sellest, et Ta 
oli ristil? Millised kannatused said talle ristil osaks, et mina saaksin 
lunastatud, see tähendab vabaks oma pattudest?

Inimene mõtleks ilmselt nõnda: Tal olid naelad kätes ja jalgades 
ja ta jäeti ristile, kuni suri. … Mis talle veel kannatusi valmistas? See 
ongi see, mis minu arvates jääb enamikul meist kahe silma vahele. 
Olen kindel, et tema suurimaks kannatuseks polnud mitte naelad 
ta kätes ja jalgades ning ristil rippumine, kui tahes ränk ja vaevane 
see ka oli. Tal oli veel teinegi koorem kanda. See oli palju tähendus-
rikkam ja palju kaalukam. Kuidas? Me ei mõista seda päris selgelt, 
kuid mingi ähmane aim mul sellest on.5

Ma saan aru, et meie seas pole kedagi, kes poleks eksinud, teh-
tut kahetsenud ja soovinud, et oleks selle tegemata jätnud. Meid 
piinab südametunnistus ja enesetunne on väga, väga halb. Olete 
te seda kogenud? Mina olen. … Kuid meil on Jumala Poeg, kes on 
võtnud minu üleastumiste ja teie üleastumiste koorma enda kanda. 
… Tema suurimaks piinaks polnud naelad kätes ja jalgades – nii 
ränk kui see ka oli –, vaid vaevatud meel, milline vaev on mulle 
mõistetamatu. Aga ta kandis seda koormat – meie koormat. Ja mina 
andsin sellele veel lisa. Ja teie ka. Ja kõik ülejäänud samuti. Ta ko-
hustus maksma selle eest, et mina saaksin pääseda, et teie saaksite 
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pääseda karistusest tingimusel, et võtame vastu tema evangeeliumi 
ning järgime seda truult ja ustavalt.

See on see, millele ma püüan mõelda. See on see, mis mul mee-
les on – piinarikas surmaheitlus, kui ta hüüdis palves Isa poole, et 
see karikas läheks temast mööda. Ta ei palunud pääsemist mitte 
kätesse ja jalgadesse löödud naeladest, sest mingil mulle mõisteta-
matul põhjusel olid ta piinad sellest kõigest palju rängemad.6

Nõrgad surelikud, meie teiga, pole võimelised täiel määral 
mõistma Jumala Poja kannatuste suurust. Meile jääb hoomamatuks, 
millist hinda Ta pidi maksma. Ta ütles prohvet Joseph Smithile:

„Sest vaata, 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, mil-
line kannatus pani mind, Jumalat ennast, suuremat kõigist, valust 
värisema ja veritsema igast poorist, ja kannatama nii kehas kui vai-
mus ning soovima, et ma võiksin pääseda kibeda karika joomisest 
– ometi, au olgu Isale, ja ma jõin ja lõpetasin oma ettevalmistused 
inimlaste heaks.” [ÕL 19:16–19]

Nii palju me siiski taipame ja mõistame, et Tema ohverdusega 
kaasnenud piinav surmaheitlus on toonud meile suurimad õnnis-
tused, mida on võimalik anda. Lisaks sellele suudame me mõista, et 
need ääretud kannatused, milleni ei küündiks ning mida ei suudaks 
taluda ükski surelik, võeti enda peale suurest armastusest, mis Isal 
ja Pojal oli inimkonna vastu. …

Kui suudaksime hinnata täiel määral neid rikkalikke õnnistusi, 
mille oleme saanud meie eest tehtud lunastuse kaudu, ei saaks Issand 
paluda meilt midagi sellist, mida me poleks valmis innukalt tegema.7

Olen kindel, et kui manaksime vaimusilma ette – nagu ma mit-
meid kordi teha olen püüdnud – püha sündmuse Päästja kokkusaa-
misest oma apostlitega, kui näeksime neid seal üheskoos, Issandat 
oma kurbuses südant valutamas maailma pattude ja ühe oma apostli 
pärast, kes pidi ta reetma, ning samas õpetamas neid ühteteist-
kümmet meest, kes teda armastasid, ja nendega lepingut sõlmimas, 
tunneksime me kindlasti südames, et me ei jäta teda iial maha. Kui 
näeksime neid seal koos ja mõistaksime Issandal lasunud koorma 
raskust; seda, kuidas nad pärast õhtustamist ja kirikulaulu laulmist 
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teele läksid, kuidas Issand reedeti, kuidas teda pilgati ja põlastati 
ning rängimal katsumusetunnil jüngrite poolt hüljati – kui mõistak-
sime seda kõike, olgugi vaevaselt, ja vaevane see ongi, olen ma, 
vennad ja õed, kindel, et tahaksime nüüd ja igavesti käia tõe valgu-
ses. Kui võiksime näha inimeste Päästjat aias ja ristil kannatamas, kui 
suudaksime täiel määral mõista, mida see kõik meie jaoks tähendab, 
sooviksime pidada tema käske ning armastaksime Issandat, oma 
Jumalat kogu südamest, kõigest oma väest, meelest ja jõust, ning 
teeniksime teda Jeesuse Kristuse nimel.8

„Soovin, et suudaksime panna Kiriku liikmed selgemini aru saama, 
milliseid lepinguid nad … sakramen meie kohu ti võttes sõlmivad.”
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3
Meie kohus on mõelda sügavalt lepingu üle, 

mille sakramenti võttes sõlmime.

Soovin, et suudaksime panna Kiriku liikmed selgemini aru saama, 
milliseid lepinguid nad sakramendikoosolekutel sakramenti võttes 
sõlmivad.9

Olen näinud, kuidas kaks [sakramendikoosolekul] kõrvuti istuvat 
Kiriku liiget omavahel juttu ajavad, väikese pausi teevad, et veele 
ja leivale saaks õnnistust paluda, ning jätkavad seejärel pooleli-
jäänud jutuajamist. … See on minu jaoks šokeeriv, ja kindlasti ka 
Issandale.10

Meie kohus on mõelda hoolikalt ja tähelepanelikult [sakramendi]
palvete olemuse üle, kui neid oma koosolekutel kuuleme. Iga kord, 
kui me neid võrdkujusid võtame, sõlmime me lepingu nelja väga 
tähtsa asja tegemiseks. Sakramendivõtmine on märk sellest, et 
oleme valmis neid kohustusi täitma, misjärel need muutuvad meile 
siduvaks. Need kohustused on:

1. Me sööme Jeesuse Kristuse keha mälestuseks ja lubame, et 
peame alati meeles Tema haavatud keha, mis suri ristil.

2. Me joome Tema vere mälestuseks, mille Ta valas maailma pat-
tude eest, mis lepitas Aadama üleastumise ja vabastab meid meie 
pattudest, kui tõeliselt meelt parandame.

3. Me sõlmime lepingu, et oleme nõus võtma enda peale Poja 
nime ja Teda alati meeles pidama. Seda lepingut pidades anname 
lubaduse, et meid kutsutakse Tema nime järgi, et me ei tee iial mi-
dagi, mis tooks sellele nimele häbi või annaks põhjust etteheideteks.

4. Me teeme lepingu, et peame kinni Tema käskudest, mis Ta 
meile on andnud. Mitte ühest käsust, vaid et me oleme valmis 
„ela[ma] iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust”. [ÕL 84:44]

Kui seda teeme, lubatakse meile Püha Vaimu pidevat juhatust, 
kui me seda ei tee, siis me seda juhatust ei saa.11

Tahan esitada teile mõned küsimused ja kõnelen loomulikult 
kõigile Kiriku liikmetele. Mis te arvate, kas inimene, kes tuleb sakra-
menditeenistusele palve, alandlikkuse ja austamise vaimus ning võ-
tab neid Jeesuse Kristuse ihu ja verd sümboliseerivaid võrdkujusid, 
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võiks murda teadlikult Issanda käske? Kas inimene, kes mõistab 
täiel määral, mida tähendab sakramendivõtmine, et sellega sõlmib 
ta lepingu võtta enda peale Jeesuse Kristuse nimi, tõotab teda alati 
meeles pidada, ja kinni pidada tema käskudest, ja uuendab seda 
tõotust nädalast nädalasse, võiks jätta kümnise maksmata? Kas ar-
vate, et selline inimene rikuks hingamispäeva või eiraks Tarkuse 
Sõna? Kas arvate, et ta poleks palvemeelne ning jätaks täitmata oma 
kvoorumi kohustused ja muud Kiriku ülesanded? Mulle tundub, et 
nende pühade põhimõtete ja kohustuste rikkumine on mõeldamatu, 
kui inimene teab, mida tähendab anda nädalast nädalasse pühade 
ees Issandale neid tõotusi.12

„meie kohus on mõelda hoolikalt ja tähelepanelikult 
[sakramendi] palvete olemuse üle, kui neid … kuuleme.”
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevas	alajaotuses	jagab	president	

Smith mõtteid ajast, mil Päästja pani aluse sakramenditalitusele. 
Miks on see sündmus teie jaoks tähendusrikas?

•	 Mõtisklege	1.	osa	põhjal,	kui	tähtis	on	käia	iga	nädal	sakramen-
dikoosolekul? Kuidas end sakramendikoosolekuks ette valmis-
tada? Mida saavad teha vanemad, et aidata lastel koosolekuks 
valmistuda?

•	 Mida	arvate	president	Smithi	mõtetest	sakramendi	võtmise	kohta?	
(Vt 2. osa.) Mida saame teha, et pidada sakramendivõtmise juures 
meeles Päästjat ja Tema lepitust?

•	 Pöörake	tähelepanu	3.	osas	loetletud	lepingutele.	Mõtisklege,	
mida te nendest lepingutest arvate. Kuidas need lepingud mõju-
tavad teie elu?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 26:26–29; 1Kr 11:23–29; 3Ne 18:1–13; Mr 9:29; Mn 4–5; ÕL 

20:75–79; 59:9–12

Abiks õpetamisel:
„Paluge tunnis osalejatel (omaette või väikeste gruppidena) lugeda 

peatüki lõpust valikuliselt mõned küsimused. Paluge neil otsida pea-
tükist küsimustega seotud õpetusi. Seejärel paluge neil jagada oma 
mõtteid ja arusaamu ülejäänutega” (käesolev raamat lk vii).
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joseph ja hyrum Smith: „elus neid ei eraldatud ja 
surmas neid ei lahutatud!” (ÕL 135:3)
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Joseph ja Hyrum Smith, 
Jeesuse Kristuse tunnistajad

„Me täname valjul häälel prohvet Joseph Smithi ja 
patriarh Hyrum Smithi elu ja teenimistöö eest ning 
prohveteid, apostleid ja õigemeelseid mehi ja naisi, 

kes on ehitanud nende laotud vundamendile.”

Joseph Fielding Smithi elust

Joseph Fielding Smith teadis juba maast madalast, et ta pere on 
prohvet Joseph Smithiga eriliselt seotud. Ta sai inspiratsiooni oma 
vanaisa Hyrum Smithi eeskujust, kes oli prohvet Josephi vanem 
vend ja truu sõber. Hyrum teenis ustavalt venna kõrval Kiriku ühe 
juhina. Ta aitas kaasa Mormoni Raamatu avaldamisele ja kutsuti 
üheks raamatu kaheksast tunnistajast. 27. juunil 1844 surid Joseph 
ja Hyrum Illinoisi osariigis Carthageʼis märtrisurma, pitseerides oma 
tunnistused Päästjast ja Tema evangeeliumist. „Elus neid ei eraldatud 
ja surmas neid ei lahutatud!” (ÕL 135:3)

Joseph Fielding Smith ei kohtunud kunagi oma vanaisa ja va-
naema Smithiga. Tema vanaisa Hyrum suri märtrisurma ammu enne 
ta sündi. Hyrumi naine Mary Fielding Smith suri samuti noores eas. 
Joseph Fielding Smith on öelnud: „Ma ei tundnud oma vanaema 
Smithi. Mul on sellest alati kahju olnud, sest ta oli üks üllamaid 
naisi, kes on kunagi elanud. Aga ma tundsin tema toredat õde, oma 
tädi Mercy Thompsonit. Poisikesena käisin ma tal tihti külas, istusin 
ta põlve peal ja ta jutustas mulle prohvet Joseph Smithist. Oo jah, 
kui tänulik ma talle selle kogemuse eest olen!” 1

Joseph Fielding Smithile oli eeskujuks ka tema isa Joseph F. 
Smith, kes oli prohvet Joseph Smithiga isiklikult kokku puutunud. 
Joseph Fielding Smith on oma isa kohta öelnud: „Tema tunnistuses 
polnud kübekestki kahtlust ega kõhklust. Iseäranis torkas see silma 



7 .  p e a t ü K K

104

siis, kui ta kõneles meie Päästja jumalikkusest või prohvet Joseph 
Smithi missioonist.” 2

Tänu nende eeskujule ja õpetustele sai Joseph Fielding Smith 
taastatud evangeeliumi kohta tunnistuse juba lapsepõlves. „Ma ei 
mäleta sellist aega, mil ma poleks uskunud meie Issanda ja Päästja 
Jeesuse Kristuse missiooni ega prohvet Joseph Smithi missiooni,” 3 
on ta öelnud. Evangeeliumi õpetades väljendas ta teinekord oma 
tunnistust sundimatul viisil: „Kas ma armastan prohvet Joseph Smi-
thi? Jah armastan, just nagu mu isa enne mind. Armastan teda selle 
eest, et ta oli Jumala teenija, armastan evangeeliumi taastamise eest 
ning kõige hea ja kõigi õnnistuste eest, mis on tulnud mulle ja minu 
omastele ning teile ja teie omastele sellele mehele ja tema mõtte-
kaaslastele antud õnnistuste kaudu.4

Olgugi et president Smith oli tänulik perekonnale õpetuste ja pä-
randuse eest, oli tal omaenda tunnistus. Ta ütles: „Olen alati olnud 
väga tänulik mulle Issanda Vaimu kaudu tulnud tunnistuse eest, et 
Joseph Smith, Jumala prohvet, kutsuti asuma aegade täiuse evan-
geeliumi ajajärgu etteotsa.” 5 Ta on tunnistanud: „Ma tean Jumala 
anni läbi, et Joseph Smith nägi aastal 1820 Isa ja Poega; et Isa tutvus-
tas talle oma Poega ja et Poeg kõneles temaga, küsides temalt, mida 
ta teada tahab, ja andis talle nõu; ütles talle, mida teha ja lubas, et 
ükskord tuleb veel valgust ja evangeeliumi täius, mis polnud siis 
maa palgel, taastatakse.” Seejärel jagas ta oma veendumust, et sama 
tunnistuse võivad saada kõik inimesed: „See erakordne võimalus 
on igal hingel maa palgel, kellel on soov seda teada saada, sest 
iga hing, kes on alandlik ning läheb sügavas alandlikkuses ja usus 
kahetseva vaimuga Issanda ette, saab seda teada niisama kindlalt, 
nagu ta elab.” 6

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Kõige tähtsamad on kaks teemat: et Jeesus Kristus 
on Jumala Poeg ja et Joseph Smith oli prohvet.

Meie jaoks on Jeesuse Kristuse ja Joseph Smithi nimed omavahel 
seotud. Kristus on Issand. Tema tõi lepitusohvri, ta on ülestõusmine 
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ja elu, tema kaudu tõusevad kõik inimesed surematusesse ning need, 
kes usuvad ja kuuletuvad tema seadustele, saavad ka igavese elu.

Joseph Smith oli prohvet, kes kutsuti sel viimsel ajal saama ilmu-
tuse kaudu päästvaid evangeeliumi tõedesid ja seisma õiguspärase 
esindajana, et viia läbi väega kõrgest evangeeliumi talitusi.

Kuna tema kaudu ilmutatud tõed on need, mis jõuavad kõigi 
rahvasteni enne teist tulemist, siis pole ime, kui leiame Moroni Jo-
seph Smithile ütlemas, et tema „nime hakatakse pidama nii heaks 
kui halvaks kõikide rahvuste, suguharude ja keelte seas ehk siis 
[temast] hakatakse kõnelema nii head kui halba kõikide rahvaste 
seas.” [ JSA 1:33]

Samuti pole ime, kui leiame hiljem Issanda prohvetile lausumas: 
„Maa ääred saavad küsima sinu nime järele ja rumalad saavad sind 
pilkama ning põrgu raevutsema sinu vastu;

samas kui südamelt puhtad ja mõistlikud ja suursugused ja voo-
ruslikud otsivad jätkuvalt sinu nõuannet ja volitust ning õnnistusi 
sinu käe alt.” (ÕL 122:1–2)

Maa ääred hakkavad nüüd küsima Joseph Smithi nime järele ja 
paljud inimesed paljude rahvaste seas tunnevad rõõmu evangeeliu-
mist, mis tema vahendusel taastati.

Käesoleva evangeeliumi ajajärgu algusest peale on Joseph Smi-
thile ilmutatud tunnistust Jeesusest kuulutatud Ameerika Ühendrii-
kides, Kanadas, Suurbritannias, suuremas osas Euroopast ja Vaikse 
ookeani saartel.

Viimastel aastatel on see töö leidnud lausa uskumatut kõlapinda 
Mehhikos, Kesk-Ameerika riikides ja Lõuna-Ameerikas.

Ja Aasiagi on nüüd [1971. aastal] avanemas evangeeliumi sõ-
numile seninägematus ulatuses. Kirik on jõudnud Jaapanisse ja 
Koreasse, Taiwanile ja Hongkongi, ning me oleme sellega algust 
tegemas Tais, Singapuris ja Indoneesias.

Ja Issand kannab hoolt, et tuleb päev, mil muud rahvad, kes on 
hetkel tõe sõnumile suletud, avavad meile oma uksed ning Iisraeli 
vanemad lähevad sisse, et rääkida südamelt ausatele nende rahvaste 
seas Kristusest ja tema kuningriigi evangeeliumist, mis on tulnud 
käesoleval ajal maa peale prohvet Joseph Smithi kaudu.7
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Joseph Smith on see, kes on teinud käesoleval ajal ja põlvkonnas 
maailmale avalikuks Kristust ja päästmist puudutavad teadmised.8

Minu seisukoht on, et alati on kõige tähtsamad kaks teemat. 
Et Jeesus Kristus on Jumala Poeg, kes löödi risti maailma pattude 
eest, ja et Joseph Smith oli prohvet, kes kutsuti ja määrati sisse ju-
hatama aegade täiuse evangeeliumi ajajärku. See on minu sõnum 
maailmale.9

2
Issand kutsus Joseph Smithi selle hiilgava 

evangeeliumiajajärgu etteotsa.

Joseph Smith … tuli ja ladus pühade sõnumitoojate juhatuse all 
vundamendi Jumala kuningriigile ning sellele imepärasele tööle ja 
imele, et maailm võiks Issanda tulekuks valmis olla.10

Tean, et ta [ Joseph Smith] oli Taevaisa kutsutud ja määratud, et ta 
sai Jumala Pojalt ilmutust ja juhatust, mis oleks abiks ja õnnistuseks 
kõikidele inimestele, kui nad seda kuulda võtaksid.11

Mul pole kahtluseraasugi, et Issand prohvet Joseph Smithi üles 
kasvatas, talle ilmutuse ja käsu andis, talle taevad avas ja kutsus ta 
selle hiilgava evangeeliumi ajajärgu etteotsa. Olen veendunud, et 
kui ta noore poisina välja palvetama läks, nägi ta Isa Jumalat ja tema 
Poega Jeesust Kristust ning seisis tõepoolest nende ees. Mul pole 
vähimatki kahtlust – tean, et see on tõsi. Tean, et hiljem külastas 
teda Moroni, et ta sai Aaroni preesterluse Ristija Johannese käte all, 
Melkisedeki preesterluse Peetruse, Jaakobuse ja Johannese käte all, 
ning et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik asutati aprillikuu 
kuuendal päeval 1830 jumaliku käsu järgi.12

Valides esindajat, kes seisaks selle „suure ja imepärase töö ees-
otsas, mis inimlaste seas on esile tulemas”, [vt ÕL 4:1] ei valinud 
Issand kedagi, kes oleks olnud pädev maailma teadmistes ja tava-
des. Tema teed ei ole inimese teed ja tema mõtted pole nagu ini-
mese mõtted [vt Js 55:8]. Inimene, kes oleks olnud pädev maailma 
teadmistes, oleks takerdunud traditsioonidesse ja aruteludesse, mis 
tema tähelepanu tõelt kõrvale oleksid juhtinud. Ülimas tarkuses va-
lis Issand välja lihtsa lapse – neljateistkümneaastase poisikese. Sel-
lele verinoorele inimesele ilmutas Issand evangeeliumi täiuse, mida 
maailm uskmatuse tõttu vastu ei võtnud. Saanud aastaid taevast 
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juhatust – teda juhatasid Issanda juurest saadetud sõnumitoojad 
– oli see noor mees, Joseph Smith, valmis juhatama Evangeeliumi 
taastamise ja jumalariigi ehitamise tööd.13

3
Issand ütles, et käesolev põlvkond saab Tema 

sõna prohvet Joseph Smithi kaudu.

Kõikidel ajastutel, mil evangeelium on maa peal, tuleb seda ilmu-
tada Issanda prohvetitele ja nad tuleb kutsuda seisma õiguspäraste 
esindajatena, kes viivad läbi ja juhatavad oma ligimeste päästvate 
talituste läbiviimist.

Joseph Smith on prohvet, kelle Issand kutsus käesoleval ajal 
päästmise tõdesid taastama ning saama võtmed ja väed nende pääst-
vate tõdede haldamiseks.

„joseph Smith oli prohvet, kes kutsuti ja määrati sisse 
juhatama aegade täiuse evangeeliumi ajajärku.”



7 .  p e a t ü K K

108

Issand ütles talle: „… see põlvkond saab minu sõna sinu kaudu.” 
(ÕL 5:10) Ja seejärel, viidates Joseph Smithi taastatud evangeeliu-
mile, ütles Issand: „Seda kuningriigi evangeeliumi jutlustatakse kogu 
maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp ehk pa-
heliste hävitamine.” [ JSM 1:31] 14

Ütlen nüüd, 

et Joseph Smith on see, kelle poole kõik inimesed peavad vaa-
tama käesoleval ajal, et saada teada tõde Kristuse ja ta evangeeliumi 
kohta;

et tuleb aeg, mil selle prohveti nime teatakse kõikides maailma-
nurkades ja kõikide rahvaste seas;

et südamelt ausad peavad teda prohvetiks ja kummardavad Is-
sandat, kelle ta ilmsiks tegi;

et kirikut, mille ta rajas jumaliku käsu järgi, saadab edu, kuna seal 
järgitakse tema kaudu saadud ilmutusi;

ning et kõik, kes usuvad Joseph Smithi õpetusi ja rühivad tema 
seatud suunas, saavad teada, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg, kes 
löödi risti maailma pattude eest.

Nõnda nagu ma tean, et Jeesus on Kristus – ma tean seda Pühalt 
Vaimult saadud ilmutuse kaudu –, tean ma ka, et Joseph Smith on 
ja oli ja saab igavesti olema Jumala prohvet. …

Tunnistuse vaimus ja tänulikus meeles [toon] ma ära järgmised 
inspireeritud sõnad Õpetusest ja Lepingutest: „Joseph Smith, Issanda 
prohvet ja nägija, on selles maailmas teinud inimeste päästeks roh-
kem kui ükski teine siin elanud inimene, välja arvatud ainult Jee-
sus.” (ÕL 135:3)15

4
Joseph Smith ja ta vend Hyrum olid 

koos nii elus kui surmas.

Olen tänulik igavese tõe taastamise eest käesoleval viimasel evan-
geeliumi ajajärgul; prohvet Joseph Smithi ja mu vanaisa, partiarh 
Hyrum Smithi missiooni ja teenimistöö eest; ning tõsiasja eest, et 
Jumala kuningriigi võtmed on antud maa peal taas inimese hoolde.16
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„Ja taas, tõesti, ma ütlen sulle: Õnnistatud on minu teenija Hyrum 
Smith, sest mina, Issand, armastan teda tema südame ausameelsuse 
ja selle tõttu, et ta armastab seda, mis on minu silmis õige, ütleb 
Issand.” [ÕL 124:15]

Kes poleks õnnelik, kui tema kohta tehtaks selline usaldus- ja 
kiiduavaldus ja see tuleks Issandalt? Hyrum Smith oli esimeste seas, 
kes sai ristitud käesoleval evangeeliumi ajajärgul. Läbi elu seisis ta 
oma venna Josephi kõrval ning andis talle jõudu julgustuse, usu 
ja pühendunud armastuse läbi. Hyrum oli harukordselt südamlik 
mees. Ta oli sügavalt alandlik ja ta armastas oma venda rohkem 
kui omaenda elu. Seda näitab juba ta surmgi, millega ta teenis ära 
märtrikrooni. Ta seisis kartmatuna tõe eest. Ta „armastas seda, mis 
on õige”.

Hyrum Smith sündis veebruarikuu üheksandal päeval 1800. aastal 
ja oli prohvetist peaaegu kuus aastat vanem. Polnud ühtegi Joseph 
Smithile osaks saanud austuseavaldust, mis poleks Hyrumile korda 
läinud: ta tundis koos oma vennaga rõõmu kõikidest õnnistustest, 
mis Issand tema peale pani. Samasugust vennalikku armastust näi-
tas prohvet Joseph oma venna Hyrumi vastu. Üheskoos kogesid 
nad samu muresid ja rõõme. Mõlemad langesid tagakiusamise alla. 
Evangeeliumi nimel jagasid nad samu vangikonge ja kui saabus aeg 
tunnistust pitseerida, jagasid üheskoos märtrikrooni. „Elus neid ei 
eraldatud ja surmas neid ei lahutatud!” [ÕL 135:3] …

Prohvet on ütelnud vennale austavalt: „Vend Hyrum, kui ustav on 
su süda! Kroonigu Igavene Jehoova su pead igaveste õnnistustega 
tasuks hoole eest, mida oled mu hinge vastu üles näidanud! Oo, 
kui palju muresid on meile üheskoos osaks saanud ja ikka ei taha 
meie ahistamine kuidagi lakata! Hyrum, sinu nimi kantakse Issanda 
Seaduseraamatusse nende vaadata, kes sinu järel tulevad, et nad 
võiksid võtta su teod endale eeskujuks.”

Ja prohvet ütles veel: „Tahaksin palvetada südamest, et kõik mu 
vennad oleksid nagu mu armas vend Hyrum, kes on leebe kui tall, 
ausameelne kui Iiob, ning lühidalt öeldes vaga ja alandlik kui Kris-
tus. Minu armastus tema vastu on tugevam kui surm, sest ma pole 
pidanud teda kunagi noomima, ega tema mind.” 17
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5
Joseph ja Hyrum Smith pitseerisid oma tunnistuse verega.

Mu vanaisa Hyrum Smith kutsuti hoidma käesoleva evangeeliumi 
ajajärgu võtmeid koos oma noorema venna prohvet Josephiga. Is-
sand on öelnud, et kahe ja kolme tunnistaja ütlusega tehakse iga 
asi kindlaks [vt 2Kr 13:1]. …

Joseph Smith poleks võinud jääda üksi, sest siis oleks tema töö 
luhtunud. Nõudis ju Päästjagi töö teise tunnistaja kinnitust, ja kes 
oleks saanud tunnistada Kristusest kui mitte tema Isa? [Vt Jh 8:12–
18.] Ja nii kutsus Issand teise mehe Joseph Smithi kõrvale tunnista-
jaks, et hoida päästmise võtmeid käesoleval evangeeliumi ajajärgul 
koos Josephiga. …

[Hyrumit] ei kutsutud ainuüksi Kiriku patriarhiks – see oli tema 
sünnijärgne õigus –, vaid Issand ütles talle ühtlasi:

„Ja nüüdsest ajast peale määran ma tema prohvetiks ja nägijaks ja 
ilmutajaks minu kirikule, just nagu on minu teenija Joseph;

joseph ja hyrum Smith pitseerisid üheskoos oma tunnistuse verega.
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et ta võiks tegutseda kooskõlas minu teenija Josephiga ja et ta 
saaks nõu minu teenijalt Josephilt, kes näitab talle võtmed, mille 
kaudu ta võib paluda ja saada, ja saaks kroonitud sama õnnistuse 
ja hiilguse ja au ja preesterluse ning preesterluse andidega, mis olid 
kord pandud selle peale, kes oli minu teenija Oliver Cowdery;

et minu teenija Hyrum annaks tunnistust asjadest, mis ma temale 
näitan, et tema nime võiks põlvest põlve igavesest ajast igavesti 
meeles pidada austusega.” [ÕL 124:94–96]

Vastavalt sellele kutsele ja käsule andis prohvet Joseph Smith 
Hyrum Smithile kõik kutsed, volitused ja annid, mis tal prohvetina 
olid, ja mis olid varem Oliver Cowderyl. Lisaks ilmutas Issand Hy-
rum Smithile kõik, mis vaja, et temast saaks täielikult ja täiel mää-
ral tunnistaja koos oma venna Josephi, prohveti, nägija, ilmutaja ja 
Kiriku presidendiga, ning et ta võiks seista läbi kogu aja ja kogu 
igaviku käesoleva evangeeliumi ajajärgu eesotsas koos oma venna 
Josephiga Jeesuse Kristuse tunnistajana.18

Koos oma venna, minu vanaisa, patriarh Hyrum Smithiga, pitsee-
ris [ Joseph Smith] oma tunnistuse verega Carthageʼi vanglas. Ja mina 
tahan olla muuhulgas tööriistaks Issanda kätes, et anda maa äärtele 
teada, et pääste on taas saadaval, kuna Issand on kasvatanud üles 
vägeva nägija, et panna käesoleval ajal taas alus oma kuningriigile 
maa peal.19

Me täname valjul häälel prohvet Joseph Smithi ja patriarh Hy-
rum Smithi elu ja teenimistöö eest ning prohveteid, apostleid 
ja õigemeelseid mehi ja naisi, kes on ehitanud nende laotud 
vundamendile.20

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 President	Smith	rääkis	pereliikmetest,	kes	aitasid	kosutada	ta	lap-

sepõlve tunnistust Joseph Smithi missioonist (vt „Joseph Fielding 
Smithi elust”). Mida meie saame teha, et aidata lastel saada tun-
nistust prohvet Joseph Smithi missioonist?

•	 Kuidas	on	Jeesuse	Kristuse	ja	Joseph	Smithi	nimed	omavahel	
seotud? (Vt 1. osa.) Kuidas on prohvet Joseph Smithi teenimistöö 
mõjutanud teie tunnistust Päästjast ja Tema evangeeliumist?
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•	 Mõtisklege	president	Smithi	tähelepaneku	üle,	et	Issand	kutsus	
pigem Joseph Smithi, kui kellegi, „kes oleks olnud pädev maa-
ilma teadmistes ja tavades” (2. osa). Kuidas on selle mõistmisest 
meile abi, kui tunneme end oma kohustustes küündimatuna?

•	 3.	osas	tsiteerib	president	Smith	Õpetust	ja	Lepinguid	5:10	ja	
135:3. Kuidas selgitada neid salme kellelegi, kes pole kuulnud 
Joseph Smithi missioonist?

•	 Mida	õppida	Joseph	Smithi	ja	ta	venna	Hyrumi	omavahelistest	
suhetest? (Vt 4. osa.)

•	 Mis	tunded	teid	valdavad,	kui	mõtlete,	et	Joseph	ja	Hyrum	Smith	
pitseerisid oma tunnistuse verega? (Vt 5. osa.) Kuidas me saame 
nende ohverdust au sees pidada?

Samateemalised pühakirjakohad:
JST, 1Ms 50:30–31; 2Ne 3:5–15; ÕL 11:11–26; 76:22–24; 135

Abiks õpetamisel:
Selleks et innustada tunnis osalejad usinalt õppima, tuleb kuulata 

hoolega nende küsimusi ja märkusi. „Kuulamine näitab armastust. 
See nõuab sageli ohverdamist. Kui me teisi siiralt kuulame, jätame 
sageli enda asjad ütlemata, et teised saaksid oma arvamust aval-
dada” (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 66).
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Kirik ja Jumala kuningriik

„Olgu igale inimesele kindlalt teada, et see on 
Issanda Kirik ja tema juhatab selle asju! On suur 
privileeg olla selle jumaliku institutsiooni liige!”

Joseph Fielding Smithi elust

Joseph Fielding Smithi eluaegne pühendumine Issanda kuning-
riigile kulmineerus teenimisega Kiriku presidendina 23. jaanua-
rist 1970 kuni 2. juulini 1972. Ta heitis nalja, et sai oma esimese 
ülesande Kirikus imikuna. Kui ta oli üheksakuune, viibis ta koos 
oma isa, president Joseph F. Smithiga president Brigham Youngi 
kaaskonnas Saint Georgeʼis Utahʼ osariigis Saint Georgeʼi templi 
pühitsemisel.1

Noore mehena teenis Joseph Fielding Smith põhimisjonil ning 
kutsuti hiljem preesterluse kvoorumi juhatajaks ja Noorte Meeste 
Vastastikuse Edu Seltsi (tänase Noorte Meeste ühingu eelkäija) üld-
nõukogu liikmeks. Lisaks töötas ta asjurina Kiriku ajaloolase kant-
seleis ning aitas oma vaiksel moel mitteametliku sekretärina oma 
isa, kui too oli Kiriku president. Sellised teenimisvõimalused panid 
Joseph Fielding Smithi kalliks pidama Kiriku inspireeritud organisat-
siooni ning selle rolli inimeste ja perede juhatamisel igavesse ellu.

Joseph Fielding Smith pühitseti Issanda Jeesuse Kristuse apostliks 
7. aprillil 1910. Ta teenis Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena 
peaaegu 60 aastat, ligemale 20 sellest kvoorumi juhatajana. Apost-
lina aitas ta juhatada Kirikut kogu maailmas. Ta osales Kiriku mis-
siooni täitmisel mitmetes ametites: Kiriku ajaloolasena, Soolajärve 
templi presidendina, Utahʼ Genealoogiaseltsi juhatajana, nõuandjana 
Esimeses Presidentkonnas.

Lihtsa ja tagasihoidliku inimesena ei ihaldanud Joseph Fielding 
Smith neid ameteid. Kui aga Issand teda teenima kutsus, kuuletus 
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ta vastuvaidlematult ja teenis innuga. Tema pühendumus jäi vaikselt 
silma päeval, mil ta 89-aastasena ühele koosolekule läks. Kodust 
lahkudes komistas ta trepil ja kukkus. Kuigi ta jalg kõvasti haiget 
sai, kõndis ta selleks, et oma kohustusi täita, maha pea pool kilo-
meetrit. Ise ütles ta, et oli komberdanud „nagu vana mees”. Pärast 
koosolekut liipas ta koju tagasi ning laskis alles siis arstil jala üle 
vaadata. Arst avastas president Smithi jalas mitu mõra. President 
Smith on selle kohta hiljem öelnud: „Koosolek venis vähe pikale. 
Aga eks koosolekud ikka veni.” 2

Ühes oma sõnumis noortele viimse aja pühadele rääkis president 
Smith oma pühendumusest Kiriku tööle nõnda:

„Ma tean, et Jumal elab. Ma tean, et Jeesus Kristus on meie Isa 
Ainusündinud Poeg lihas. Ma usun täielikult prohvet Joseph Smithi 
ja tema ametijärglaste missiooni.

Niisama hästi nagu ma tean, et olen elus, tean ma seda, et meie 
käes on tõde Jeesuse Kristuse igikestva evangeeliumi kohta. Kui ma 
seda ei teaks, ei tahaks ma siin olla, ega selle tööga üldse kokku 
puutuda. Aga ma tean seda kogu hingest. Jumal on seda mulle 
ilmutanud.” 3

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Pärast sajandeid kestnud vaimset pimedust 
ja usust taganemist on Issand taastanud oma 

evangeeliumi ja asutanud maa peale oma Kiriku.

Issand [on] taastanud evangeeliumi ja asutanud taas oma Kiriku 
maa peale. Kiriku asutamise ja taastamise põhjuseks oli asjaolu, et 
maailmas oli sajandeid valitsenud vaimne pimedus, puudus volitus 
ja mõistmine. Ei teatud, kuidas kummardada elavat Jumalat. …

Igikestev leping oli murtud, usust taganemisel oli õige arusaa-
mine evangeeliumi põhimõtetest kaotsi läinud, inimesed olid mine-
tanud õiguse läbi viia evangeeliumi talitusi. Kõige selle taastamine 
ning usu kasvatamine inimeste seas taevaste avanemise ja evangee-
liumi taastamise kaudu oli muutunud hädavajalikuks.

Issand saatis enda juurest sõnumitoojad evangeeliumi täiuse ning 
preesterluse väe ja volitusega, mida inimestele anda, ning andis 
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neile käsud, … sest Issand teadis, mis hädad olid maailma peale 
tulemas, ning tahtis, et inimesi kohaselt hoiatataks ja neile antaks 
võimalus vastu võtta evangeelium, et nad võiksid parandada meelt, 
pöörduda ära oma kurjade tegevuste juurest ja teenida Issandat [vt 
ÕL 1:17–23].4

Me teatame, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Ju-
mala kuningriik maa peal, ainuke koht, kuhu inimesed saavad tulla, 
et õppida õigeid õpetusi päästmise kohta ja kust nad leiavad püha 
preesterluse volituse.5

Mu armsad vennad ja õed! Ma ei suuda väljendada oma tänu 
õnnistuste eest, mida Issand mulle ja oma kiriku ustavatele liikme-
tele maa erinevate rahvaste seas ning oma kõigile lastele kõikjal on 
andnud.

Tänan teda iga päev selle eest, et ta on taastanud sel viimsel ajal 
oma igikestva evangeeliumi kõigi nende päästmiseks, kes sellesse 
usuvad ja selle seadustele kuuletuvad.6

2
Issand ise juhib Kiriku tööd ja meil on eriline 

võimalus olla selle Kiriku liikmed.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on sõna otseses mõttes 
Jumala kuningriik maa peal.7

Tahan öelda, et ükski inimene ei saa ise seda kirikut juhtida. See 
on Issanda Jeesuse Kristuse Kirik – tema on selle eesotsas. Kirik 
kannab tema nime, kirikul on tema preesterlus, see jagab tema 
evangeeliumi, jutlustab tema õpetust ja teeb tema tööd.

Tema valib välja inimesed ja kutsub neid olema vahendid, mil-
lega ellu viia tema eesmärke. Tema juhib ja juhatab nende tööd. 
Inimesed on Issanda käes üksnes töövahendid. Kogu au ja hiilgus 
tema teenijate saavutuste eest tuleks kirjutada igavesti tema arvele.

Kui see oleks inimeste töö, võiks see minna nurja, aga see on 
Issanda töö ja teda saadab alati edu. Teame kindlalt, et kui peame 
käske, tunnistame vapralt Jeesusest ja oleme ustavad kõiges, mis 
meile usaldatakse, juhib ja juhatab Issand meid ja oma kirikut õi-
gemeelsuse radadel, et kõik tema eesmärgid saaksid täide minna.8
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Tahaksin öelda kõikidele Kiriku liikmetele kogu maailmas, et sel 
kirikul on jumalikult määratud missioon, mida täita Jeesuse Kristuse, 
meie Päästja juhatuse ja juhtimise all. Miski ei peata tema plaane 
seoses sellega. See viib täide meie Taevaisa kavatsused. Loodan, et 
kogu maailma pühad tänavad iga päev Issandat, et võivad olla tema 
kiriku liikmeks, ja prohvet Joseph Smithi, kes taastas evangeeliumi 
meie rõõmuks ja õnneks.9

Me ütleme südamelt ausatele kõigi rahvaste seas: Issand armastab 
teid! Ta tahab, et te saaksite kõik evangeeliumi õnnistused. Ta kut-
sub teid uskuma Mormoni Raamatusse, soostuma, et Joseph Smith 
on prohvet, ja tulema tema maapealsesse kuningriiki ning pärima 
seeläbi igavese elu tema taevases kuningriigis.10

Kiriku asutamisest saadik pole olnud aega, mil Kirikut oleks 
juhtinud inimene. Seda polnud Joseph Smithi päevil ega Brigham 
Youngi päevil ega ka mitte pärast neid. See on Issanda töö ja ärge 
unustage, et seda tööd teeb Kõigeväeline, mitte inimene.11

Tean, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Jumala ku-
ningriik maa peal, ning nüüd, mil ta on taastatud ja töötab, on tal 
Issanda heakskiit ja ta liigub edasi seatud suunas.

Olgu igale inimesele kindlalt teada, et see on Issanda Kirik ja 
tema juhatab selle asju! On suur privileeg olla selle jumaliku insti-
tutsiooni liige! 12

3
Kirik on asutatud selleks, et aidata liikmetel leida õnne 
ja rõõmu käesolevas elus ja saada igavese elu tulevases.

Issand on kõik asjad korda seadnud ja andnud meile täiusliku 
plaani. Inimesed seda paremaks teha ei saa. Kui teeksime seda, 
mida Issand on ilmutanud, kui teeksime seda nii, nagu tema seda 
on ilmutanud, võiksid kõik asjad olla täiuslikud, sest see organisat-
sioon on täiuslik, selle teooria – selle plaan – on laitmatu.13

Issand on seadnud oma kirikus sisse preesterluse organisatsi-
ooni, mille eesotsas on apostlid ja prohvetid. Ta on aluse pannud 
veel teistelegi organisatsioonidele, … mis preesterlust abistavad ja 
toetavad.
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Igal evangeeliumi ajajärgul on oma vajadused, mida rahuldada, 
oma probleemid, mida lahendada, omad abistamise viisid, et ai-
data Kiriku liikmetel nõuda oma päästet Issanda ees „kartuse ja 
värinaga”. (Vt Fl 2:12.) Seetõttu on meil abiorganisatsioonid [Abi-
ühing, Noored Mehed, Noored Naised, Algühing ja Pühapäevakool], 
mille ülesandeks on aidata ja toetada preesterlust. Need on loodud 
inimeste vajaduste rahuldamiseks ükskõik millistes sotsiaalsetes 
oludes. Need kuuluvad Jumala valitsemise juurde ja on loodud sel-
leks, et aidata Kiriku liikmetel elada täisväärtuslikku elu, teha seda, 
mis kindlustab neile rõõmu ja õnne käesolevas elus ja igavese elu 
tulevases. …

Kirik ja selle struktuuriüksused moodustavad kokku teenimis-
organisatsiooni, mis on mõeldud pere ja üksikisiku abistamiseks. 
Koduõpetajad, preesterluse juhid ja piiskopid on määratud juhtima 
igavesse ellu meie Isa kuningriigis neid, kellega nad koos töötavad. 
Abiorganisatsioonide ülesandeks on neid selles suures päästmistöös 
abistada ja toetada.

Me ei rõhu küllalt jõuliselt vajadusele kõik need programmid 
kõigi meie Isa laste kasuks ja õnnistuseks kasutusse võtta. …

Kui igaüks meist teeks kõik, mida suudab, Kiriku programmide 
edasiviimiseks, õnnistab ja toetab Issand meid nii vägevalt, et meie 
töö on edukas ja meile saab osaks rahu ja rõõm siin ning igavene 
hiilgus edaspidi.14

4
Selles, kuidas me Kirikus teenime, väljendub 

meie armastus kaasinimeste vastu ja tänu 
Issanda lõputu teenimise eest.

Issand on Kirikuga. Ta juhatab meid. Tema vaim on selle rah-
vaga. Ta nõuab, et teeniksime teda alandlikult nagu üks süda ja 
üks hing.15

Meie Päästja tuli maailma, et õpetada meid üksteist armastama, ja 
kuna see suur õpetus tuli läbi tema suurte kannatuste ja surma, et 
meie võiksime elada, kas me siis ei peaks väljendama oma armas-
tust ligimeste vastu nende teenimisega? Kas me ei peaks näitama 
tänu selle lõputu teenimise eest, mida ta meie heaks osutas, ja tee-
nima tema aate nimel?
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Inimene, kes teeb Kirikus üksnes seda, mis puudutab teda en-
nast, ei jõua kunagi ülenduseni. Inimene, kes palvetab, maksab 
kümnist, teeb annetusi ja täidab tavapäraseid isikliku eluga seotud 
kohustusi, kuid ei midagi enamat, ei jõua kunagi eesmärgiks seatud 
täiuslikkuseni.16

Ärge keelduge kunagi teenimast. Kui juhtiv ametikandja palub 
teilt abi, võtke see töö rõõmuga vastu ja andke endast parim. Issand 
ootab meilt seda ja meil on leping, mis kohustab meid seda tegema. 
See toob rõõmu ja rahu ning need, kes teenivad, saavad samal ajal 
suurimaid õnnistusi. Õpetaja saab rohkem kui see, keda õpetatakse. 
Õnnistus, mille me vastu saame, kui Kirikus töökutse vastu võtame, 
on palju suurem sellest, mida teistele edasi anname. Sel, kes keel-
dub tööst või hoidub kõrvale talle Kirikus antud kohustusest, on 

„teie valmisolek teenida ei jää märkamata jumalale, 
keda teenite ja kelle tööga olete hõivatud.”
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tõsine oht Vaimu juhatusest ilma jääda. Lõpptulemusena muutub ta 
kõikide kohustuste suhtes leigeks ja ükskõikseks ning sureb vaim-
selt, nagu kängub taim, mida ei harita ega kasteta.17

Teie valmisolek teenida ei jää märkamata Jumalale, keda teenite 
ja kelle tööga olete hõivatud.18

Ma palvetan selle eest, et me kõik, kes me töötame üheskoos 
kui tõelised vennad ja õed Issanda kuningriigis, näeksime vaeva ja 
viiksime lõpule selle suure töö, mis meid ees ootab.19

5
Käesoleval evangeeliumi ajajärgul hoogustub jõudsalt 

Jumala kuningriigi kasv ja Issanda töö kogu maailmas.

Evangeeliumi ajajärgu määratluseks on see, kui jumalikult valitud 
ametikandjatele antakse Jumala korraldusel vägi ja volitus jagada 
Jumala sõna ja toimetada kõiki sellega seotud talitusi. …

On olnud aegu, mil Evangeelium on inimestelt nende üleastumise 
tõttu ära võetud. Nõnda juhtus Noa päevil. Iisrael pöördus Issandast 
ära ja jäeti pimedusse mitmeteks põlvedeks enne Jeesuse Kristuse 
tulekut. Kui ta inimeste sekka tuli, taastas ta Evangeeliumi täiuse. Ta 
saatis oma jüngrid kuulutama tema sõnumit kõikjal maailmas, kuid 
aastasadade möödudes sattusid inimesed taas eksiteele ning kaotasid 
volituse Issanda nimel tegutseda. Seepärast tuli taevad taas avada ja 
uus evangeeliumi ajajärk sisse juhatada, et olla valmis meie Issanda 
teiseks tulemiseks taeva pilvedes, et valitseda maa peal hiilguses 
tuhat aastat. See aeg on väga lähedal, lausa ukse taga.20

Evangeelium on kõikidel evangeeliumi ajajärkudel üks ja sama. 
Päästmisplaan on kõikidel aegadel kõikidele meie Isa lastele üks ja 
sama. Aeg-ajalt on sellest usust taganemise tõttu ilma jäädud, kuid 
alati, kui Issandal on olnud maa peal inimesi, on neile pakutud 
neidsamu päästmisseadusi ja -tõdesid, mida ta on ilmutanud meile.

Kuid ühe suure asja oleme me käesoleval ajastul siiski saanud 
lisaks. Varasematel ajastutel seda polnud. Issand on määranud, et 
käesoleval evangeeliumi ajajärgul ei juhita Kirikut enam kunagi eksi-
teele. Seekord on evangeelium siin, et jääda. Seekord peab ilmutatud 
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tõde valmistama inimesed ette Inimesepoja teiseks tulemiseks ning 
selleks ajaks, kui Issand tuleb juhatama sisse tuhandeaastast rahu- ja 
õigemeelsuse ajastut, on Kirik olemas kõigis maailma paigus.21

Oleme ülemaailmse kiriku liikmed. Sel kirikul on elu- ja pääst-
misplaan ja selle kiriku taastas Issand ise sel viimsel ajal, et viia oma 
päästmissõnum kõigile oma lastele kogu maailmas. …

Oleme saanud nii suureks ja nii tugevaks, et suudame täita proh-
vet Joseph Smithi kaudu Issandalt saadud korraldust viia rõõmusõ-
numid taastamisest iga rahvani, iga inimeseni.

Me mitte ainult ei jutlusta kõigile rahvastele enne Inimesepoja 
teist tulemist evangeeliumi, vaid pöörame inimesi usule ja asutame 
nende seas pühade kogudusi.22

Jumala kuningriik ja Issanda töö on omandamas järjest suuremaid 
mõõtmeid. Mida edasi, seda kiiremini see töö edenema hakkab. 
Issand on seda öelnud ja Vaim seda tõendanud. Ja mina tunnistan 
sellest, sest tean, et see on tõsi. Jumala kuningriik on siin, et kas-
vada, levida, juurduda ja jääda sinna, kuhu Issand on selle oma väe 
ja oma sõnaga külvanud, et enam mitte hävineda, vaid jääda, kuni 
lähevad täide Kõigeväelise eesmärgid – kõik põhimõtted, millest 
prohvetid on maailma algusest peale rääkinud. See on olnud Jumala 
töö. Tema taastas selle maa peale sel viimsel ajal omaenda, mitte 
inimese tarkusest.23

Evangeelium on kõikide inimeste jaoks ja Kirik jõuab enne Ini-
mesepoja teist tulemist kõikjale, kõikide rahvaste juurde, koguni 
maa äärteni välja.24

Tean ja tunnistan, et Issanda eesmärgid maa peal võidavad. 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on siin, et jääda. Issanda 
töö on tõusuteel. Ükski vägi maa peal ei suuda peatada tõe levikut 
ja evangeeliumi jutlustamist kõigile rahvastele.25

Jätan teile oma õnnistuse ja kinnitan, et Jumal on oma rahvaga, 
ning et töö, mida teeme, on tõusuteel ja veereb edasi, kuni Issanda 
igavesed eesmärgid on täidetud.26
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Kuidas	järgida	Kirikus	teenides	president	Smithi	eeskuju?	(Vt	„Jo-

seph Fielding Smithi elust”.)

•	 Mõtisklege	president	Smithi	õpetuste	üle	evangeeliumi	taasta-
misest (vt 1. osa). Millised tundeid tekitab teis teadmine, et elate 
ajal, mil Issanda Kirik on taastatud maa peale?

•	 President	Smith	tunnistas,	et	Jeesus	Kristus	on	Kiriku	eesotsas	(vt	
2. osa). Kuidas jagada oma tunnistust sellest tõest kellegagi, kes 
pole Kiriku liige?

•	 Kuidas	on	Kiriku	organisatsioon	ja	programmid	aidanud	teil	
saada 3. osas mainitud õnnistusi? Kuidas on need aidanud teie 
perekonda?

•	 President	Smith	ütles:	„Meie	Päästja	tuli	maailma,	et	õpetada	meid	
üksteist armastama” (4. osa). Kuidas järgida Päästja eeskuju ja 
ilmutada kodu- või külastusõpetajatena teenides samasugust 
armastust?

•	 Vaadates	üle	5.	osa,	pange	tähele,	mille	poolest	käesolev	evan-
geeliumi ajajärk erineb teistest evangeeliumi ajajärkudest. Millist 
mõju avaldab selle mõistmine meie teenimisele Kirikus? Millised 
tunded teis tekivad, kui mõtlete maailmas toimuvatele ettevalmis-
tustele Päästja teiseks tulemiseks?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mo 18:17–29; ÕL 1:30; 65:1–6; 115:4; 128:19–22

Abiks õpetamisel:
„Erinevate õppemeetodite kasutamine aitab tunnis osalejatel 

mõista evangeeliumi põhimõtteid paremini ja need jäävad neile 
paremini meelde. Hoolikalt valitud meetod aitab teha põhimõtte sel-
gemaks, huvitavamaks ja meeldejäävamaks” (Teaching, No  Greater 
Call, 1999, lk 89).
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ingel näitas joseph Smithi juuresolekul kuldplaate oliver Cowderyle 
ja david Whitmerile, kahele kolmest tunnistajast. hiljem näitas 

ingel kuldplaate martin harrisele, kolmandale tunnistajale.
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Mormoni Raamatu tunnistajad

„Mulle tundub, et ükski selle Kiriku liige ei saa 
rahu enne, kui ikka ja jälle Mormoni Raamatu läbi 

on lugenud, selle üle põhjalikult mõtelnud, nii et 
võib tunnistada, et see on tõepoolest ülestähendus, 

millel lasub Kõigeväelise inspiratsioon.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith teenis Kiriku ajaloolase ja krooni-
kapidajana 1921. aasta märtsist kuni 1970. aasta veebruarini. Selles 
ametis aitas ta hankida Kirikule ajalooliselt tähtsaid originaaldoku-
mente. Üks neist dokumentidest oli käsikirjaline tunnistus, millele 
oli alla kirjutanud David Whitmer, üks Mormoni Raamatu kolmest 
tunnistajast. President Smithil oli olnud ka erakordne võimalus 
hoida käes tunnistust, mille oli pannud oma käega kirja Oliver Cow-
dery, teine Mormoni Raamatu kolmest tunnistajast. Kui president 
Smith oli need kaks dokumenti käsitsi ümber kirjutanud, kandis ta 
need ette vähemalt kahe avaliku jutluse ajal – esimene kord 1939. 
aasta märtsis ja uuesti 1956. aasta oktoobris Kiriku üldkonverentsil.

Kuigi president Smith pidas nende kirjalike tunnistuste jagamist 
oluliseks, kõneles ta sagedamini veel ühest tunnistusest Mormoni 
Raamatu kohta: omaenda tunnistusest, mille ta sai ammu enne seda, 
kui asus tööle Kiriku ajaloolase kantseleis. Ta ütles: „Hakkasin lu-
gema Mormoni Raamatut, kui ma polnud veel diakoniealinegi. Olen 
lugenud seda sestsaadik pidevalt ja tean, et see on tõsi.” 1 „Ma olen 
seda lugenud palju, palju kordi,” ütles ta viimse aja pühadele. „Aga 
mitte piisavalt palju. Seal on ikka veel tõdesid, mida otsida ja leida, 
kuna kõik pole veel päris selge, aga ma tean, et see on tõde.” 2

Tunnistades Mormoni Raamatust, soovis president Smith julgus-
tada teisi omaenda tunnistust saama. Ta kuulutas: „Tunnistan, et 
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Issand on teinud selle mulle selgeks ilmutusega, mille ma Temalt 
sain, ja paljud siinviibijatest võivad samuti tunnistada, et need asjad 
on õiged, ning et see teadmine saab osaks igaühele, kes on siiras 
ja loeb palvemeelse vaimuga, et teada saada, kas raamatus on tõde 
või mitte. Ja ta saab selle tunnistuse vastavalt lubadusele, mille andis 
Moroni, kes pitseeris selle ülestähenduse, et see võiks tulla esile 
aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul.” 3

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Mormoni Raamat on püha ülestähendus, 
milles on kirjas igikestev evangeelium ja 

mis tunnistab Jeesusest Kristusest.

Mormoni Raamat on Ameerika mandri muistsete asukate püha 
ajalugu. Selles on kirjas nende prohvetite ennustused ja neile antud 
Issanda käsud. See räägib nende muistsete rahvaste ajaloost ja saa-
tusest. See on Ameerika pühakirjaraamat ning see on just niisama 
püha ja inspireeritud kui Piibel, milles on kirjas heebrea soo pühad 
ülestähendused idapoolkeral.4

Nefilaste prohvetid palvetasid ja palusid südamest, et nende kir-
jutusi hoitaks, et need võiksid tulla esile ja rääkida otsekui surnuist, 
et tunnistada Lehhi jäägile, aga ka juutidele ja paganatele, et Ju-
mal ilmutas neile Evangeeliumi täiuse. Nende palavaim soov oli, et 
inimesed sel viimsel ajal parandaksid meelt ja hakkaksid uskuma 
Jumalasse sajandeid tagasi nefilaste prohvetitele antud tunnistuse 
kaudu. Mormoni Raamatut lugedes adume, et just see Mormoni 
Raamatu põhieesmärk ongi, sellest kõneldakse mitmel pool läbi 
terve raamatu. …

Issand andis nefilaste prohvetitele sõnaselgelt teada, et nende 
ajalugu ja prohvetlikke kuulutusi hoitakse alal, et need võiksid tulla 
esile viimsel ajal tunnistusena Jeesusest Kristusest, ning et Tema 
evangeelium saaks rahva seas maksma pandud. Nefi kuulutas proh-
vetlikult meie aja paganatele ja juutidele ning jättis neile oma väga 
kindla ja mõjuvõimsa tunnistuse. (2Ne 33) Sama tegi ka Moroni. 
(Mn 10:24–34)5
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Nefi, üks iisraellaste koloonia esimesi prohveteid, ennustas ligi-
kaudu kuussada aastat enne Kristust, et tema rahva ajalugu käsitle-
vad ülestähendused tulevad põrmust ilmsiks päeval, mil inimesed 
„eitavad Jumala, Iisraeli Püha väge” ja ütlevad: „Võtke kuulda meid 
ja kuulge meie õpetust; sest vaata, tänapäeval ei ole Jumalat, sest 
Issand ja Lunastaja on oma töö lõpetanud ja ta on andnud oma väe 
inimestele.” [2Ne 28:5] Ja kui neile näidataks uut pühakirjaraamatut 
siinse läänemaailma rahva ajalooga, ütlevad paljud neist: „Piibel! 
Piibel! Meil on Piibel ja ei saa olla mingit muud Piiblit.” [2Ne 29:3]

… See uus pühakirjaraamat pidi saama tunnistajaks mitte ai-
nuüksi Kristusest ja sisaldama igikestvat Evangeeliumi, vaid pidi 
saama tunnistajaks ka juutide pühakirjadest – Piiblist. Ja need kaks 
ülestähendust pidid vastavalt Nefi, tema isa ja Iisraeli poja Joosepi 
prohvetlikule kuulutamisele kasvama kokku ning andma tunnistuse 
igikestvast evangeeliumist [vt 2Ne 3:11–13; 29:10–14]. Mainitud tun-
nistajana annavad need ülestähendused täna tunnistust tõest kõikide 
nende hukka mõistmiseks, kes nende õpetused tagasi lükkavad.6

Tean, et Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatu Jumalalt saadud 
anni ja väega, ning et see on tulnud esile „juudi ja pagana veen-
miseks, et Jeesus on Kristus, Igavene Jumal, kes teeb end ilmsiks 
kõikidele rahvastele”. [Mormoni Raamatu tiitelleht] 7

2
Tunnistajate seadust järgides kutsus Issand erilised 

tunnistajad Mormoni Raamatu kohta tunnistust andma.

Pühakirjad toovad ära täpses sõnastuses seaduse, mis reguleerib 
tunnistust ja tunnistajate määramist. Issand on seda seadust rahvale 
uut ilmutust andes alati järginud.8

See seadus [tunnistajate seadus] on olnud läbi aegade muutu-
matu ja kindel. Kui meil oleks kõikide ajastute kohta perfektsed 
ülestähendused, näeksime, et alati, kui Issand on seadnud sisse 
evangeeliumi ajajärgu, on tunnistanud temast rohkem kui üks tun-
nistaja. Paulus kirjutas korintlastele: „Kahe ja kolme tunnistaja ütlu-
sega tehakse iga asi kindlaks.” [2Kr 13:1] 9
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Mormoni Raamatu esiletulekust kõneledes ütles Issand, et ta va-
lib tunnistajad. Peab olema kolm erilist tunnistajat, kes tunnistavad 
maailmale ja:

„Keegi muu ei näe seda kui vaid mõned üksikud Jumala tahtmist 
mööda, et tunnistada tema sõnast inimlastele; sest Issand Jumal on 
öelnud, et ustavate sõnad peavad rääkima otsekui surnuist.

Mispärast, Issand Jumal jätkab raamatu sõnade esiletoomist; ja 
nii paljude tunnistajate suuga, nagu ta seda heaks peab, kinnitab ta 
oma sõna, ja häda sellele, kes hülgab Jumala sõna!” (2Ne 27:13–14)10

Need kolm meest, keda kutsuti teenima eriliste tunnistajatena, 
et tunnistada Mormoni Raamatu esiletulekust Jumala väe läbi, on 
Oliver Cowdery, David Whitmer ja Martin Harris. … Nad olid Jo-
seph Smithi kaaslased selle imepärase töö jaluleseadmisel käesole-
val evangeeliumi ajajärgul. …

Nad tunnistasid, et neid külastas Issanda ingel, kes asetas nende 
ette kuldse ülestähenduse, millelt tõlgiti Mormoni Raamat, ja juhen-
das neid. Nad nägid plaatidel uurendusi, kui lehti ükshaaval nende 
silme ees pöörati, ja nad kuulsid Jumala häält, mis kuulutas taevast, 
et need tõlgitakse Jumala anni ja väega, ning käskis neil anda sellest 
tunnistust kogu maailmale. Need kolm tunnistajat jäid vastupanule, 
tagakiusamisele ja elu keerdkäikudele vaatamata alati ustavaks oma 
tunnistusele, et nägid plaate ja inglit ning kuulsid, kuidas Jumala 
hääl neile taevast kõneles.

Lisaks neile oli veel kaheksa tunnistajat, kes plaate nägid, hoidsid 
neid käes, uurisid hoolikalt uurendusi nende peal, kui Joseph Smith 
neid neile näitas. Ka nende tunnistus on antud maailmale ja see on 
kirjas kõikides Mormoni Raamatu väljaannetes. Kõik need kaheksa 
meest jäid oma tunnistusele kindlaks kuni surmani.

Paistab, et need kaksteist tunnistajat [nende seas ka Joseph 
Smith], kellest neli nägid ingleid ja said taevaseid nägemusi ning 
kaheksa nägid ülestähendust, kui Joseph Smith seda neile näitas, 
on kõik, mis Issand pidas vajalikuks, et tõde Mormoni Raamatu 
kohta maksma panna, nagu ta Nefi sõnul teha oli lubanud. „Ja häda 
sellele, kes hülgab Jumala sõna!” Nende meeste tunnistusest on 
seaduse täitmiseks rohkem kui küllalt.11
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Joseph Smith … oli üksi esimese nägemuse ajal, üksi, kui Moroni 
tõi talle sõnumi, üksi, kui sai plaadid, kuid hiljem ta üksi enam ei 
olnud. Issand kutsus ligi teised tunnistajad. Vanaema Smithi [ Joseph 
Smithi ema Lucy Mack Smithi] eluloojutustusest loeme, et prohvet 
tuli koju rõõmust nuttes, kui tunnistajad olid Jumala ingli juhatusel 
plaate näinud, sest, nagu Joseph ütles: „Koormat kergendati ja ma 
pole enam üksi.”12

joseph Smith näitas kuldplaate kaheksale tunnistajale.
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3
Kolm tunnistajat jäid oma tunnistusele 

Mormoni Raamatust truuks.

Kõik kolm [erilist] tunnistajat läksid Kirikuga pahuksisse ja lahku-
sid. Oliver Cowdery ja Martin Harris tulid alandlikult tagasi, soovides 
uuesti Kiriku liikmeks saada. Mõlemad surid täieõigusliku liikmena. 
David Whitmer Kirikusse tagasi ei tulnud. Kõik kolm meest jäid 
siiski ustavaks maailmale antud tunnistusele, mis on kirjas igas Mor-
moni Raamatu eksemplaris.13

David Whitmeri tunnistus, mille ta andis Richmondis Missouri 
osariigis 19. märtsil 1881. aastal ja ilmus samal päeval ajalehes Rich-
mond Conservator, kõlab nii:

„Kõikidele rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvastele, kelleni 
see kirjutis jõuab!

Kuna keegi John Murphy Polost [Caldwelli maakonnast] Missouri 
osariigist on väitnud, et olen oma jutuajamises temaga möödunud 
suvel eitanud oma tunnistust, mille ma ühena kolmest tunnistajast 
Mormoni Raamatu kohta andsin,

siis selleks, et ta mind nüüd mõistaks, kui ta seda tookord ei 
teinud, ning et kogu maailm võiks teada tõde, soovin ma nüüd, mil 
seisan piltlikult öeldes elu loojangul, ja hirmust Jumala ees, teha 
järgmise igikestva avaliku avalduse:

„Mina, üks kolmest tunnistajast, ei ole iial, mitte kunagi eitanud 
seda kaua aega tagasi selles raamatus avaldatud tunnistust. Mitte 
osakestki sellest.

Need, kes mind kõige paremini tunnevad, teavad, et olen alati 
selle tunnistuse juurde jäänud, ja et ükski inimene ei saaks vääriti 
aru ega kahtleks, milline on mu seisukoht selles küsimuses praegu, 
kinnitan ma taas, et kõik mu avaldused on õiged, nagu tookord, mil 
need tegin ja need avaldati.” 14

Nüüd tahan öelda midagi Martin Harrise kohta. … Kuigi ta jäi 
oma tunnistusele Mormoni Raamatust ustavaks, oli ta aastaid Kiriku 
peale pahane. Kuid mõni aeg pärast seda, kui pühad Utahʼsse tulid, 
läksid mõned meie tublid vennad teda otsima, leidsid ta üles ja aita-
sid leida tagasitee Kirikusse. Ta tuli siia [Utahʼsse], sai uuesti ristitud 
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ja elas hulk aastaid siinsete uusasukate seas, jagades oma tunnistust. 
Siin ta suri ja siia maeti [Utahʼ osariiki Clarkstonisse].

Nüüd jõuame Oliver Cowderyni. Mis sai Oliver Cowderyst, neist 
kolmest mehest kõige tähtsamast, kes oli Joseph Smithiga koos palju 
kordi – siis, kui ilmusid inglid, siis, kui taastati võtmed? Mis sai te-
mast? Ta lahkus Kirikust, oli äärmiselt kibestunud, kuid ei eitanud 
iial oma tunnistust. Mõned inimesed on öelnud, et ta eitas, aga ta ei 
teinud seda. Ta jäi sellele tunnistusele alatiseks truuks. …

Kui pühad Nauvoost välja aeti ja nad tasandikel olid ning kõik 
paistis süngeimast süngem olevat (Sidney Rigdon ütles, et nad on 
jõudnud hävingu äärele ja neil pole vähimatki lootust. Ajalehed 
kirjutasid, et eluga nad ei pääse.), küsis Oliver Cowdery, … kas ta 
saaks Kirikusse tagasi tulla. … Ta võeti tagasi. Cowdery tegi ette-
valmistusi Suurbritanniasse misjonile minekuks, paraku haigestus 
ta enne minekut ja suri. Ta suri David Whitmeri kodus tõe kohta 
tunnistades.15

4
Iga kiriku liige võib olla Mormoni Raamatu tunnistajaks. 

Nemad pole ainukesed tunnistajad, kes võivad Joseph Smithi ju-
malikust missioonist või Mormoni Raamatu õigsusest rääkida. Mor-
moni Raamatus on kirjas lubadus, et kõik, kes soovivad teada, kas 
raamat on õige ja kas seal on kirjas Issanda sõna, veenduvad selles, 
et see on õige, kui nad küsivad siira südamega, tõsise kavatsusega, 
uskudes Kristusesse, sest ta teeb selle neile ilmsiks Püha Vaimu väel 
[vt Mn 10:3–5]. Neid on sadu tuhandeid, kes on selle lubaduse proo-
vile pannud ja võivad täiesti siiralt öelda, et on seda teada saanud.16

Olen sama vankumatult veendunud, et see Mormoni Raamat, 
mida olen lugenud, on Jumala sõna, ja et see ilmutati nii, nagu Jo-
seph Smithi oli seda kuulutanud, nagu kuulutan seda ka mina siin 
seistes ja teile otsa vaadates. Seda tõde teab iga hing maa palgel, 
kel on piisavalt arukust, et seda mõista. Kuidas see teadmine tuleb? 
Kõik, mis ta tegema peab, on järgima Issanda enda valemit, kui ta 
ütles juutidele, et need kes teevad tema Isa tahtmist, tunnevad, kas 
see õpetus on Jumalast või rääkis ta iseenesest [vt Jh 7:17]. Tunnis-
tan kogu maailmale, et see raamat on õige. …
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Tean, et nende [kolme] tunnistaja tunnistus, mis on kirjas igas 
Mormoni Raamatu eksemplaris, on tõde, et nad seisid Jumala ingli 
ees, kes teatas neile, et see ülestähendus on tõlgitud kujul õige, et 
nende tunnistus, et Jumal kõneles nendega taevast, kutsudes neid 
selle tõsiasja kohta tunnistust andma, on tõde, ja pole ühtki hinge, 
kes ei võiks seda tunnistust saada, kui ta seda soovib, lugedes seda 
raamatut palvemeelselt ja ustavalt, sooviga teada tõde, nagu Moroni 
on kuulutanud, ilmutuse läbi. Ta saab teada tõe selle pühakirja taas-
tamise kohta, mis anti selle mandri muistsetele elanikele.17

Mulle tundub, et ükski selle Kiriku liige ei saa rahu enne, kui 
ikka ja jälle Mormoni Raamatu läbi on lugenud, selle üle põhjalikult 
mõtelnud, nii et võib tunnistada, et see on tõepoolest ülestähendus, 
millel lasub Kõigeväelise inspiratsioon, ja et selle saamislugu on 
tõde. …

Ükski selle Kiriku liige, kes pole tõemeele ja hoolega lugenud 
Mormoni Raamatut, ei saa seista väärilisena Jumala ees.18

Kui te loete Mormoni Raamatut, siis teadke, et te loete tõde. Miks? 
Sest Jumal juhatas inimesi panema sündmused kirja, nagu need aset 
leidsid, ning andis neile selle tegemiseks tarkust ja inspiratsiooni. 

„Raamatu siiras ja palvemeelne lugemine innustab, 
valmistab vaikset rõõmu, toob rahulolu.”
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Need ülestähendused panid kirja inimesed, kes uskusid Jumalasse. 
Need ülestähendused ei langenud kunagi usust taganenute kätte, 
vaid ajaloolased kirjutasid ja rääkisid, kui Püha Vaim neid juhatas, ja 
me teame, et see, mida nad kirjutasid, on õige, sest Issand on sellele 
oma heaks kiitva pitseri pannud [vt ÕL 17:6].19

5
Kui me jätkuvalt loeme Mormoni Raamatut 
siiralt ja palvemeelselt, muutub see meile 

järjest südamelähedasemaks.

Kõigile, kes on Mormoni Raamatut siiralt lugenud, on raa-
matu inspireeriv sisu sügava mulje jätnud. … Raamatu siiras ja 
palvemeelne lugemine innustab, valmistab vaikset rõõmu, toob 
rahulolu.20

[Mormoni Raamatut] lugedes avaldab mulle järjest sügavamat 
muljet, kui püha see raamat on, milliseid sõnumeid see sisaldab, et 
kaitsta Issanda Jeesuse Kristuse missiooni ning evangeeliumi, mis 
on taastatud aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul hingede pääst-
miseks. Päev-päevalt muutub see ülestähendus mulle järjest süda-
melähedasemaks, kui ma näen, kuidas lähevad täide prohvetlikud 
kuulutused, mille on toonud kuuldavale prohvetid, kes kõnelevad 
nüüd surnuist ja põrmust maa rahvastele, hüüdes neile meelepa-
randust ja kutsudes neid uskuma Kristusesse.21

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 President	Smith	ütles,	et	pole	lugenud	Mormoni	Raamatut	piisa-

valt (vt „Joseph Fielding Smithi elust”). Mida sellest mõtteavaldu-
sest õppida?

•	 Käesoleva	peatüki	1.	osas	on	kirjas	mõned	president	Smithi	õpe-
tused Mormoni Raamatu eesmärkidest. Kuidas on need eesmär-
gid teie elus täide läinud?

•	 Olgugi	et	Oliver	Cowdery,	Martin	Harris	ja	David	Whitmer	Ki-
rikust lahkusid, ei eitanud nad kunagi oma tunnistust Mormoni 
Raamatust (vt 2. ja 3. osa). Miks on see tõsiasi nende tunnistustele 
mõeldes oluline?
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•	 President	Smith	ütles,	et	kõik	inimesed	võivad	olla	Mormoni	
Raamatu tunnistajad (vt 4. osa). Kuidas olete teie selle raamatu 
kohta tunnistuse saanud? Mida te saaksite teha, et seda tunnistust 
jagada?

•	 President	Smith	ütles	Mormoni	Raamatu	kohta:	„Päev-päevalt	
muutub see ülestähendus mulle järjest südamelähedasemaks” 
(5. osa). Kuidas olete täheldanud sama enda puhul? Mida on 
võimalik teha, et tugevdada oma tunnistust Mormoni Raamatust?

Samateemalised pühakirjakohad:
1Ne 6:3–5; 2Ne 29:7–8; Jb 4:1–4; En 1:13; ÕL 20:8–12

Abiks õpetamisel:
„Tunnistage alati, kui Vaim teid selleks õhutab, mitte üksnes õp-

petunni lõpus. Andke neile, keda õpetate, võimalusi tunnistust ja-
gada” (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 45).
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Tõe otsimine

„Meilt, selle Kiriku liikmetelt, nõutakse, et teaksime, 
mida Issand on ilmutanud, et me eksiteele ei satuks. 
… Kuidas saaksimegi käia tões, kui me seda ei tea?”

Joseph Fielding Smithi elust

Kui Joseph Fielding Smith oli kaheksa-aastane, andis isa talle 
Mormoni Raamatu ja ütles, et ta seda loeks. „Võtsin selle nefilaste 
ülestähenduse tänuga vastu,” meenutas ta hiljem, „ja asusin täitma 
mulle antud ülesannet.” Armastus raamatu vastu sundis teda maja-
pidamistöödega kiirustama, vahel isegi pesapallimängust varem lah-
kuma, et otsida mõni vaikne kohake ja seal omaette lugeda. Vähem 
kui kaks aastat pärast isalt selle kingituse saamist oli ta raamatu kaks 
korda läbi lugenud. Hiljem on ta selle kohta öelnud: „Teatud lõigud 
sööbisid mulle nii sügavasti mällu, et ma mäletan neid siiamaani.” 1 
Ta luges ka muid raamatuid. „Lugesin enamasti raamatuid, mis olid 
neil algusaegadel kirjutatud Algühingu ja Pühapäevakooli lastele,” 
meenutas ta. „Kodus olles oli mul raamat tavaliselt alati käes. … Hil-
jem lugesin ma Kiriku ajalugu ajakirjast Millennial Star. Lugesin ka 
Piiblit, Mormoni Raamatut, Kallihinnalist Pärli, Õpetust ja Lepinguid 
ning muud kirjandust, mis kätte sattus.” 2

Soov evangeeliumi süvitsi tunda saatis president Smithi kogu elu. 
Kui talle evangeeliumitõed selgeks said, jagas ta neid teistele ja va-
jadusel kaitses neid. Kolm aastat pärast apostliks pühitsemist sai ta 
preesterluse õnnistuse, milles oli kirjas: „Sind on õnnistatud oskusega 
mõista, analüüsida ja kaitsta tõe põhimõtteid paremini kui paljud 
su kaaslased. Tuleb aeg, mil sinu kogutud tõendite hulk on kaitse-
müüriks nende vastu, kes tahavad hävitada tõendid prohvet Joseph 
Smithi missiooni jumalikkuse kohta; ja nõnda kaitsepositsioonil seis-
tes ei aeta sind iial segadusse, ning Vaimu valgus heidab oma kiired 
su südame peale sama hellalt kui taevast langeb alla kaste, ning 
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Vanem joseph Fielding Smith Kaheteistkümne apostli 
Kvoorumist ja president joseph F. Smith 1914. a.
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teeb paljud tõed selle töö kohta sulle arusaadavaks.” 3 Ta elas truult 
nende prohvetlike sõnade järgi. Hea evangeeliumi tundja, õpetaja 
ja kirjanikuna tegi ta hoolega tööd päästmisõpetuste selgitamiseks 
ja kaitsmiseks. President Heber J. Grant ütles kord tema kohta, et 
üldjuhtide seas on ta mees, kes pühakirju kõige paremini tunneb.4

Elu lõpu poole meenutas president Smith sageli evangeeliumi 
uurimise kaudu saadud õnnistusi:

„Olen kogu elu uurinud evangeeliumi põhimõtteid ja mõtiskle-
nud nende üle ning püüdnud elada Issanda seaduste järgi. Selle 
tulemusel tunnen südames suurt armastust tema, tema töö ja kõigi 
nende vastu, kes tahavad tema eesmärke maa peal edasi viia.” 5

„Olen uurinud pühakirju kõik oma päevad ja otsinud Issanda 
Vaimu juhatust, et mõista nende tõelist tähendust. Issand on olnud 
mu vastu heatahtlik ja mul on rõõm teadmistest, mis ta mulle on 
andnud ning võimalusest tema päästvaid põhimõtteid õpetada.” 6

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Peame otsima tõde kõikvõimalikes valdkondades, kuid 
kõige olulisemad teadmised leiame evangeeliumist.

Me usume haridusse. Oleme alati püüelnud teadmiste poole igas 
valdkonnas. Kirik on panustanud suuri summasid ja teinud tähele-
panuväärseid ohverdusi, et haridus Kiriku liikmetele kättesaadavaks 
teha. Ja seda eriti praegusel teadusuuringute ja -saavutuste ajastul. 
Meie noored peaksid omandama nii hea hariduse ja saama nii hea 
tehnikaalase väljaõppe kui vähegi mõistlik.

Arvame aga ka, et maiste teadmiste poole püüdlemine peaks 
olema tasakaalus vaimsete asjade mõistmisega. Tuhandeid kordi 
tähtsam on tunda Jumalat ja tema seadusi, et saaksime teha seda, 
mis toob meile päästet, kui sihtida kõiki maiseid teadmisi, mida on 
võimalik saada.7

Igaüks peaks iga päev õppima juurde midagi uut. Teil kõigil on 
uudishimulik meel, te otsite tõde paljudes valdkondades. Ma loo-
dan siiralt, et teie suurimad uuringud leiavad aset vaimsete asjade 
vallas, sest just need toovad meile pääste, sest just seal võime teha 
edusamme, mis viivad meid igavese eluni meie Isa kuningriigis.
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Maailma olulisemad teadmised leiame evangeeliumist. Need on 
teadmised Jumalast ja tema seadustest, asjadest, mida inimesed pea-
vad tegema, et nõuda oma päästet Issanda ees kartuse ja värinaga 
[vt Fl 2:12; Mr 9:27].8

Kõik tõed pole samaväärsed ega ühtemoodi olulised. Mõni tõde 
on teistest tähtsam. Tähtsaima tõe või tähtsaimad tõed leiame Jee-
suse Kristuse evangeeliumi põhitõdede seast. Kõige tähtsam tõde: 
Jeesus Kristus on Jumala Poeg, maailma Lunastaja, kes tuli siia maa-
ilma, et surra, et inimesed võiksid elada. Seda tõde oleme kohus-
tatud teadma. Palju tähtsam on teada, et Jeesus Kristus on meie 
Lunastaja, et ta on andnud meile põhitõed igavesest elust, kui teada 
kõike, mida annab ilmalik haridus.9

Mis puutub maailma filosoofilisse mõtlemisse ja teadmistesse, siis 
ei oma need mingit tähtsust, kui need pole vastavuses ilmutatud Ju-
mala sõnaga. Iga õpetus, põhinegu see siis usul, teadusel, filosoofial 
või ükskõik millel, variseb põrmu, kui ta on vastuolus ilmutatud Is-
sanda sõnaga. See võib näida usutavana. Seda võidakse esitada teile 
meeliköitvas sõnastuses ja te ei pruugi osata sellele vastu vaielda. 
Näib nagu oleksid selle taga ümberlükkamatud tõendid, kuid kõik, 
mida teil tuleb teha, on kannatlikult oodata. Aeg annab arutust. Te 
avastate, et iga õpetus, iga põhimõte, ükskõik kui laialdaselt sellesse 
ka ei usutaks, hävib, kui see pole kooskõlas jumaliku sõnaga, mis 
Issand on öelnud oma teenijatele. Me ei tarvitse hakata Issanda sõna 
väänama, et püüda seda asjatult nende teooriate ja õpetustega koos-
kõlla viia. Issanda sõna ei jää täide minemata, kõik valeõpetused ja 
-teooriad kukuvad aga läbi. Tõde, ainult tõde jääb püsima, kui kõik 
muu on hävinud.10

2
Issand on käskinud meil uurida pühakirju.

Issand on käskinud Kiriku liikmetel otsida teda palve, usu ja uu-
rimise kaudu. Meil on kästud uurida käske, mis ta on andnud meile 
Õpetuses ja Lepingutes, Mormoni Raamatus ja kõigis pühakirjades 
koos lubadusega, et „mis iganes mõistmise taseme me omandame 
selles elus, see jääb ülestõusmisel meiega. Ja kui keegi omandab 
selles elus oma usinuse ja kuulekuse kaudu suuremat teadmist ja 
mõistmist kui teine, on tal sedavõrd suuremad eelised tulevases 
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maailmas.” [ÕL 130:18–19] … Päästja ütles juutidele: „Te uurite pühi 
kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu, ja need on, mis 
tunnistavad minust.” [ Jh 5:39] Kui palju on neid Kiriku liikmed, kes 
arvavad samamoodi, kuid ei vaevu end ette valmistama uurimise 
ja usuga? 11

Mulle tundub, et selle Kiriku liige ei suuda puhata rahus ja muga-
vuses ning olla puhta südametunnistusega, omandamata Kiriku põ-
hiteoste kohta teadmisi uurimise ja usuga. Need ülestähendused on 
hindamatud. Maailm viskab nende üle nalja, kuid nende õpetuste 
kaudu lubatakse meil tulla Jumalale ligemale ja mõista paremini 
oma Taevast Isa ja tema Poega Jeesust Kristust, saada neid lähemalt 
tundma ning teada rohkem imelisest päästmisplaanist, mille nad on 
andnud meile ja maailmale.12

Vanaaja prohvetid, kes nägid meie aega, on rääkinud mitte nende 
ajal elanute kasuks, vaid inimeste kasuks, kes elavad ajal, millest 
need prohvetlikud kuulutused kõnelevad.13

„tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!” ( jh 8:32)
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Ma ütlen teile, mu vennad ja õed, te ei saa pidada Issanda käske 
ja elada õigemeelselt, kui te ei tea, millised need käsud on. Issand 
on käskinud meil uurida pühakirju, sest see, mida pühakirjad si-
saldavad, on õige ja läheb täide [vt ÕL 1:37]. … Uurige pühakirju, 
tutvuge sellega, mida Issand on ilmutanud teie päästmiseks, teie 
koja ja maailma päästmiseks.14

3
Meil on suur vastutus võtta kuulda sõnumit tõest, 

mida Issand praegu oma teenijatele ilmutab.

Kui võtame kuulda Issanda sõnu, uurime ise ja ammutame tead-
misi Mormoni Raamatust, Piiblist, Õpetusest ja Lepingutest, Kalli-
hinnalisest Pärlist ning juhistest, mida Kiriku juhid meile aeg-ajalt 
annavad, ja püüame täita Issanda tahet, pidades tema ees meeles 
oma palveid ja lepinguid, ei satu me eksiteele.15

Üheksandas usuartiklis öeldakse: „Me usume kõike, mida Jumal 
on ilmutanud, kõike, mida Ta ilmutab praegu, ja me usume, et Ta 
ilmutab veel palju suuri ja tähtsaid Jumala kuningriiki puutuvaid 
asju.” Kuna see on tõsi, peame mõistma kõike, mida Ta on ilmu-
tanud ja mida ilmutab praegu. Vastasel juhul pole me kursis Tema 
tööga ja ei tea, mida Ta meilt tahab, sest me ei mõista seda.16

Viimse aja pühad peaksid usaldama oma juhte, järgima Kiriku 
juhtide õpetusi, sest nad räägivad neile prohvetliku kuulutuse ja 
inspiratsiooni ajel. Issand kuulutab kõige esimeses Õpetuse ja Le-
pingute osas, et rääkigu ta enda hääle või oma teenijate häälega, see 
on sama [vt ÕL 1:38]. Seetõttu on meil õiglane ja suur vastutus ning 
kohustus võtta kuulda tema häält, kes seisab eesotsas, et inimesi 
õpetada, või kuulata Iisraeli vanemate häält, kui nad viivad sõnu-
mit tõest rahva sekka, just nagu siis, kui Issand peaks saatma enda 
juurest ingli või tulema ise neid asju meile kuulutama.17

4
Me saame teada evangeeliumi tõdesid uurimise, usu 

ja kuulekuse ning Püha Vaimu juhatuse läbi.

Oleks hea, kui me järgiksime Issandalt saadud nõu: „Ja kes paneb 
tallele minu sõna, seda ei eksitata.” [ JSM 1:37] Tema sõna tallele 
panemine on midagi palju enamat kui lihtsalt lugemine. Selleks et 
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tallele panna, ei tule ainuüksi lugeda ja uurida, vaid tuleb püüda 
alandlikult ja kuulekalt täita antud käske ning saada inspiratsiooni, 
mida annab Püha Vaim.18

Kuuleme vahel kurtmist: „Mul pole aega.” Meil kõigil on aega lu-
geda ja uurida, sest see on meie püha kohustus. Kas me siis ei suuda 
korraldada oma asju selliselt, et leiaksime iga päev kasvõi viisteist 
minutit, et korrakindlalt lugeda ja mõtiskleda? Need on vaid tühised 
minutid, kuid ometi teeb see nädalas kokku tund ja nelikümmend 
viis minutit, kuus seitse ja pool tundi (kui arvestada kuu pikkuseks 
30 päeva) ning üheksakümmend üks ja veerand tundi aastas! …

… Vähesed meist loevad liiga palju. Enamik meist loeb liiga vähe. 
Issand on öelnud: „Ja kuna kõikidel ei ole usku, otsige usinalt ja 
õpetage üksteisele tarkuse sõnu; jah, otsige parimatest raamatutest 
tarkuse sõnu; otsige teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu 
kaudu.” [ÕL 88:118; 109:7] 19

Meilt oodatakse, et õpiksime ja teeksime endale niipalju kui 
saame selgeks uurimise ja analüüsimisega. Kuid juurdlemisel ja uu-
rimisel on meie õpivõime piiratud. Jumala asju saame teada üksnes 
Jumala Vaimu abil. Me peame saama teadmisi usu kaudu.20

Inimesed võivad otsida, nad võivad uurida, nad võivad õppida 
väga paljusid asju. Nad võivad koguda väga suurel hulgal informat-
siooni, kuid nad ei jõua kunagi tõe täiuseni, … kui neid ei juhi tõe 
Vaim, Püha Vaim, ja nad ei pea Jumala käske.21

Tõeline usk koos alandlikkuse vaimuga juhatab inimesed tõe 
juurde. Pole ühtegi head põhjust, miks inimesed ei peaks teadma 
tõde, mis teeb nad vabaks. Pole ühtegi head põhjust, miks kõik 
inimesed ei võiks avastada tõe valgust ja teada, kas Issand on või 
ei ole sel viimsel ajal taas kõnelenud. Paulus kuulutas, et inime-
sed „otsiksid Jumalat, kas nad teda ehk saaksid kätega kombata ja 
leida, ehk tema küll ei ole kaugel mitte ühestki meist”. [Ap 17:27] 
Isegi maad valitsevas vaimupimeduses ja usunappuses pole Issanda 
käsivarred lühikeseks jäänud. Ta kuuleb ausa tõeotsija südamest 
tulevat palvet. Keegi ei pea elama ilma, et teaks jumalikku tõde ja 
kust leida Jeesuse Kristuse Kirikut. Kõik, mida vajatakse, on aland-
lik usk, kahetsev vaim ja kindlameelne otsus kõndida valguses, ja 
Issand ilmutab seda talle.22
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Igaüks võib teada tõde. Me ei ole abitud. Issand on teinud võima-
likuks, et iga inimene, kes järgib [Tema] seadusi, saab Püha Vaimu 
juhatusel, kes saadetakse meid õpetama, tunnetada tõde, mis teeb 
meid vabaks [vt Jh 8:32].23

5
Kui elame tões, suurendab Issand 

meie valgust ja arusaamist.

Meilt, selle Kiriku liikmetelt, nõutakse, et teaksime, mida Issand 
on ilmutanud, et me eksiteele ei satuks. … Kuidas saaksimegi käia 
tões, kui me seda ei tea? 24

Meie ainuke eesmärk päästmise tõdede osas peaks olema uurida 
välja, mida Issand on ilmutanud, sellesse uskuda ja selle järgi elada.25

Kui järgime valguse vaimu, tõe vaimu, Issanda ilmutuste vaimu, 
kui otsime palvete ja alandlikkusega Püha Vaimu juhatust, suuren-
dab Issand meie valgust ja arusaamist, annab meile eristamise anni, 
me mõistame tõde, tunneme ära vale ega lase ennast petta.

Keda selle Kiriku liikmetest saaks petta? Mitte seda, kes täidab 
ustavalt oma kohustusi, mitte seda, kes tunneb Issanda sõna, mitte 
seda, kes on järginud ilmutustes antud käske, vaid seda, kes ei 
tunne tõde, kes viibib vaimupimeduses, kes ei mõista Evangee-
liumi põhimõtteid. Selline inimene saab petta ja kui need eksitavad 
vaimud tulevad meie sekka, ei pruugi ta aru saada, ega teha vahet 
valgusel ja pimedusel.

Kui me aga elame Issanda ilmutuste valguses, kui võtame kuulda 
nende nõu, kes on Kiriku nõukogudes ja kellel on volitus anda 
juhiseid, ei satu me eksiteele.26

Uurigem pühakirju, teadkem, mida Issand on ilmutanud, elagem 
Tema tões. Siis ei saa meid petta ning meil on vägi hoida end kur-
jast ja kiusatustest. Meie meeled muutuvad teravaks, me suudame 
mõista tõde ja eristada seda eksitusest.27

Kui me ei peaks mõistma mõnd Kiriku õpetustega seotud dokt-
riini või põhimõtet, laskugem põlvili. Pöördugem Issanda poole 
palve ja alandlikkuse vaimus ning palugem, et meie meelt valgus-
tataks ja me suudaksime mõista.28
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„See, mis on Jumalast, on valgus; ja see, kes saab valgust ja jätkab 
Jumalas,” – mis on antud olukorra võtmeks – „saab rohkem valgust 
ning see valgus kasvab üha eredamaks ja eredamaks, kuni saabub 
täiuslik päev.” [ÕL 50:24]

See tähendab, et see, kes otsib Jumalat, keda juhib tõe Vaim ehk 
Trööstija ja kes jätkab Jumalas, saab rohkem teadmisi, valgust ja 
tõde, kuni talle koidab täiuslik valguse ja tõe päev.

Selles elus me kõike seda ei saa. See eesmärk pole saavutatav 
väheste sureliku elu aastatega. Aga me õpime siin, et see, mis on 
igavene, mis on inspireeritud tõe Vaimust, jääb hauataguses meiega, 
ja kui me jätkame Jumalas, saame me edasi valgust ja teadmisi tõest, 
kuni lõpuks on käes täiuslik päev.29

Kõigile neile, kes ihkavad tõe valgust ning püüavad uurimise ja 
kuulekusega süüvida Evangeeliumisse, on antud lubadus, et nad 
saavad käsu peale käsu, mõõdunööri peale mõõdunööri, kord 
siin, kord seal, kuni tõe täius saab nende osaks, kuni neile tehakse 

„uurigem pühakirju, teadkem, mida issand 
on ilmutanud, elagem tema tões.”
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teatavaks koguni kuningriigi peidetud saladused, „sest igaüks, kes 
palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele ava-
takse”. [Mt 7:8; 3Ne 14:8; vt ka Js 28:10; ÕL 76:1–10; 98:11–12.] 
Kõik nad pärivad päästmise, Jumala lastena kroonitakse neid hiil-
guse, surematuse ja igavese elu ning ülendusega Tema selestilises 
kuningriigis.30

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Lugedes,	kuidas	president	Smith	evangeeliumi	õppis	(vt	„Joseph	

Fielding Smithi elust”), mõtisklege, kuidas teete seda teie. Milli-
seid õnnistusi olete saanud, kui uurisite pühakirju ja muid evan-
geeliumi õpetusi?

•	 Mida	saame	õppida	1.	osast	vaimsete	ja	ilmalike	teadmiste	tasa-
kaalust? Kuidas aidata pereliikmetel ja teistel inimestel pidada 
hariduse omandamisel esimesel kohal vaimseid teadmisi?

•	 Kuidas	on	pühakirjad	aidanud	teil	Taevast	Isa	ja	Jeesust	Kristust	
lähemalt tundma õppida? (Vt 2. osa.) Mõelge, mida peaksite te-
gema, et pühakirjade uurimine oleks põhjalikum.

•	 Lugenud	läbi	3.	osa,	mõelge	õnnistustele,	mida	olete	saanud,	kui	
olete kuulda võtnud Kiriku juhtide nõuandeid? Kuidas jagada 
elavate prohvetite õpetusi oma pere ja muude inimestega?

•	 Mida	tähendab	panna	tallele	Issanda	sõna?	(Mõtete	leidmiseks	
vt 4. osa.) Kuidas mõjutab see meie elu, kui iga päev vähe-
malt viisteist minutit korrakindlalt lugemisele ja mõtisklemisele 
pühendame?

•	 Mõtisklege,	kuidas	puudutab	5.	osas	toodud	nõuanne	teie	elu.	
Kuidas teha vahet valgusel ja pimedusel, kui väärinformatsioon 
järjest pealetükkivamaks ja kättesaadavamaks muutub? Mida teha, 
et aidata lapsi ja noori?

Samateemalised pühakirjakohad:
Ps 119:105; Jh 7:17; 2Tm 3:15–17; 2Ne 4:15; 32:3; He 3:29–30;  

ÕL 19:23; 84:85; 88:77–80
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Abiks õpetamisel:
„Iga tunnis osalejani võib jõuda ka siis, kui õpetate paljusid ini-

mesi korraga. Te võite tunni alguses igaühte soojalt tervitada. … 
Jõuate igaüheni ka siis, kui osalejad tunnevad end tunnis oodatult 
ja kindlalt” (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 35).
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Kui peetrus, jaakobus ja johannes andsid joseph Smithile ja oliver 
Cowderyle melkisedeki preesterluse, andsid nad neile ka preesterluse võtmed.
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Joseph Smithi kaudu taastatud 
preesterluse võtmete austamine

„Lubage mul öelda – väga selgelt ja väga 
kindlalt –, et meil on püha preesterlus ja et 

Jumala kuningriigi võtmed on siin – üksnes 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith kuulutas: „Minu teadmised proh-
vet Joseph Smithi jumalikust missioonist on täiuslikud. Mul pole 
kahtluseraasugi, et Issand ta üles kasvatas, talle ilmutuse ja käsu 
andis, talle taevad avas ja kutsus ta selle hiilgava evangeeliumiaja-
järgu etteotsa.” 1 President Smith ühendas oma täiuslikud teadmised 
harda austusega prohvet Josephi läbi taastatud preesterluse võtmete 
vastu. Ta austas ja toetas alati neid, kes neid võtmeid hoidsid, ja 
andis kõikidele Kiriku liikmetele nõu suhtuda neisse samasuguse 
lugupidamisega. Ta ütles: „Igat meest, kes on valitud korrakohaselt 
Kirikus mingis ülesandes juhatama, tuleb tema kutses austada.” 2

Kui Joseph Fielding Smith teenis apostlina, arutas Esimene Pre-
sidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum üht keerulist kü-
simust. Vanem Smithil oli selles küsimuses oma kindel seisukoht. 
Ühel päeval tuli toonane Kiriku president Heber J. Grant vanem 
Smithi kabinetti. Ta ütles, et oli palvemeelselt küsimuse üle järele 
mõtelnud ja jõudnud järeldusele, et peab soovitama tegevust, mis 
vanem Smithi seisukohast erineb. Vanem Smith soostus sellega ot-
sekohe ja ütles, et toetab president Granti otsust. Ta teatas hiljem: 
„Mis minusse puutub, siis kui Kiriku president ütleb, et Issand on 
talle midagi ilmutanud või inspireerinud teda midagi tegema, toetan 
ma teda täielikult.” 3
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Joseph Fielding Smith toetas sel moel kõiki preesterluse hoid-
jad, mitte ainult Kiriku presidenti. 1962. aasta oktoobris kutsuti Na-
than Eldon Tanner teenima Kaheteistkümne Kvoorumi liikmena. 
Aasta hiljem kutsuti ta nõuandjaks Esimeses Presidentkonnas. Seega 
asetati ta juhina kõrgemale positsioonile kui vanem Smith, kes oli 
Kaheteistkümne Kvoorumi president. President Tanner väljendas 
hiljem tänu president Smithi toetuse eest: „Kuigi ta oli Kaheteist-
kümne seeniorliige ja oli olnud ametis üle viiekümne aasta, näitas 
ta minu kutsumisel Esimese Presidentkonna nõuandjaks üles suurt 
lugupidamist ning toetas ja usaldas mind igati.” 4

President Smith austas ka oma koguduse preesterluse juhte. Tee-
nides Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena, ütles ta: „Mul 
pole mingit õigust … kedagi oma lastest ristida, kui ma ei lähe 
kõigepealt oma elukohajärgse koguduse piiskopi juurde ega palu 
temalt selleks nõusolekut, sest tema hoiab selle koguduse võtmeid, 
kuhu ma liikmena kuulun. Ma ei ole kunagi kedagi oma lastest ris-
tinud, … ilma et oleksin läinud piiskopi juurde ja saanud temalt loa 
selle talituse läbiviimiseks ja nende kinnitamiseks Kiriku liikmeks.” 5

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Preesterluse võtmed on vägi ja volitus 
juhatada Issanda tööd maa peal.

Preesterluse ameti ja preesterluse võtmete saamise vahel on eri-
nevus. See peaks olema selgem kui selge. …

Kui preesterlust hoiavad kõik mehed, kes on pühitsetud mingisse 
ametisse, on olemas veel erilised juhatamise õigust andvad volitu-
sed, mida antakse neile, keda on kutsutud juhtima. Neid kutsutakse 
võtmeteks.6

[Preesterluse] võtmed on juhtimisõigus, vägi ja volitus hallata ning 
juhatada kõiki Issanda asju maa peal. Neil, kes neid võtmeid hoia-
vad, on vägi hallata ja ohjata kõiki teisi, kes preesterluses teenivad.7

Kui keegi saab ülesande nende võtmete hoidjalt, on tema tegemi-
sed põhjendatud. See, mida nad teevad, pitseeritakse ja kinnitatakse 
Kirikus nii maa peal kui taevas.8
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2
Issand on saatnud enda juurest pühad 

sõnumitoojad preesterluse võtmeid taastama.

Me usume, et pärast pikka pimeduseööd, uskmatust ning ehe-
datest ja täiuslikest kristluse tõdedest eemaldumist, on Issand oma 
lõputus tarkuses taastanud maa peale igikestva evangeeliumi täiuse.

Teame, et Joseph Smith on prohvet, et Isa ja Poeg ilmusid talle 
1820. aasta kevadel, et juhatada sisse see viimne evangeeliumi aja-
järk, et ta tõlkis Mormoni Raamatu Jumala anni ja väega, et ta sai 
Just sel eesmärgil saadetud inglitelt võtmed ja volituse ning et Issand 
ilmutas talle päästmise õpetused.9

Issand ei tunnista ühtki talitust ega tseremooniat, isegi kui seda 
tehakse või viiakse läbi tema nimel, kui see ei vasta tema tahtele ja 
seda pole teinud keegi, keda tunnustatakse tema volitatud teenijana. 
Just sel põhjusel saatis ta pühad sõnumitoojad enda juurest Joseph 
Smithi ja teiste juurde, et taastada see, mis oli maa pealt ära võetud, 
nimelt evangeeliumi ja preesterluse võtmete täius.10

Preesterluse võtmed tuli taastada. Sellest ei piisanud, et Ristija 
Johannes tuli Aaroni preesterluse võtmetega ning Peetrus, Jaakobus 
ja Johannes Melkisedeki preesterluse võtmetega, tänu millele asutati 
Kirik, vaid tuli avada ka taevad ja taastada võtmed, mida hoidsid 
kõik prohvetid, kes on olnud evangeeliumi ajajärkude eesotsas Aa-
dama ajast peale kuni Peetruse, Jaakobuse ja Johannese ajani. Need 
prohvetid tulid, kui saabus nende järg, ja igaüks andis volituse, mida 
ta ise hoidis.11

Tuua tuli kõigi evangeeliumi ajajärkude kõik võtmed, et saaksid 
täituda prohvetite sõnad ja Issanda eesmärgid kõigi asjade täieli-
kul taastamisel. Seetõttu pidi tulema Aadam, inimperekonna isa, 
esimene inimene maa peal, ja ta tuli oma väega. Tulid Mooses ja 
teised. Tulid kõik, kellel olid võtmed, ja andsid oma volituse. … 
Me ei tea kuupäevalise täpsusega, millal mõni neist volitustest ilm-
siks sai, kuid kirjutades Nauvoo pühadele surnute päästmise kohta, 
tegi prohvet Joseph Smith teatavaks, nagu see on kirjas Õpetuse 
ja Lepingute 128. osas [s 17–21], et kõik need prohvetid tulid oma 
võtmetega sellel evangeeliumi ajajärgul, mil elame meie.12
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Pärast Kiriku asutamist andis Issand oma pühadele käsu, et nad 
ehitaksid Tema nimel koja. Kuna pühad suutsid vaevu mõista selle 
tähtsust, ega hakanud kohe koda ehitama, noomis Issand neid [vt 
ÕL 95:1–4]. Pärast seda asusid pühad vaatamata vaesusele täiest 
jõust Kirtlandi templit ehitama. Mille tarvis seda ehitati? Sellest pidi 
saama pühamu, kuhu saaks tulla Jeesus Kristus, kuhu Ta võiks saata 
oma teenijad, prohvetid, neil olevate volituste võtmetega. … Teame, 
et kolm suurt endisaegset prohvetit, kes hoidsid tähtsaid võtmeid, 
tulid aprillikuu 3. päeval 1836. aastal.

Kõigepealt tuli Mooses [vt ÕL 110:11]. Ta andis Joseph Smithile 
ja Oliver Cowderyle võtmed Iisraeli kokkukogumiseks. … Ta kogus 
Iisraeli kokku ja kuigi tal puudus võimalus aidata neil maad oma 
valdusse saada, olid kokkukogumise võtmed sellest hoolimata tema 
käes. Ta tuli mäel kirgastumise ajal Peetruse, Jaakobuse ja Johan-
nese juurde ja andis neile needsamad võtmed Iisraeli kokkukogu-
miseks nende eluajal. Ta saadeti prophet Joseph Smithi ja Oliver 
Cowdery juurde, et anda neile võtmed Iisraeli kokkukogumiseks 
aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul. …

Eelijas tuli, kui Mooses oli oma võtmed andnud, ja tõi selle evan-
geeliumi ajajärgu võtmed, mil elas Aabraham [vt ÕL 110:12]. Kõik, 
mis puutus sellesse evangeeliumi ajajärku – Aabrahamile antud õn-
nistused, tema järelpõlvele antud lubadused – kõik see tuli taastada 
ja Eelijas, kes hoidis tolle evangeeliumi ajajärgu võtmeid, tuli.

Seejärel tuli Eelija, viimane prohvetite seas, kes hoidis pitseeri-
misväe võtmeid vanas Iisraelis, ja andis selle väe – pitseerimisväe 
[vt ÕL 110:13–16]. Mõned inimesed Kirikus on hämmeldunult arva-
nud, et Eelijal olid kaasas surnute ristimise ehk surnute päästmise 
võtmed. Eelija võtmed olid palju tähtsamad. Need olid pitseerimis-
võtmed ja need on seotud elavatega ja surnutega, kes on valmis 
meelt parandama.13

Prohvet Eelija … andis neile [ Joseph Smithile ja Oliver Cowde-
ryle] pitseerimisväe, väe kasutada preesterlust, et siduda maa peal 
ja pitseerida taevas.14

[See] pitseerimisvägi paneb kiitva pitseri igale talitusele, mida 
selles Kirikus tehakse, eriti neile, mida tehakse Issanda templis.15
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Vennad ja õded! Käes on õevane evangeeliumi ajajärk. Sellesse 
suubuvad kõik ülejäänud evangeeliumi ajajärgud. Kõik volitused, 
kõik väed koonduvad sel evangeeliumi ajajärgul, mil meie elame. 
Sellega on meile antud eriline võimalus saada neist õnnistustest osa 
oma ustavuse kaudu.16

Lubage mul öelda – väga selgelt ja väga kindlalt –, et meil on 
püha preesterlus ja et Jumala kuningriigi võtmed on siin – üksnes 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus.17

Kirtlandi templis ilmus joseph Smithile ja oliver Cowderyle 
eelija ja andis neile pitseerimisvõtmed.
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3
Kiriku presidendil on võtmed kogu Kiriku üle.

Veidi enne oma märtrisurma andis prohvet [ Joseph Smith] ka-
heteistkümnele apostlile, kes moodustavad Kirikus teise kvoorumi, 
kõik võtmed ja kõik talitused ning kogu preesterluse, mida nad 
peavad hoidma, et seda suurt ja hiilgavat kõikihaaravat päästmis-
tööd edasi viia.18

Selle preesterluse ja need võtmed … on saanud iga mees, kes 
on asetatud Kaheteistkümne Nõukogu liikmeks. Et need aga tähen-
davad juhtimisõigust, siis saab neid täieulatuslikult rakendada vaid 
Jumala vanemapostel maa peal, kelleks on Kiriku president.19

Kiriku presidendil on võtmed kogu Kiriku üle. … Preesterluse 
vägi on koondunud temas. Ta hoiab kõiki erinevaid võtmeid, mis 
kuuluvad aegade täiuse evangeeliumi ajajärgu juurde. Kõik möödu-
nud evangeeliumi ajajärkude võtmed, mis on ilmutatud, kuuluvad 
seadusega talle.20

4
Me peame austusega suhtuma neisse, kellele 
Kiriku president on võtmed delegeerinud.

[Kiriku presidendil] on õigus volitust delegeerida ja ära võtta oma 
äranägemise järgi, kui ta on saanud selleks inspiratsiooni.21

Pidagem meeles, et maa palgel on vaid üks, kes hoiab preester-
luse pitseerimisväge. Tema saab seda delegeerida teistele, et nad 
saaksid tegutseda ja pitseerida maa peal, ning see kehtib ja on siduv 
nii kaua, kui tema seda lubab. Kui ta selle ära võtab, ei saa seda 
keegi rakendada.22

Ükski mees ei saa tegutseda ega anda templi õnnistusi, ilma et 
Kiriku president oleks talle selleks volituse andnud. Ükski mees ei 
saa tegutseda üheski selle Kiriku kutses ilma volituseta. Selle saab ta 
väe ja võtmete kaudu, mida hoiab Kiriku president. … Kui ta peaks 
ütlema võtmetega kaasnenud volitusega, et teatud privileegid tuleb 
rahvalt ära võtta, puuduks inimestel volitus neid erilisi privileege 
anda. Kui keegi peaks seda siiski üritama, oleks see tegu kehtetu. 
See, kes seda teha üritab, arvatakse üleastujaks ning tal tuleb anda 
vastust Jumala kohtulaua ees, kui ta seda Kiriku ees pole teinud. …
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Kui apostlid või teised vennad külastavad Siioni vaiu ja määra-
takse seal midagi korda seadma, mis seal tähelepanu nõuab, teevad 
nad seda volitusega, mille Kiriku president on neile andnud. See-
sama põhimõte kehtib vähemas ulatuses vaiades ja kogudustes.23

Igat meest, kes on valitud korrakohaselt Kirikus mingis ülesandes 
juhatama, tuleb tema kutses austada. Kui ta pühitsetakse piiskopi 
ametisse, antakse talle juhataja võtmed oma elukohajärgse kogu-
duse üle ja iga koguduse liige peaks vaatamata oma ametile teda 
ta kutses austama. Sama kehtib ka vaia juhataja, kvoorumi juhataja 
või mis iganes juhataja puhul. Selle mõistmiseks õpetatakse meile, 
et ühelgi isal, kuigi ta võib hoida Melkisedeki preesterlust, pole õi-
gust ristida oma lapsi, kui tal puudub selleks oma piiskopi luba. Kui 
luba on saadud, on isal volitus oma lapse talitust läbi viia. Kui mõni 
isa peaks otsustama oma last ristida või poega ametisse pühitseda, 
taotlemata selleks eelnevalt korrakohast luba koguduse või vaia 
juhtivalt volitust hoidvalt ametikandjalt, paneb ta toime üleastumise. 
See käib nii apostli kui vanema kohta koguduses. Isegi Kiriku presi-
dendil ei tuleks kunagi pähe teha midagi sellesarnast, tunnustamata 
esmalt oma koguduse piiskoppi või oma vaia juhatajat ja piiskopile 
või vaia juhatajale delegeeritud volitust.24

5
Need, kes hoiavad kuningriigi võtmeid, juhatavad 
meid alati ühel häälel sinna, kuhu Issand tahab.

Üks asi tuleb meil endale iseäranis selgeks teha. Ei Kiriku presi-
dent, Esimene Presidentkond ega Esimene Presidentkond ja Kaks-
teist üheskoos juhata iial pühasid eksiteele ega läkita maailmale 
nõu, mis poleks kooskõlas Issanda mõtete ja tahtega.

Mõni inimene võib taganeda tõest, arvata või anda nõu, mis pole 
päris see, mida Issand on kavatsenud. Kuid Esimese Presidenkonna 
ja teiste juhtide ühine hääl, kes kuningriigi võtmeid hoiavad, juhatab 
alati pühasid ja maailma Issanda määratud radadel. …

Tunnistan, et kui me vaatame Esimese Presidentkonna poole 
ning järgime nende nõu ja juhatust, ei suuda ükski vägi maa peal 
peatada või muuta meie kiriku kurssi. Me leiame liikmetena rahu 
selles elus ja oleme igavese hiilguse pärijad tulevases maailmas [vt 
ÕL 59:23].25
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Kuidas	me	saaksime	toetada	preesterluse	võtmete	hoidjaid,	pida-

des silmas president Smithi eeskuju? (Vt „Joseph Fielding Smithi 
elust”.)

•	 Kuidas	mõista	1.	osa	järgi	preesterluse	ameti	ja	preesterluse	
võtmete vahelist erinevust? Miks on selle erinevuse mõistmine 
oluline?

•	 Kuidas	on	teid	õnnistatud,	kuna	preesterluse	võtmed	on	taastatud	
maa peale? (Vt 2. osa.)

•	 Kuidas	tugevdab	Kirikut	asjade	selline	korraldus	nagu	seda	kirjel-
datakse 3. ja 4. osas? Kuidas tugevdab see Kiriku üksikliikmeid?

•	 Milliseid	tundeid	tekitavad	teis	president	Smithi	sõnad	Esimeses	
Presidentkonnas ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis valitseva 
üksmeele kohta? Millal olete saanud neilt ühehäälset juhatust? (Vt 
5. osa.)

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 16:13–19; Ap 3:21; ÕL 21:4–6; 27:5–13; 65:2; 128:8–21; 132:7

Abiks õpetamisel:
„Mõnikord ei puugi te mõnele küsimusele vastust teada. Sellisel 

juhul öelge lihtsalt, et te ei tea. Võite öelda, et te püüate vastuse 
järele uurida. Võite paluda ka tunnis osalejatel vastuse järele uurida 
ja anda neile mõnes järgmises tunnis aega rääkida, mida teada said” 
(Teaching, No Greater Call, 1999, lk 64).
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president joseph Fielding Smith kõnelemas Briti saarte 
piirkonnakonverentsil 1971. a augustis. istuvad vasakult paremale: 

vanemad marion g. Romney, Richard L. evans ja howard W. hunter.
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1 2 .  P E A T Ü K K

Preesterluse vanne ja leping

„Pühade ja kõikide inimesteni jõuavad Issanda 
õnnistused nende teenimistöö kaudu, kes hoiavad 

tema püha preesterlust, kes esindavad teda.”

Joseph Fielding Smithi elust

Kui Joseph Fielding Smith oli 41 aastat apostli ametis teeninud, 
toetati teda 9. aprillil 1951. aastal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
juhatajana. Peagi pärast toetushääletust kõneles juhataja Smith Ki-
riku liikmete ees. Ta rääkis lühidalt tunnetest, mis tal olid tekkinud 
seoses kinnitamisega uude kutsesse:

„Mõistan, et amet, mida mind täitma kutsuti, on väga tähtis. See 
teeb mind alandlikuks. …

Tänan Issandat Jeesuse Kristuse evangeeliumi eest, selle eest, 
et olen Kiriku liige, ja et mulle on antud selline teenimisvõimalus. 
Nõrk, nagu ma olen, on mul üksainus soov: suurendada oma kutset 
nii hästi, kui suudan.” 1

President Smith õhutas sageli preesterluse hoidjaid oma kutseid 
suurendama. Olgugi et ta kõneles avalikult soovist oma preesterluse 
kutseid suurendada,2 rääkis ta harva sellest, kuidas ta seda tegi. 
Kord meenutas ta siiski, kuidas ta teenis preesterluses koos oma 
sõbra George F. Richardsiga, kes oli olnud Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumi juhataja enne teda:

„Osalesin nõukogu koosolekutel, käisin konverentsidel ja teenisin 
erinevatel viisidel koos vanem George F. Richardsiga nelikümmend 
aastat. …

Oleme Siioni vaiad üheskoos otsast otsani läbi sõitnud. Neil al-
gusaegadel käisime me üldjuhtidena Siioni vaiu külastamas kahe-
kaupa. Sinna, kuhu raudtee meid ei viinud, ja neid kohti oli palju, 
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sõitsime tavaliselt vedruvankritega. Kaugemad sõidud tähendasid 
tavaliselt kohtumisi kahes, sageli kolmes või neljas vaias.

Selliste sõitude ajal toimusid vaiakonverentside vaheaegadel iga 
päev koosolekud vaiade erinevates rühmades või kogudustes. Sõi-
deti konarlikel teedel, vahel pelgalt jälgi mööda, suvel läbi paksu 
tolmu ja talvel näpistava pakase käes, sageli läbi suure pori või 
paksu lume.” 3

Vanem Francis M. Gibbons, kes teenis Esimese Presidentkonna 
sekretärina, jagas oma tähelepanekuid sellest, kuidas president 
Smith oma preesterluse kutseid suurendas: „Kuigi [ta] teadis oma 
volitusest, oli ta selle rakendamisel alati vagur ja alandlik. Temas 
polnud jälgegi ülbusest, poosetamisest ega eneseupitamisest. Ta ei 
ajanud kunagi nina püsti, ei kasutanud kunagi ametiga kaasnenud 
privileege.” 4

Kiriku presidendina kõneles Joseph Fielding Smith viiel üldkonve-
rentsi preesterluse istungil ja innustas vendi oma preesterluse kutseid 
suurendama. Käesoleva peatüki õpetused pärinevad neljast eelmaini-
tud jutlusest. Erilist tähelepanu on pööratud kõnele, mille president 
Smith pidas 3. oktoobril 1970. Kuna jutlused kanti ette preesterluse 
koosolekutel, on käesoleva peatüki sõnad suunatud meestele. Ometi 
sisaldavad need sõnad ka arusaamist, et preesterluse vägi on suur 
õnnistus kõikidele Kiriku liikmetele. Ühes jutluses ütles president 
Smith: „Usun, et me kõik teame, et preesterluse õnnistused pole 
mõeldud üksnes meestele. Need õnnistused valatakse välja ka meie 
kaasade ja tütarde ning kõigi Kiriku ustavate naiste peale. Need 
tublid õed saavad valmistuda Issanda koja õnnistuste saamiseks, pi-
dades käske ja teenides Kirikus. Issand pakub oma tütardele samu 
vaimseid ande ja õnnistusi, mida võivad saada tema pojad, sest naine 
pole meheta ega mees naiseta Issandas [vt 1Kr 11:11].” 5
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Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Mehed peavad mõistma selgelt, millise lepingu nad 
sõlmivad, kui preesterluses ameteid vastu võtavad.

Soovin pöörata teie tähelepanu Melkisedeki preesterluse vandele 
ja lepingule. Arvan, et kui mõistame selgelt, millise lepingu me 
preesterluses ameteid vastu võttes sõlmime, ja mida Issand lubab, 
kui oma kutseid suurendame, kasvab meie tahtmine teha kõik, mida 
on vaja igavese elu saamiseks.

Lubage mul veel öelda, et kõik, mis on seotud selle kõrgema 
preesterlusega, on mõeldud ja kavatsetud selleks, et valmistada 
meid ette igaveseks eluks Jumala kuningriigis.

Joseph Smithile 1832. aasta septembris preesterluse kohta antud 
ilmutuses ütleb Issand, et Melkisedeki preesterlus on igikestev, ju-
hib evangeeliumi, jätkub Jumala kirikus kõigis põlvedes ja hoiab 
Jumala tundmise võtit. Tema sõnul võimaldab see Issanda rahval 
olla pühitsetud, näha Jumala palet ja pääseda Issanda rahusse. See 
„rahu on tema hiilguse täius”. (Vt ÕL 84:17–24.)

Seejärel, rääkides nii Aaroni kui Melkisedeki preesterlusest, üt-
leb Issand: „Sest need, kes on ustavad, nii et nad saavad need kaks 
preesterlust, millest ma olen rääkinud, ja suurendavad oma kutset, 
pühitsetakse Vaimu poolt nii, et nende kehad uuendatakse.

Neist saavad Moosese ja Aaroni pojad ja Aabrahami seeme, ja 
kirik ja kuningriik ning Jumala äravalitud.

Ja samuti kõik need, kes võtavad vastu selle preesterluse, võtavad 
vastu minu, ütleb Issand;

sest see, kes võtab vastu minu teenijad, võtab vastu minu;

ja see, kes võtab vastu minu, võtab vastu minu Isa;

ja see, kes võtab vastu minu Isa, võtab vastu minu Isa kuningriigi; 
seepärast antakse temale kõik, mis on minu Isal.

Ja see on vastavalt vandele ja lepingule, mis preesterluse juurde 
kuuluvad.
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Seepärast, kõik need, kes võtavad vastu preesterluse, võtavad 
vastu minu Isa vande ja lepingu, mida ta ei saa murda ega saa seda 
tühistada.”

Seejärel tuuakse ära karistus lepingu rikkumise ja sellest sootuks 
lahtiütlemise eest koos järgmise käsuga: „Pange end tähele, pööra-
tes usinasti tähelepanu igavese elu sõnadele;

sest teil tuleb elada iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust.” (ÕL 
84:33–44)6

Need teie seas, kes hoiavad Aaroni preesterlust, ei ole veel saa-
nud vannet ja lepingut, mis kuulub kõrgema preesterluse juurde, 
kuid ka teie olete saanud Issandalt suure väe ja volituse. Aaroni 
preesterlus on ettevalmistav preesterlus, mis koolitab ja õpetab meid 
olema teiste suurte õnnistuste väärilised, mis tulevad hiljem.

Kui teenite ustavalt diakoni, õpetaja ning seejärel preestrina, saate 
te kogemusi ning omandate oskusi ja võimeid, mis võimaldavad teil 
saada Melkisedeki preesterluse ja oma kutset selles suurendada.7

2
Preesterluse hoidjad lubavad suurendada oma preesterluse 

kutseid ja elada iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust.

Nagu me kõik teame, kujutab leping endast kokkulepet, mille on 
sõlminud omavahel vähemasti kaks poolt. Evangeeliumi lepingute 
puhul on nendeks poolteks Issand taevas ja inimesed maa peal. 
Inimesed soostuvad pidama käske ja Issand lubab neile vastavalt 
sellele tasu. Evangeelium ise on uus ja igikestev leping ning hõlmab 
endas kõiki kokkuleppeid, lubadusi ja tasusid, mida Issand oma 
rahvale pakub.

Kui me saame Melkisedeki preesterluse, saame me selle lepingu 
järgi. Me lubame pühalikult võtta vastu preesterluse, suurendada 
oma kutseid selles ja elada iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust. 
Issand lubab meile omalt poolt, et kui täidame lepingut, saame me 
kõik, mis on Isal, ehk siis igavese elu. Kas keegi meist suudaks ku-
jutada ette sellest ülevamat või hiilgavamat kokkulepet?

Mõnikord me räägime preesterluse suurendamisest üleüldse, il-
mutused aga räägivad oma kutsete suurendamisest preesterluses 
vanemate, seitsekümnete, ülempreestrite, patriarhide ja apostlitena.
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Meestele antud preesterlus on vägi ja volitus, mille Jumal on läki-
tanud meestele maa peal, et teha kõik inimkonna päästmise nimel. 
Preesterluse ametis või kutses täidetakse ettenähtud viisil jumalasu-
lase ülesandeid. Nende kutsete suurendamiseks tuleb täita ülesan-
deid, mis on mõeldud nende jaoks, kes hoiavad kõnealust ametit.

Pole tähtis, millist ametit me hoiame, tähtis on täita oma ko-
hustusi truult ja ustavalt. Üks amet pole teisest tähtsam, olgugi et 
halduslikel põhjustel võib kutsuda ühe preesterluse hoidja teist 
preesterluse hoidjat ja tema tööd juhtima.

Mu isa, president Joseph F. Smith, ütles: „Sellest preesterlusest ei 
kasva välja ühtegi ametit, mis on või saaks olla suurem preester-
lusest endast. Amet saab oma volituse ja väe preesterlusest. Ükski 
amet ei anna preesterlusele volitust. Ükski amet ei anna juurde 
preesterluse väge. Kõik ametid Kirikus saavad oma väe, oma mõju-
jõu, oma volituse preesterlusest.”

Meid on kutsutud suurendama preesterluses oma kutseid ja te-
gema tööd, mida tuleb teha meile antud ametis. Issand ütleb ilmu-
tuses preesterluse kohta: „Seepärast, püsigu igaüks omaenda ametis 
ja nähku vaeva omaenda kutses; … et keha võiks olla täiuslik.” (ÕL 
84:109–110)

See on üks neist suurtest eesmärkidest, mille nimel me Kiriku 
preesterluse programmis töötame: et meie vanemad teeksid va-
nemate tööd, seitsekümned seitsekümnete tööd, ülempreestrid 
ülempreestrite tööd ja nii edasi; et kõik preesterluse hoidjad suu-
rendadaksid oma kutset ning lõikaksid rikkalikke õnnistusi, mis on 
selle töö eest lubatud.8

Oleme Issanda Jeesuse Kristuse saadikud. Oleme volitatud teda 
esindama. Meid juhatatakse jutlustama tema evangeeliumi, tegema 
päästvaid talitusi, õnnistama inimkonda, tervendama haigeid ja ehk 
isegi tegema imesid, tegema seda, mida teeks tema, kui ta oleks 
isiklikult kohal – ja kõike seda seetõttu, et hoiame püha preesterlust.

Issanda esindajatena kohustab tema seadus meid tegema seda, 
mida tema soovib, vaatamata meie isiklikule arvamusele või mais-
tele ahvatlustele. Meil endil pole päästesõnumit, pole õpetust, mis 
tuleks vastu võtta, väge, et ristida või pühitseda või igavikuks kokku 
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laulatada. Kõik see tuleb Issandalt ja kõik, mida teeme seoses selle 
kõigega, tuleneb volitusest, mis meile on antud.9

3
Igale Melkisedeki preesterluse hoidjale, kes 
on truu preesterluse vandele ja lepingule, 

pakutakse lubatud ülendust.

Lubage mul nüüd öelda mõned sõnad vande kohta, mis käib 
kaasas Melkisedeki preesterluse saamisega.

Vandega kinnitamine on kõige püham ja siduvam keeleline väl-
jendusvorm, mida inimene tunneb, ja just sellist tüüpi keelt otsustas 

„preesterlus on vägi ja volitus, mille jumal on läkitanud meestele 
maa peal, et teha kõik inimkonna päästmise nimel.”
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Isa lasta kasutada suures messialikus kuulutuses Kristuse ja prees-
terluse kohta. Seal öeldakse tema kohta: „Jehoova on vandunud ja 
tema ei kahetse seda mitte: „Sina oled preester igavesti Melkisedeki 
korra järgi!”” (Ps 110:4)

Selle messialiku kuulutuse selgituseks ütleb Paulus, et Jeesusel 
oli „preestriamet, mis ei lähe kellegi teise kätte” ja et selle kaudu 
tuli „hääbumatu elu väg[i]”. (Vt Hb 7:24, 16.) Joseph Smith ütles, et 
„kõik need, kes on pühitsetud sellesse preesterlusse, tehakse Jumala 
Poja sarnaseks ja nad jäävad preestriks jäädavalt,” mõistagi siis, kui 
nad on truud ja ustavad [vt JST, Hb 7:3].

Ja nõnda on Kristus suureks eeskujuks kõiges, mis puutub prees-
terlusse, nii ristimise kui ka kõige muu puhul. Nii nagu Isa kinnitab 
vandega, et tema Poeg pärib kõik preesterluse kaudu, nõnda kinni-
tab ta vandega, et me kõik, kes me suurendame selles preesterluses 
oma kutseid, saame kõik, mis on Isal.

See on lubadus ülendusele, mis on antud igale mehele, kes hoiab 
Melkisedeki preesterlust, aga see lubadus on seotud tingimusega, et 
suurendame oma preesterluse kutseid ja elame iga sõna järgi, mis 
lähtub Jumala suust.

On ilmne, et pole olemas ega saa anda hiilgavamaid lubadusi 
kui need, mille saime, kui soostusime selle erilise võimalusega ja 
võtsime endale kohustuse hoida püha preesterlust ja olla Kristuse 
teenijad.

Aaroni preesterlus on ettevalmistav preesterlus, et olla väärili-
sed sõlmima lepingut ja võtma vastu vannet, mis kaasneb kõrgema 
preesterlusega.10

4
Pühade ja kõikide inimesteni jõuavad Issanda 

õnnistused nende teenimistöö kaudu, kes 
hoiavad Tema püha preesterlust.

Meie kõigi jaoks pole kogu maailmas midagi tähtsamat kui seada 
Jumala kuningriigi asjad elus esikohale, pidada käske, suurendada 
oma preesterluse kutseid, minna Issanda kotta ja lasta pakkuda 
endale Isa kuningriigi õnnistuste täiust.11
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Pühade ja kõikide inimesteni jõuavad Issanda õnnistused nende 
teenimistöö kaudu, kes hoiavad tema püha preesterlust, kes esin-
davad teda, kes õigupoolest on tema teenijad ja esindajad ning 
tahavad teda teenida ja pidada tema käske.12

Minu palve on, et igaüks meist, kes on kutsutud esindama Issan-
dat ja hoidma tema volitust, peaks meeles, kes me oleme, ja käituks 
vastavalt sellele.

… Olen püüdnud kõik oma päevad suurendada oma preesterluse 
kutset ning loodan pidada vastu lõpuni käesolevas elus ja tunda 
rõõmu osadusest ustavate pühadega tulevases elus.13

Ma tahan õnnistada neid, nii noori kui vanu, kes oma prees-
terluse kutseid suurendavad, ning paluda, et Issand valaks nende 
peale häid Vaimu asju praeguses elus ja veenaks neid igavikurik-
kustes tulevases elus. …

Eks ole see suurepärane, et Issand on pakkunud meile kõigile 
preesterluse täiust, ning on lubanud meile, et kui me tema prees-
terluse vastu võtame ja oma kutseid suurendame, saame me koos 
temaga igikestva pärandi tema kuningriigis! 14

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 President	Smith	õpetas,	et	preesterluse	kaudu	„Issand	pakub	oma	

tütardele samu vaimseid ande ja õnnistusi, mida võivad saada 
tema pojad” („Joseph Fielding Smithi elust”). Milliseid mõtteid 
see avaldus teis tekitab?

•	 President	Smith	ütles,	et	preesterluse	hoidjatel	on	suurem	taht-
mine püüelda igavese elu poole, kui nad mõistavad oma lepin-
guid ja Issanda lubadusi (vt 1. osa). Kuidas seletada, et see tõsiasi 
peab paika kõikide Kiriku liikmete puhul?

•	 Kuidas	president	Smithi	selgitus	kutse	suurendamise	kohta	(vt	2.	
osa) erineb teistest sõna suurendama kasutamisjuhtudest? Kuidas 
on teid õnnistatud Kiriku liikmete teenimise läbi, kes on suuren-
danud oma kutseid?
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•	 President	Smith	õpetas,	et	„Kristus	[on]	suureks	eeskujuks	kõiges,	
mis puutub preesterlusse” (3. osa). Kuidas järgida teiste teenimi-
sel Jeesuse Kristuse eeskuju?

•	 Vaadake	4.	osas	üle	president	Smithi	sõnad	templis	pakutavate	
õnnistuste kohta. Kuidas saavad lapsevanemad aidata oma lastel 
valmistuda templis saadavateks preesterluse õnnistusteks?

Samateemalised pühakirjakohad:
Hb 5:4; Al 13:1–2, 6; ÕL 20:38–60; 84:19–22; 107:99–100; 5. UA

Abiks õpetamisel:
„Vilunud õpetaja ei mõtle: „Mida ma täna tunnis teen?” vaid küsib: 

„Mida teevad täna tunnis minu õpilased?” Ta ei küsi: „Mida ma täna 
õpetan?” vaid pigem: „Kuidas aitan oma õpilastel avastada, mida nad 
teadma peavad?” (Virginia H. Pearce. The Ordinary Classroom—A 
Powerful Place for Steady and Continued Growth. –  Ensign, nov 
1992, lk 12; vt ka Teaching, No Greater Call, 1999, lk 61).

Viited
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 2. Vt Conference Report, apr 1951, lk 152; 

Conference Report, okt 1970, lk 92.
 3. President George F. Richards: A Tribute. 

– Relief Society Magazine, okt 1950, lk 
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 4. Francis M. Gibbons. Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God, 
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 10. Conference Report, okt 1970, lk 92.
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 13. Conference Report, okt 1970, lk 92.
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Ristimine

„Ristimine on sõnasõnalises tähenduses 
… siirdumine või üles tõusmine ühest 

elust teise – patuelust vaimuellu.”

Joseph Fielding Smithi elust

1951. aasta aprillikuu üldkonverentsil kõneles president Jo-
seph Fielding Smith kogemusest, mille ta sai 67 aastat tagasi, kui ta 
8-aastaselt ristiti. Ta meenutas, et tal oli oma ristimispäeval tunne, et 
„seistab puhta ja rikkumatuna Issanda ees”. Aga ta sai ka teadmise, 
et peab kogu elu pingutama, et selliseks jääda. Ta on meenutanud: 
„Mul oli väga armas õde – nagu kõik minu teiseki õed –, ta pani 
mulle südamele, et mul on vaja hoida end maailmast määrdumata. 
See, mida ta mulle mu ristimispäeval õpetas, on saatnud mind läbi 
kogu mu elu.” 1

Õe õpetussõnad meeles, manitses president Smith Kiriku liikmeid 
pidama ristimislepingut, mille nad ristimisel vastu võtsid ja jääma 
vaimuellu.2 Ta kuulutas:

„Pole tähtsamat nõuannet, mida Kiriku liikmele anda, kui et pi-
dagu pärast ristimist käske. Issand lubab meile päästet tingimusel, 
et me teeme meeleparandust ja oleme ustavad tema seadustele.” 3

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Ristimine vee alla kastmise läbi on nagu 
sünd, surm ja ülestõusmine.

Ristimine, Evangeeliumi kolmas põhimõte ja esimene talitus, on 
vajalik, et saada päästetud ja ülendatud Jumala kuningriiki. Esiteks 
on ristimine abinõu, mille läbi meeleparandaja saab andeks patud. 
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Teiseks on see värav Jumala kuningriiki. Issand ütleb meile seda Jh 
3:1–11, kui ta räägib Nikodeemusega. …

Ristimine toimub vee alla kastmise läbi. … Ristimine ei saa toi-
muda teisiti, kui kogu keha vee alla kastes, järgmistel põhjustel:

1) Ristimine sarnaneb Jeesuse Kristuse ja kõigi teiste ülestõusnute 
surma, matmise ja ülestõusmisega.

2) Ristimine on ühtlasi sünd ja sarnaneb lapse sünniga siia 
maailma.

3) Ristimine on sõnasõnalises tähenduses, aga ka ülestõusmise 
kujundina, siirdumine või üles tõusmine ühest elust teise – patuelust 
vaimuellu.”

Peatuksin kõigepealt teisel põhjusel: ristimine on ühtlasi sünd ja 
sarnaneb lapse sünniga siia maailma. … Ms 6:58–60 loeme:

„Seepärast, ma annan sinule käsu õpetada neid asju salatsemata 
oma lastele ja mitte hoida tagasi, öeldes:

Et üleastumise tõttu tuleb langemine, ja selline langemine toob 
kaasa surma, ja nõnda, nagu te sündisite maailma vee ja vere ja 
vaimu kaudu, mille ma olen teinud, ja olete nõnda saanud põrmust 
elavaks hingeks, just nõnda peate te uuesti sündima taevariiki veest 
ja Vaimust ning saama puhastatud verega, nimelt minu Ainusündinu 
verega; et te võiksite saada pühitsetud kõigest patust ning nautida 
igavese elu sõnu selles maailmas ja igavest elu tulevases maailmas, 
nimelt surematut hiilgust;

sest vee kaudu te peate kinni käsust, Vaimu kaudu tehakse teid 
õigeks ja vere kaudu teid pühitsetakse.” …

Igat last, kes tuleb siia maailma, kantakse vees, sünnib vees ve-
rest ja vaimust. Seega, kui me sünnime Jumala kuningriiki, peame 
sündima samamoodi: sündima veest ristimise läbi, olema puhtaks 
pestud ja pühitsetud Kristuse vere valamise läbi ja õigeks mõistetud 
Jumala Vaimu läbi, sest ilma Püha Vaimuga ristimiseta pole ristimine 
täielik. Kas näete sarnasust maailma sündimise ja jumala kuningriiki 
sündimise vahel? …

Kolmas põhjus: ristimine on sõnasõnalises tähenduses, aga ka 
ülestõusmise kujundina, siirdumine või üles tõusmine ühest elust 
teise – patuelust vaimuellu. …
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Kõik mehed ja naised … vajavad meeleparandust. … Nad vii-
bivad vaimusurmas. Kuidas nad sealt tagasi saavad? Vette matmise 
läbi. Nad on surnud, maetakse vette ja tulevad vaimu üles tõustes 
tagasi vaimsesse ellu. See ongi ristimine.4

2
Väikesed lapsed, kes pole jõudnud vastutusikka, 

ristimist ei vaja, sest nemad on lunastatud 
Jeesuse Kristuse lepituse läbi.

Tean, et väikesed lapsed, kes pole jõudnud vastutusikka ja sellest 
tulenevalt pole süüdi patus, on … lunastatud Kristuse vere läbi, ning 
on pühaduseteotus väita, et neil on vaja ristimist, eitades seeläbi 
Jumala õiglust ja halastust [vt Mn 8:20–23].5

Õpetuse ja Lepingute 29. osas ütleb Issand (s 46–47):

„Aga vaata, ma ütlen teile: Maailma rajamisest peale on väikesed 
lapsed lunastatud minu Ainusündinu kaudu;

mispärast, nad ei saa teha pattu, sest Saatanale ei ole antud võimu 
ahvatleda väikesi lapsi enne, kui nad saavad vastutavateks minu ees.”

Kõlab hästi. „Maailma rajamisest peale on väikesed lapsed lunas-
tatud.” Mida Ta sellega mõtleb? See tähendab, et enne kui sellele 
maale alus pandi, oli lunastusplaan, päästmisplaan, mida peaksime 
siin surelikus elus järgima, täiesti valmis, ja Jumal, kes teab lõppu 
algusest peale, oli kandnud hoolt, et väikesed lapsed saaksid lunas-
tatud Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. …

Kui te vaatate imikut ja tema teid ning ta naeratab teile vastu, kas 
te suudate siis uskuda, et selle pisikese peal lasub patt, mis ei lase 
tal pääseda Jumala juurde, kui teda peaks kutsutama? …

Mulle meenub misjoniaegadest Inglismaal juhtum ühe amee-
riklaste perekonnaga. … Kui [mees] kuulis misjonäre tänaval jut-
lustamas, kutsus ta nad külla, sest nad olid ameeriklased, tema 
kaasmaalased. Teda ei huvitanud evangeelium. Teda huvitasid need 
inimesed, sest nad olid tulnud Ameerika Ühendriikidest. Juhtusin 
minagi seal samal ajal oma tööd tegema. Ma polnud küll esimene, 
keda ta jutlustamas kuulis, aga ta kutsus minugi hiljem oma koju. …

Arvasime, et läheme ta koju ja räägime seal pesapallist, ameerika 
jalgpallist ja muust taolisest ning võrdleme Ameerika Ühendriikide 
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asju, mille vastu ta huvi tundis, Suurbritannia omadega. Seda me 
tegimegi, ega puudutanud esialgu poole sõnagagi usku. Käisime 
selles kodus mitmeid kordi. Ta pidas meid päris headeks kaaslas-
teks, kuna me ei püüdnud talle oma usku peale suruda. Mõne aja 
pärast hakati aga meile küsimusi esitama – teadsime, et see ükskord 
tuleb. Ühel õhtul, kui me parasjagu jälle nende kodus istusime, 
pöördus perenaine minu poole ja ütles: „Vanem Smith, tahaksin 
teilt midagi küsida. …” Enne veel, kui ta küsida jõudis, puhkes ta 
nutma. Ma ei mõistnud, milles asi. Nutt kurgus, kogus ta end ja 
rääkis siis oma loo.

Kui nad Inglismaale jõudsid, tabas neid ränk löök – nad kaotasid 
lapse. … Nad läksid kirikuõpetaja juurde [kirikusse, kus nad olid 
harjunud käima] ja soovisid lapsele kristlikku matusetalitust. … Ki-
rikuõpetaja ütles: „Me ei saa seda teha. Laps pole ristitud. See laps 
on kadunud.” See oli räigelt öeldud, kuid nõnda see naine mulle 
seda lugu rääkis. Ta oli kaks-kolm aastat oma südant selle pärast 
valutanud. Ta küsis: „Kas mu laps on siis tõesti kadunud? Kas ma 
ei näe teda enam kunagi?” Võtsin Mormoni Raamatu ja lugesin talle 
sealt ette Mormoni sõnad poeg Moronile [vt Mn 8]. Ütlesin: „Su laps 
pole kadunud. Ükski väikelaps ei kao. Kõik väikelapsed päästetakse 
surres Jumala kuningriiki.”

… „Ja ma nägin samuti, et kõik lapsed, kes surevad enne vastu-
tusikka jõudmist, päästetakse selestilisse taevariiki.” [ÕL 137:10] Seda 
ütles Issand prohvet Joseph Smithile ilmutuses ehk siis nägemuses, 
mille ta sai Kirtlandi templis. Kas ei kõla see hästi? Kas pole see 
õiglane? Kas pole see õige? … [Väikelaps] ei kanna vastutust algpatu 
eest, ta ei vastuta ühegi patu eest, ning Jumala halastus nõuab ta 
endale ja ta lunastatakse.

Aga kuidas on lood teie ja minuga? Siin me oleme, me suudame 
mõista, ja Issand ütleb: „Kellel sellisel, kel on teadmine, pole ma 
käskinud meelt parandada?” [ÕL 29:49] Meil on kästud parandada 
meelt, meil on kästud saada ristitud, meil on kästud lasta oma patud 
ristimisveega ära uhtuda, sest me suudame mõista ja me oleme kõik 
teinud pattu. Kuid mind ega teid pole ristitud millegi sellise pärast, 
mida tegi Aadam. Mind ristiti, et võiksin saada puhtaks sellest, mida 
ma ise olen teinud, ja et ma võiksin tulla Jumala kuningriiki. Nii on 
ka teiega.
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… Issand on kandnud hoolt nende eest, keda seadus ei puu-
duta. Väikesed lapsed ei käi meeleparanduse seaduse alla. Kuidas 
õpetada last meelt parandama? Tal pole millestki meelt parandada.

Issand on määranud, et vastutusiga algab kaheksandast eluaastast. 
Kui saame 8-aastaseks, peaks meie arusaamine olema piisav, et saada 
ristitud. Issand kannab hoolt nende eest, kes pole veel nii vanad.6

3
Iga Kirikusse ristitud inimene on 

sõlminud Issandaga lepingu.

Iga inimene võtab ristimisvette astudes enda kanda lepingu.

„Ja taas, käsuna kirikule ristimise viisi kohta: Kõik need, kes alan-
davad end Jumala ees ja soovivad saada ristitud ja tulevad murtud 
südame ja kahetseva vaimuga ning tunnistavad kiriku ees, et nad 
on tõesti meelt parandanud kõigist oma pattudest, ja soovivad võtta 
enda peale Jeesuse Kristuse nime, olles kindlalt otsustanud teenida 
teda lõpuni, ja tõesti näitavad oma tegudega, et nad on saanud osa 
Kristuse Vaimust pattude andekssaamiseks, võetagu ristimise kaudu 
tema kirikusse.” (ÕL 20:37)7

Loen Õpetuse ja Lepingute 59. osast:

„Mispärast, ma annan neile [st Kiriku liikmetele] käsu, öeldes 
nõnda: Sa pead armastama Issandat, oma Jumalat, kõigest oma sü-
damest, kõigest oma väest, meelest ja jõust, ja Jeesuse Kristuse ni-
mel pead sa teda teenima.

Sa pead armastama oma ligimest nagu iseennast. Sa ei tohi va-
rastada ega rikkuda abielu ega tappa ega teha midagi sellesarnast.

Sa pead tänama Issandat, oma Jumalat, kõigis asjus.” [ÕL 59:5–7]

Iga sellesse Kirikusse ristitud inimene on sõlminud Issandaga 
lepingu pidada Tema käske ja selle käsuga, mida korratakse käes-
oleval evangeeliumi ajajärgul, mil meie elame, öeldakse meile, et 
me peame teenima Issandat kõigest südamest, ja kõigest meelest, 
ja kogu oma jõust, ja ka Jeesuse Kristuse nimel. Kõike, mida teeme, 
tuleb teha Jeesuse Kristuse nimel.
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Me sõlmisime ristimisvees lepingu, et peame neid käske, et tee-
nime Issandat, et peame seda kõikidest käskudest esimest ja suuri-
mat ning armastame Issandat, oma Jumalat; et peame järgmist suurt 
käsku ja armastame oma ligimest nagu iseennast, ning tõestame 
Talle kõigest oma väest, kõigest jõust, kõigest oma südamest, et 

„iga sellesse Kirikusse ristitud inimene on sõlminud 
issandaga lepingu pidada tema käske.”
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„ela[me] iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust” [ÕL 84:44], et oleme 
kuulekad ja alandlikud, usinad Tema teenistuses, nõus kuuletuma, 
kuulda võtma nende nõu, kes meid juhivad, ning teeme kõike, pilk 
suunatud üksnes Jumala hiilgusele.

Me ei tohiks neid asju unustada, sest see käsk on meile, Kiriku 
liikmetele, kohustuslik.8

4
Selleks et evangeeliumi õnnistustest täielikult osa 
saada, peame jääma pärast ristimist alandlikeks, 

tegema meeleparandust ja olema kuulekad.

Üks õige kiriku suuri eesmärke on õpetada inimestele, mida nad 
peavad tegema pärast ristimist, et evangeeliumi õnnistustest täieli-
kult osa saada.9

Iga ristutud hing, tõelisel viisil ristitud hing, on alandlik. Ta süda 
on murtud, ta vaim on kahetsev, ta on sõlminud Jumalaga lepingu, 
et peab tema käske, ta on hüljanud kõik patud. Kui ta Kirikusse tu-
leb, kas ta tohib siis veel patustada? Kas ta tohib end lõdvaks lasta? 
Kas ta tohib endale lubada midagi sellist, millest Issand on käskinud 
hoiduda? Ei! Tal peab olema sama kahetsev vaim, sama murtud süda 
nagu enne, nii ka pärast ristimist.  10

Olen kuulnud, kuidas meie noored ja mõned isegi mitte enam 
väga noored mehed räägivad ristimisest. Nende sõnul ei mõista 
nad, miks ei peaks inimest ristima iga kord, kui ta on patustanud, 
sest ristimine lunastab patud. Kas teie mõistate seda? Niikaua kui 
inimene teeb pattu ja püsib vaimuelus, on ta elus ning võib meelt 
parandada ja andeks saada. Ta ei pea saama ristitud, et jõuda tagasi 
sinna, kus ta juba on.11

Kes viimse aja pühadest ihaldaks kohta telestilises kuningriigis? 
Kes viimse aja pühadest ihaldaks kohta terrestrilises kuningriigis? 
Me ei peaks tahtma nendest kuningriikidest kuuldagi! Kirikusse ris-
titu eesmärgiks ei ole, vähemasti ei peaks olema, elada nii, et ta ei 
leia endale kohta Jumala selestilises kuningriigis, sest juba ristimine 
iseenesest avab talle tee sellesse kuningriiki. Ristimisel on kahetine 
eesmärk: kõigepealt pattude lunastamine, seejärel pääs Jumala ku-
ningriiki – mitte telestilisse kuningriiki, mitte terrestrilisse kuning-
riiki, vaid selestilisse kuningriiki, kus elab Jumal. Ristimine selleks 
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ongi mõeldud. Püha Vaimu anni andmine käte pealepanemisega on 
mõeldud just selleks – meie ettevalmistamiseks, et võiksime jätkata 
kuulekalt oma teed ja pidada Issanda käske, kuni jõuame täiuseni 
selestilises kuningriigis.12

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Lugedes	president	Smithi	mälestusi	Joseph	Fielding	Smithi	elust	

kõnelevas alajaotuses, tuletage meelde omaenda ristimistalitust. 
Kas teie arusaamine ristimisest on sellest ajast saadik muutunud? 
Kuidas aidata pere liikmetel või sõpradel valmistuda ristimiseks?

•	 Mida	te	saate	ristimise	kohta	teada	president	Smithi	õpetuste	1.	
osast? Kuidas aitavad tema õpetused ristimise sümboolsest tähen-
dusest mõista ristimislepingut?

•	 Mida	õpetab	Taevase	Isa	armastusest	oma	laste	vastu	peatüki	2.	
osas jutustatud lugu? Mõelge, kellele teie tutvusringkonnast võiks 
selles loos õpetatust kasu olla.

•	 Mõtisklege	selle	üle,	kuidas	te	oma	ristimislepingut	peate	(vt	3.	
osa). Kuidas mõjutab see leping teie suhteid pereliikmete ja ini-
mestega üldse?

•	 Mõtisklege	president	Smithi	avalduse	üle	4.	osa	alguses.	Mida	
oleks vaja inimestele õpetada pärast nende ristimist? Kuidas 
saame aidata teistel ristimislepingut pidada?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 3:13–17; 2Ne 31:5–13; Mo 18:8–13; 3Ne 11:31–39; ÕL 68:25–27; 

4. UA

Abiks õpetamisel:
„Teie õpilased tunnevad end arutelu käigus enesekindlamalt, kui 

reageerite positiivselt igale siirale kommentaarile. Näiteks võiksite 
öelda: „Aitäh vastuse eest! See oli väga sügavamõtteline” … või „See 
on hea näide” või „Aitäh kõige eest, mida te täna ütlesite” (Teaching, 
No Greater Call, 1999, lk 64).
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„ja kui paulus pani oma käed nende peale, tuli 
püha Vaim nende peale” (ap 19:6).
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1 4 .  P E A T Ü K K

Püha Vaimu and

„Me võime saada pärast ristimist ja liikmeks kinnitamist 
oma kaaslaseks Püha Vaimu, kes õpetab meile Issanda 

teid, virgutab meie meeli ja aitab meil mõista tõde.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith õpetas, et igal ustaval Kiriku liikmel 
„on õigus saada ilmutusi, mis on vajalikud ja mõeldud ainult tema … 
juhatamiseks”.1 Ta otsis sellist juhatust alati, eriti aga siis, kui püüdis 
õpetada ja kaitsta oma poegi ja tütreid. Vanem Francis M. Gibbons, 
kes teenis Esimese Presidentkonna sekretärina, on meenutanud, mida 
rääkis talle president Smithi poeg Reynolds (hüüdnimega Reyn).

„Reyn rääkis mulle konfidentsiaalses vestluses, et on vaid korra 
elus suitsu ette pannud ja tolgi korral ainult üheks põgusaks het-
keks. See juhtus siis, kui ta õppis Salt Lake Citys Roosevelti põhikoo-
lis. [Kooli] uks avanes vaiksele vähese liiklusega kõrvaltänavale. Tol 
päeval oli Reyn koos ühe sõbraga, kes suitsu tegi, just kooliuksest 
välja astunud, kui too hakkas talle juba ei tea mitmendat korda 
peale käima, et ka tema suitsetamise ära prooviks. Tookord jäi sõber 
peale. Reyn võttis sigareti ja pani põlema. Ta ei jõudnud tõmmata 
veel paari mahvigi, kui kõnnitee ääres peatus auto. Autos ei istunud 
keegi muu kui Reyni isa. Vanem Smith ütles autoakent alla kerides 
oma jahmunud pojale: „Reynolds, mul on sulle pärast õhtusööki 
üks jutt!” ja sõitis minema. Reyn tõdes: „Kui isa mind Reynoldsiks 
kutsus, teadsin, et asi on tõsine.” Vanem Smith lasi Reynil süütunde 
käes praadida kogu pärastlõuna ja õhtusöögi aja, mis möödus ta-
vatus vaikuses. Kohtuotsusega seisis Reynolds silmitsi hiljem, … 
kui ta nagu sütel isa kabinetis istus. See, mida ta kuulis, oli üksnes 
heatahtlik ja südamlik loeng „selle inetu harjumuse” kahjulikkusest 
ning talle tuletati meelde, kes ta on ja kuidas tema käitumine kogu 
perele varju heidab. Kõige lõpuks paluti Reynil lubada, et ta enam 
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kunagi suitsu ette ei pane. Reyn lubas. „Seda ei juhtunud enam 
kunagi,” ütles ta. Kõikidel järgnevatel aastatel, kaasa arvatud Teises 
maailmasõjas Ühendriikide mereväes teenides, kus suitsetamine oli 
igapäevane asi, pidas ta isale antud lubadust au sees.”

Sellele kogemusele mõeldes tähendas vanem Gibbons: „Võima-
lused, et Joseph Fielding Smith just tol hetkel sellele kõrvalisele 
tänavale ilmus, kui ta rohinoor poeg oma esimese ja viimase sigareti 
läitis, olid kaduvväikesed. Kuigi ta seda otseselt ei öelnud, andis 
Reyni kõnemaneer ja -toon tunnistust, et see juhtum veenis teda isa 
ebatavaliselt sügavas ja vägevas vaimses tundlikkuses, eriti kui see 
puudutas tema perekonna käekäiku.” 2

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Püha Vaimu missioon on tunnistada 
Isast ja Pojast ja kogu tõest.

Püha Vaim on Jumaluse kolmas liige. Ta on Vaim, kes on võtnud en-
dale inimese kuju. Isal ja Pojal on keha, neil on lihast ja luust ihu. Püha 
Vaim on Vaimisik ja tal on ainult vaimukeha [vt ÕL 130:22]. Tema missi-
oon on tunnistada Isast ja Pojast ja kogu tõest [vt 2Ne 31:18; Mn 10:5].3

Ta saab osa kõigest, millest Isa ja Poegki, ning ilmutab neid asju 
neile, kes ustavalt Issandat teenivad. Just nimelt Trööstija, Püha 
Vaimu õpetuste kaudu tuletasid apostlid meelde Jeesuse Kristuse 
õpetusi [vt Jh 14:26]. Just Püha Vaimu õpetuste kaudu tuleb prohveti 
kuulutus [vt 2Pt 1:21].4

Kui Jumala Vaim kõneleb inimese vaimuga, on tal vägi edastada 
tõde palju mõjusamalt ja arusaadavamalt, isegi siis, kui tõe edasta-
miseks saadaks ühendust taevaste isikutega. Püha Vaimu kaudu vii-
akse tõde kehakudedesse ja soontesse, nii et seda ei saa unustada.5

2
Püha Vaim ilmutab ausatele inimestele tõde kõikjal.

Me usume, et Püha Vaim on ilmutaja ning et ta tunnistab ausatele 
inimestele kõikjal, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg, et Joseph Smith 
on prohvet ja et see kirik on „ainus tõeline ja elav kirik kogu maa 
palge peal”. (ÕL 1:30)
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Keegi ei pea jääma pimedusse. Igikestva evangeeliumi valgus 
on siin ja igaüks maa peal, kes tunneb siirast huvi, võib saada Pü-
halt Vaimult isikliku tunnistuse, et Issanda töö on õige ja jumaliku 
iseloomuga.

Peetrus ütles: „ … Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige 
rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust, tema meele 
järele” (Ap 10:34–35), mis tähendab, et Issand valab oma Vaimu 
ustavate peale, nii et nad mõistavad ise selle usu tõdesid.6

Püha Vaim ilmutab end igaühele, kes palub teada saada tõde, just 
nagu Ta ilmutas end Korneeliusele [vt Ap 10]. Mormoni Raamatus 
ütleb Moroni 10. peatükis, 4. salmis oma ülestähendusi lõpetades:

„Ja kui te saate need asjad, tahan ma teid õhutada, et te küsiksite 
Jumalalt, Igaveselt Isalt, Kristuse nimel, kas need asjad ei ole mitte 
õiged; ja kui te küsite siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes 
Kristusesse, teeb ta teile selle kohta ilmsiks tõe Püha Vaimu väel.”

Igaüks, kes otsib tõemeeli tõde ja valgust, võib saada Pühalt Vai-
mult ilmutuse isegi siis, kui ta pole Kirikust. Püha Vaim tuleb ja an-
nab inimesele tunnistuse, mida ta on otsinud, ning seejärel taandub.7

3
Pärast ristimist antakse käte 

pealepanemisega Püha Vaimu and.

Jeesuse Kristuse kiriku alguspäevil anti lubadus, et kõik, kes pa-
randavad meelt, saavad ristitud ja patud andeks antud ning need, 
kes ustavad, saavad käte pealepanemise läbi Püha Vaimu anni. See 
lubadus on antud kõikidele, kes võtavad käesoleval Evangeeliumi 
ajajärgul vastu evangeeliumi, sest Issand ütleb:

„Ja kel iganes on usku, see tuleb teil kinnitada minu kirikusse 
käte pealepanemise läbi, ja mina annan neile Püha Vaimu anni.” 
[ÕL 33:15] 8

Püha Vaimu andi ei või saada, kui selle nimel palvetada, kümnist 
maksta, Tarkuse Sõna pidada, isegi mitte siis, kui end vees pattude 
andeks saamiseks ristida lasta. Ristimine tuleb lõpule viia Vaimuga 
ristimisega. Prohvet on öelnud, et sama hästi võiks ristida liivakotti, 
kui jätta inimene liikmeks kinnitamata ja talle Püha Vaimu and käte 
pealepanemise läbi andmata. Seda ei või saada mingil muul viisil.9
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Ma usun õpetusse, et käte pealepanemisega saab Püha Vaimu 
anni, mis annab meile võimaluse suhelda oma Taevaisaga, õppida 
tundma Tema teid ja käia Tema radu.10

4
Püha Vaimu anni läbi saavad Kiriku liikmed 

Püha Vaimu oma pidevaks kaaslaseks.

Püha Vaim on Sõnumitooja ehk Trööstija, kelle Päästja lubas saata 
oma jüngritele pärast ristilöömist. See Trööstija on oma mõjuvõi-
muga iga ristitu pidev kaaslane ning jagab Kiriku liikmetele ilmutuse 
ja juhatuse teel teadmisi tõest, et nad võiksid käia tõe valgel. Püha 
Vaim on see, kes valgustab õigel viisil ristitud liikme meeli. Tema 
kaudu tuleb isiklik ilmutus ja süütab meie südames tõe valguse.11

Kui oleme ristitud, kinnitatakse meid liikmeks. Miks on vaja liik-
meks kinnitada? Et saaksime Püha Vaimu kaasluse, et meil oleks 
eriline võimalus lasta Jumaluse kolmandal liikmel end juhatada – 
olla meie kaaslane, et meie meelt valgustataks, et Püha Vaim innus-
taks meid otsima teadmisi ja saama aru kõigest, mis puutub meie 
ülendusse.12

Me võime saada pärast ristimist ja liikmeks kinnitamist oma kaas-
laseks Püha Vaimu, kes õpetab meile Issanda teid, virgutab meie 
meeli ja aitab meil mõista tõde.13

Meile on lubatud, et kui oleme ristitud ning jääme truuks ja us-
tavaks, saame Pühalt Vaimult juhatust. Mis on selle eesmärk? Selle 
eesmärk on meid õpetada ja suunata, tunnistada meile Jeesuse Kris-
tuse evangeeliumi päästvatest põhimõtetest. Igal lapsel, kes on nii 
vana, et saada ristitud, ja kes ristitakse, on õigus Püha Vaimu juha-
tusele. Olen kuulnud inimesi ütlemas, et 8-aastane laps on mõistmi-
seks veel liiga noor. Mina tean neist paremini. Ma sain Püha Vaimu 
kaudu selle kohta tunnistuse, kui olin 8-aastane. Sellest ajast saadik 
on mul see tunnistus.14

Milline imeväärt võimalus on saada Pühalt Vaimult järjekest-
valt juhatust ja ilmutusi Jumala kuningriigi silmale nähtamatutest 
asjadest.15
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5
Püha Vaim saab olla ainult nende kaaslane, kes 

end selle vastuvõtuks ette on valmistanud.

Minu hinnangul on selles Kirikus palju liikmeid, keda on ristitud 
pattude andeks saamiseks ja kelle pea peale on pandud käed Püha 
Vaimu anni andmiseks, kuid kes pole iial seda andi saanud – nad 
pole saanud Vaimu avaldumiste osaliseks. Miks? Sest nad pole val-
mistanud end nende avaldumiste vastuvõtmiseks. Nad pole iial ol-
nud alandlikud. Nad pole iial astunud samme, mis neid Püha Vaimu 
kaasluseks ette valmistaksid. Seetõttu lähevad nad läbi elu seda tead-
mata. Neil jääb puudu arusaamisest. Kui kavalad ja libekeelsed ini-
mesed tulevad nende juurde ning hakkavad arvustama Kiriku juhte 
ja Kiriku õpetusi, ei jagu neil nõrkadel liikmetel piisavalt arusaamist, 
piisavalt teavet ja piisavalt Issanda Vaimu juhatust, et valeõpetus-
tele vastu seista. Nad kuulavad neid ja mõtlevad, et järsku on nad 
teinudki vea, ja pööravad Kirikust ära. Sest nad pole aru saanud.16

Issand on andnud käsu, et Kiriku liikmed peaksid olema oma 
tegemistes usinad ning uurima evangeeliumi põhitõdesid nagu neid 
on ilmutatud. Issanda Vaim ei jää igaveseks ükskõiksete, isemeel-
sete ja mässulistega, kes ei suuda elada jumaliku tõe valguses. Iga 
ristitu saab kestva tunnistuse evangeeliumi taastamisest, kuid see 
tunnistus ähmastub ja haihtub lõpuks sootuks, kui me ei saa pidevat 
vaimukosutust uurimise ja kuulekuse kaudu ega püüa usinalt teada 
saada ja mõista tõde.17

Meil on õigus Püha Vaimu juhatusele, kuid me ei saa seda juhatust, 
kui ei hooli sihilikult ilmutustest, mis on antud selleks, et aidata meil 
mõista ja juhatada meid igikestva evangeeliumi tõe ja valgusega. Me 
ei saa loota, et saame seda juhatust, kui ignoreerime neid suuri ilmu-
tusi, mis on meie jaoks tähendusrikkad nii ajalikult kui vaimselt. Kui 
me nüüd avastame end olukorras, et meil puudub usk või meile on 
vastumeelt otsida valgust ja teadmisi, mis Issand on asetanud meie 
käeulatusse, siis on võimalus ja oht, et laseme end ära meelitada kur-
jadel vaimudel, kuradite õpetustel ja inimeste käskudel [vt ÕL 46:7]. 
Ja kui siis need valelikud mõjujõud meile ette laotakse, ei mõista me 
neid eristada ega tea, et need pole Issandast. Ja nõnda võime me 
langeda variserluse, õeluse, pettuse ja salakavaluse ohvriks.18
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Issanda Vaim ei ela roojastes kehades. Kui inimene pöördub pa-
helisuse tõttu ära tõest, siis Vaim ei järgne talle ja lahkub. Tema ase-
mele astub eksituste vaim, sõnakuulmatuse vaim, pahelisuse vaim, 
igavese hävingu vaim.19

6
Kui jääme ustavaks, annab Püha Vaim meile ilmutusi, 

mis juhatavad ja suunavad meid läbi elu.

Issand on lubanud kõigile, kes parandavad meelt ja jäävad usta-
vaks ning elavad alandlikkuses ja usinuses, Jumala Vaimu juhatust. 
See Vaim juhatab ja suunab neid läbi elu.20

Igale Kiriku liikmele on pandud käed pea peale Püha Vaimu 
anni andmiseks. Igal Kiriku liikmel on õigus saada ilmutusi, mis on 
vajalikud ja mõeldud ainult tema – mitte Kiriku – juhatamiseks. Tal 
on õigus saada oma kuulekuse ja alandlikkuse läbi valgust ja tõde, 
nagu seda ilmutab tõe Vaim. See, kes võtab kuulda seda Vaimu ning 
otsib Vaimu andi alandlikkuses ja usus, ei saa petta.21

Meie elu peab saama pühaks, peame elama valguses ja tões õige 
arusaamise kaudu, mis tuleb Püha Vaimu anni ja väe läbi, ning mis 

„issand on andnud käsu, et Kiriku liikmed peaksid olema oma 
tegemistes usinad ning uurima evangeeliumi põhitõdesid.”
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on lubatud kõikidele, kes usuvad meeleparandusse ja võtavad vastu 
igavese elu sõnad. Kui Vaim on meiega, käime valguses ja Jumal 
on meiega.22

Igal Kiriku liikmel on eriline võimalus teada tõde, rääkida tõest, 
saada innustust Pühalt Vaimult. Meile, igaühele meist on antud ainu-
laadne võimalus … saada valgust ja käia valguses, ja kui jätkame Ju-
malas, see tähendab, peame kõiki Tema käske, saame veelgi enam 
valgust, kuni käes on täiuslik teadmistepäev. [Vt ÕL 50:24.] 23

Püha Vaimu juhatusel jõuame lõpuks tagasi Jumala, oma Isa 
juurde.24

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Mida	õpetab	meile	Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevas	alajao-

tuses jutustatud lugu Püha Vaimu kohta? Millal on Vaim innusta-
nud teid kedagi aitama?

•	 President	Smith	osutas	sellele	sõnadega	„kui	Jumala	Vaim	kõ-
neleb inimese vaimuga” (1. osa). Kuidas erineb meie vaimuga 
suhtlemine sellest, kui me midagi kõrvaga kuuleme või silmaga 
näeme? Kuidas on see palju vägevam?

•	 Mis	vahe	on	Vaimu	ilmutusel	Korneeliusele	ja	Püha	Vaimu	anni	
saamisel? (Vt 2. osa.)

•	 President	Smith	õpetas,	et	ristimine	pole	Püha	Vaimu	annita	täie-
lik (vt 3. osa). Kuidas seletada, et teie elu poleks ilma Püha Vaimu 
annita täielik?

•	 Mõtisklege	president	Smithi	õpetuste	üle	4.	osas.	Mida	tähendab	
Püha Vaimu pidev kaaslus? Kuidas on teid selle kaasluse läbi 
õnnistatud?

•	 Mida	me	saame	teha,	et	olla	valmis	Püha	Vaimu	kaasluse	saami-
seks? (Näidete leidmiseks vt 5. osa.)

•	 Millist	juhatust	me	võime	saada	Püha	Vaimu	kaudu	(vt	6.	osa)?	
Kuidas saavad vanemad õpetada oma lapsi seda juhatust mär-
kama ja vastu võtma?
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Samateemalised pühakirjakohad:
Jh 16:13; Ap 19:1–6; 1Kr 12:3; 1Ne 10:17–19; 2Ne 31:15–20;  

3Ne 19:9; ÕL 46:13; 4. UA

Abiks õpetamisel:
„Ärge muretsege, kui olete esitanud tunnis osalejatele küsimuse ja 

nad mõned sekundid vaikivad. Ärge vastake omaenda küsimusele ise. 
Andke tunnis osalejatele aega vastuse üle järele mõelda. Pikaleveni-
nud vaikus võib tähendada siiski seda, et küsimusest pole aru saadud. 
Sõnastage see ümber” (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 69).
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Igavene abielu

„Preesterluse ja Evangeeliumi täius ja õnnistused 
kasvavad välja selestilisest abielust. See on 

Evangeeliumi ja templitalituste kroon.”

Joseph Fielding Smithi elust

Kaheksateistkümneaastane Joseph Fielding Smith teadis, et keegi 
noor naine nimega Louie Emily Shurtliff tuleb kolledžis õppimise 
ajaks nende perre kostiliseks. Ometi oli ta meeldivalt üllatunud ja 
rõõmus, kui leidis ühel päeval töölt naastes Louie klaveri taga ki-
rikulaulu mängimas. Sellest 1894. aasta hilissuvisest päevast peale 
hakkas Josephi ja Louie vahel arenema sõprus, mis pikkamööda sü-
venes, kuni sõprusest sai armastus. Nad pitseeriti Soolajärve templis 
26. aprillil 1898.1

Louie ja Josephi suhe pakatas armastusest. Kui Joseph varsti pä-
rast abiellumist Inglismaale kaheaastasele misjonile kutsuti, asus 
Louie tööle oma isa juurde, et meest rahaliselt toetada. Ta toetas 
Josephit oma julgustavate kirjadega ka hingeliselt ja vaimselt. Kui 
Joseph misjonilt naasis, rajasid nad õnneliku kodu ja nende perre 
sündis kaks tütart. Paraku jäi Louie pärast kümneaastast abielu kol-
manda raseduse ajal raskesti haigeks ja suri 31-aastaselt.

Joseph leidis tröösti kindlast teadmisest, et Louie oli lahkunud 
paremasse maailma. Ta kirjutas oma päevikusse palve, et ta „[võiks 
olla] vääriline kohtama teda igaveses hiilguses, et olla taas koos 
temaga”.2 Hoolimata lohutusest ja lootusest, mida andis evangee-
lium, tundis ta Louiest kohutavat puudust. Lisaks sellele muretses 
ta oma tütarde pärast, kes olid jäänud emata. Peagi pärast Louie 
surma kohtas Joseph Ethel Georgina Reynoldsit. Kuigi ta armas-
tus Louie vastu polnud kustunud, hakkas ta, nagu ka tema tütred, 
Ethelit armastama. Omaenda, Louie ja Etheli vanemate heakskiidul 
palus Joseph Etheli endale naiseks. Nad pitseeriti 2. novembril 1908. 
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„Viimse aja pühade arusaamade järgi on abielu 
leping, mis on määratud olema igikestev.”
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Nende kooselu oli rõõmuküllane ja sündmusterohke. Perre sündis 
veel üheksa last. Nende kodus valitses kord, puhtus, südamlik dist-
sipliin, armastus, üksteisest lugupidamine; tehti kõvasti tööd ega 
unustatud ka hillitsetud meelelahutusi.3

Pärast 29 aastat abielu suri Ethel temast neli aastat jõudu ime-
nud raske haiguse tagajärjel. Joseph oli jälle üksi, kuid teda trööstis 
kindel teadmine igavesest abielust.4 Siis aga kohtas ta taas kedagi, 
kellega oma elu jagada. Tema ja Jessie Evans pitseeriti 12. aprillil 
1938. „33 aastat kestnud kooselu jooksul saatis naine teda pea kõi-
kidel sõitudel, olgu lähedal või kaugel. Joseph omalt poolt aitas 
naisel toidupoes sisseostusid teha, õhtusöögi järel nõusid kuivatada 
ja sügiseti puuviljahoidiste valmistamisel abiks olla. Põllega apostel 
olla polnud tema jaoks häbiasi.” 5 Jessie ütles sageli oma abikaasa 
kohta: „Ta on toredaim mees, keda olen iial tundnud. Ma pole iial 
kuulnud tema suust ühtegi piredat sõna.” Joseph vastas seepeale 
naeratades: „Ma ei teagi piredaid sõnu.” 6

President Smithi biograaf John J. Stewart kirjutas, kui leebe ja 
osavõtlik oli president Smith Jessie vastu: „Ta manitses kõnetoolist 
mehi oma naisi armastama ja neile pühenduma. Kuid minu jaoks 
on liigutav jutlus hoopis see, kuidas ta ronis 1971. aasta kuumal 
juulipäeval üheksa kvartalit mööda Salt Lake City järske põhjatäna-
vaid üles Viimse aja pühade haiglasse ja veetis oma 95. sünnipäeva 
oma naise Jessie haigevoodi ääres. Naise tervise halvenedes istus ta 
nädalaid päevad ja ööd tema haigevoodi juures, pidas murelikuna 
valvet, trööstis ja julgustas teda kuni lõpuni, kuidas oskas.” 7

Jessie suri 3. augustil 1971. Kaks kuud hiljem pidas president 
Smith üldkonverentsi avakõne. Tema tunnistuse järgi võis aimata, 
et usaldus Issandasse ja lootus igavesele elule olid talle kurvastuses 
hingerahu toonud:

„Tahan öelda koos vana aja Iiobiga, kelle teadmised olid pärit 
samast allikast, kust minugi omad: „Sest ma tean, et mu Lunastaja 
elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma!” ning et ma saan 
„[ihus] näha Jumalat, teda, keda ma ise näen, keda näevad mu omad 
silmad. …” (Ii 19:25–27; vt ka inglise keelsest Piiblist Job 19:25–27.)
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Ja liites oma tunnistuse Iiobi omaga, lubage mul olla koos temaga 
ka tänulik, nii nagu ta hüüdis hingevalus ja -ahastuses: „… Jehoova on 
andnud ja Jehoova on võtnud: Jehoova nimi olgu kiidetud!” (Ii 1:21)

„Palvetan, et meid kõiki juhataks Püha Vaimu vägi, et käiksime 
Issanda ees püstipäi ja päriksime igavese elu kuulekatele valmista-
tud eluasemetes ja kuningriikides.” 8

Pärast president Smithi kõnet ütles koosolekut juhatanud presi-
dent Harold B. Lee: „Olen kindel, et see vägi ja jõud, mida ta täna 
hommikul siin meie ees ilmutas, mõjub ülimalt meeltülendavalt kõi-
gile Kiriku liikmetele kõikjal, arvestades, millises olukorras ta selle 
vägeva sõnumi ette kandis. Täname sind kogu südamest, president 
Smith!” 9

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Selestiline abielu on Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi talituste kroon.

Jeesuse Kristuse Evangeeliumiga pole seotud ühtegi talitust, mis 
oleks tähtsam, olemuselt püham ja ülevam ning [meie] igaveseks 
rõõmuks vajalikum … kui abielu.10

Preesterluse ja Evangeeliumi täius ja õnnistused kasvavad välja 
selestilisest abielust. See on Evangeeliumi ja templitalituste kroon.11

Tahan panna oma tublidele vendadele ja õdedele, tublidele Ki-
riku liikmetele südamele, et nad läheksid templisse ja abielluksid 
seal ajaks ja kogu igavikuks.12

2
Vastupidiselt maailma tavadele, peab abielu 

evangeeliumi plaanis vastu igavesti.

Paljud inimesed peavad abielu pelgalt tsiviillepinguks ehk mehe ja 
naise vaheliseks kokkuleppeks, et nad elavad üheskoos abielusuhtes. 
Tegelikult on see igavene põhimõte, millest sõltub kogu inimkonna 
olemasolu. Issand andis selle seaduse inimesele kohe pärast maa-
ilma loomist ühe osana Evangeeliumi seadustest ja see pidi kestma 
igavesti. Issanda seaduse järgi peaks iga abielu kestma igavesti. Kui 
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kogu inimkond kuuletuks täielikult Evangeeliumile ja elaks armastu-
ses, mida sünnitab Issanda Vaim, oleksid kõik abielud igavesed. …

Viimse aja pühade arusaamade järgi on abielu leping, mis on 
määratud olema igikestev. See on igavese ülenduse aluseks, sest 
ilma selleta poleks Jumala kuningriigis igikestvat arengut.13

Meile kõigile, kes me loeme ajalehti, kuulame raadiost uudiseid ja 
vaatame telerit, on selge, et neid on liigagi palju, kes ei suhtu abiellu 
ja perekonda sellise lugupidamisega, nagu Issand on ette näinud.14

Abielu on püha leping, millest on ometi paljudel puhkudel 
saanud siivutute naljade märklaud, naljanumber, mööduv kapriis 
labastele ja räpastele ja ka paljudele neile, kes peavad end küll 
kombekaks, kuid ei hooli selle tähtsa põhimõtte pühadusest.15

Issand on andnud oma igavikulise evangeeliumi meile valguseks 
ja lipuks, ning selle evangeeliumi juurde kuulub ta püha abielukor-
raldus, mis on olemuselt igavene. Me ei peaks ega tohiks järgida 
maailmas levinud abielutavasid. Meil on suurem valgus kui maail-
mal ja Issand ootab meilt rohkem kui neilt.

Me teame, milline on õige abielukorraldus. Me teame, milline 
on perekonna koht päästmisplaanis. Teame, et peame abielluma 
templis, ning hoidma end puhta ja rikkumatuna, et saada Lubaduse 
Pühalt Vaimult oma abieluliidule kinnitava pitseri.

Me oleme oma Igavese Isa vaimulapsed. Tema lõi päästmisplaani, 
misläbi saime tulla maa peale, areneda ja edeneda ning saada tema 
sarnaseks. See tähendab, et ta andis evangeeliumi plaani, mis või-
maldab meil saada endale omaenda igavene perekond ja tunda 
rõõmu igavesest elust.16

Issand ei kavatsenud kunagi lõpetada abielu sureliku keha sur-
maga, vaid abielu eesmärgiks oli anda lepingu sõlminud osapool-
tele täiendavat au, võimu ja väge, ning perele jätkusuutlikkust ja 
igavest ühtsust Jumala kuningriigis. Sellised õnnistused on neile, 
kes elavad Issanda ilmutatud lepingu järgi. Abielu pole ainult mehe 
ja naise vaheline partnerlus, sest nagu Issand on öelnud, saab neist 
abielus üks liha ja nad astuvad partnerlusse Jumalaga.17
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3
Ustavus abielulepingule toob õnne ja viib 

igavese hiilguse õnnistusteni.

Olen Issandale tänulik teadmise eest, et abieluleping on igavene, 
mis annab mehele õiguse nõuda tulevases maailmas oma naist en-
dale ja naisele õiguse nõuda endale oma meest, eeldusel, et nad on 
käinud Issanda kojas ning neid on liitnud ajaks ja kogu igavikuks 
keegi, kes hoiab pitseerimisväge, sest seda suurt õnnistust ei saa 
mingil muul viisil. Olen tänulik ka teadmise eest, et kui peresuhted 
ja ühtne pere on õigesti loodud, kestavad need õigemeelsena edasi 
tulevases elus.18

Tahan neile, kes on käinud templis ja seal abiellunud, panna 
südamele, et nad jääksid ustavaks ja truuks oma lepingutele ja ko-
hustustele, sest Issanda kojas sõlmitud lepingud on pühad.19

Miski ei valmista inimkonda ette Jumala kuningriigi hiilguseks nii 
hõlpsalt kui ustavus abielulepingule. …

Õigesti sõlmituna toob see leping meile suurimat õnne. Ülim au 
käesolevas elus ning au, võim ja täiusliku armastuse vägi tulevases 

„Kui peresuhted ja ühtne pere on õigesti loodud, kestavad 
need õigemeelsena edasi tulevases elus.”
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on õnnistused, mis sellest lähtuvad. Neid igavese hiilguse õnnistusi 
antakse neile, kes elavad selle ja kõikide teiste Evangeeliumi lepin-
gute järgi.20

Mida tähendab abielu Kiriku liikmetele? Selle talitusega saavad 
nad ülima, tipmise, igaveste elude õnnistuse. Issand ütleb selle 
kohta just nii, „igavesed elud”, mis tähendab seda, et igavesse ellu 
ei pääse üksnes mees ja naine, vaid ka nende lastele, kes sündisid 
lepingu all, antakse ustavuse kaudu õigus igavesele elule. Ja veelgi 
enam, et mehel ja naisel pole pärast surnute ülestõusmist lõppu. 
Sellega mõtleb Issand, et nende seeme jätkub igavesest ajast igavesti 
ja perekonnal pole lõppu. [Vt ÕL 132: 19–24.] 21

Selleks et meie Igavese Isa eesmärgid täide läheksid, peab olema 
liit, kus mehed ja naised saavad õnnistusi, mis on lubatud neile, kes 
on truud ja ustavad, ja see ülendab nad Jumaluseni. Mees ei saa üksi 
Jumala kuningriigi õnnistuste kogu täiust, ega saa seda ka naine, 
kuid kahekesi koos võivad nad saada kõik õnnistused ja privileegid, 
mis kuuluvad Isa kuningriigi täiuse juurde.22

4
Iga hing, kelle süda on õiges kohas, võib saada igavese 

abielu õnnistusi kas selles või järgmises elus.

Suures päästmisplaanis pole midagi jäänud kahe silma vahele. 
Jeesuse Kristuse evangeelium on ilusaim asi maailmas. See puu-
dutab igat hinge, kelle süda on õiges kohas, kes otsib teda usinalt 
ning soovib kuuletuda tema seadustele ja lepingutele. Seega, kui 
kellelegi ei anta mingil põhjusel võimalust mõnele lepingule kuu-
letuda, mõistab Issand tema üle kohut tema südamesoovide järgi. 
Neid Kiriku liikmeid on tuhandeid, [kellel puudub võimalus temp-
lisse minna], kes on abiellunud ja oma pere Kirikus üles ehitanud, 
kuid on jäänud ilma võimalusest lasta end pitseerida ajaks ja kogu 
igavikuks. Paljud neist on surnud ja saanud oma õnnistused asemike 
vahendusel. Evangeelium on asemike töö. Jeesus tegi asemikuna 
tööd meie kõigi eest, kuna me seda ise teha ei saanud. Ta laseb 
elavatel Kiriku liikmetel teha tööd asemikena surnute eest, kellel 
puudus võimalus teha tööd iseenda heaks.

Lisaks sellele on tuhandeid noori mehi ja noori naisi, kes on läi-
nud vaimumaailma, ilma et neil oleks olnud võimalust saada neid 
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õnnistusi. Paljud neist on langenud lahingus, paljud on surnud vara-
ses nooruses, paljud lapsepõlves. Issand ei unusta mitte kedagi neist. 
Neile antakse kõik ülendusega seotud õnnistused. See kuulub õigluse 
ja halastuse juurde. Nõnda on ka nendega, kes elavad Siioni vaiades 
ja templite varjus: kui nad selles elus nendest õnnistustest ilma jäävad, 
antakse need õnnistused neile tuhandeaastase rahuriigi ajal.23

Mitte keegi, kes jääb ustavaks, ei jää ülenduseta. … Vääritu mehe 
pärast ei jää ustav naine ülendusest ilma ja vastupidi.24

5
Lapsed ja noored valmistuvad igaveseks abieluks, 
õppides tundma abielulepingut, kasvatades usku, 
mis püsib, ning hoides end puhta ja rikkumatuna.

Kandku kõik isad ja emad, viimse aja pühad, hoolt selle eest, et 
nad õpetavad oma lastele abielulepingu pühadust.  

Elu on lühike ja igavik pikk. Kui võtta teadmiseks, et abieluleping 
kestab igavesti, tasub selle üle hoolega järele mõtelda. … Õige nõu-
anne noortele oleks mõelda hoolikalt järele, kelle nad kaaslaseks 
valivad ja veenduda, et väljavalitul on kindel usk Evangeeliumisse. 
Selline inimene jääb suurema tõenäosusega truuks igale vandele 
ja lepingule. Kui noor mees ja noor naine mõistavad jäägitult meie 
Issanda jumalikku missiooni ja usuvad Evangeeliumi, nagu see il-
mutati prohvet Joseph Smithi kaudu, on neil head väljavaated õn-
nelikuks liiduks, mis peab vastu igavesti.26

Siioni noored, hoidke end puhaste ja rikkumatutena, et teil oleks 
õigus minna Issanda kotta ja tunda koos oma väljavalituga rõõmu 
kõikidest nendest suurtest õnnistustest, mida Issand teile pakub! 27

On üks asi, … millele tahaksin tähelepanu pöörata. Kui noored 
abielluvad, ei rahuldu nad kasina ja tagasihoidliku algusega. Nad 
tahavad, et neil oleks abielludes kõike niisama palju, kui on nende 
vanematel. … Nad tahavad kohe, nüüd ja praegu, kõiki hüvesid 
päikese all, et end mõnusalt tunda. Minu arvates on see vale. Ma 
arvan, et nad peaksid alustama tagasihoidlikult, uskuma Issandasse, 
panema tallele siit natuke ja sealt natuke, nagu võimalused lubavad, 
kuni kild killu haaval koguneb kokku see, millest nad unistavad.28
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6
Kui abikaasad järgivad ustavalt kõiki 

evangeeliumi talitusi ja põhimõtteid, pakub 
abielu neile järjest rohkem rõõmustavat.

Abielu seadis sisse Jumal. Abielu on õigemeelne põhimõte, kui 
seda algusest peale pühaks pidada. Kui mehed ja naised sõlmiksid 
tänapäeval selle lepingu alandlikkuse, armastuse ja usuga nagu käs-
takse, käiksid õigemeelselt igavese elu radadel, poleks lahutusi ega 
lagunenud perekondi, pakataks kirjeldamatu õnn ja rõõm.29

Tahan tuletada oma tublidele vendadele ja õdedele, kes on abi-
ellunud templis, meelde, et nad ei unustaks iial neile antud suuri 
õnnistusi: Issand andis neile nende ustavuse eest õiguse saada tema 
lasteks, Jeesuse Kristuse kaaspärijateks, saada endale, nagu siin on 
öeldud, kõik, mis on Isal [viidates pühakirjakohtadele Rm 8:13–19 
ja ÕL 76:54–60].

Ja ikkagi on Kiriku liikmeid, kes seda ei mõista. Nad on abiel-
lunud ajaks ja kogu igavikuks, … neile on lubatud Isa kuningriigi 
täius, nemad aga lasevad tulla oma ellu asjadel, mis tekitavad tü-
lisid ja ajavad nad lahku. Neil läheb meelest, et nad on sõlminud 
teineteisega lepingu ajaks ja kogu igavikuks. Ja mitte ainult see: nad 
unustavad ära, et on sõlminud lepingu ka Taevaisaga.30

Kui mees ja naine järgiksid tõsimeelselt ja ustavalt kõiki evan-
geeliumi talitusi ja põhimõtteid, ei tekiks vähimatki põhjust lahu-
tuseks. Abielupoolte vahel valitsev rõõm ja õnn köidaksid järjest 
rohkem nende meeli ning mees ja naine kasvaksid aja möödudes 
järjest kindlamini teineteise külge. Mees armastaks oma naist ja 
naine meest ning neile sündinud lapsed kasvaksid üles armastavas 
ja üksmeelses kodus. Armastus üksteise vastu ei kahaneks ja kõi-
kide armastus meie Igavese Isa ja tema Poja Jeesuse Kristuse vastu 
juurduks veel tugevamini nende hinge.31
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Peatükk	algab	näidetega	rõõmust	ja	kurbusest,	mis	võib	kuuluda	

abielu ja pereelu juurde. Kuidas saab õpetus igavestest peredest 
õnnelikel ja kurbadel aegadel meile toeks olla?

•	 Miks	nimetatakse	selestilist	abielu	templitalituste	krooniks?	 
(Vt 1. osa.)

•	 President	Smith	vastandas	Issanda	nägemust	abielust	maailma	
nägemusele (vt 2. osa). Mis on teile nende vastuolulisuses olu-
line? Kuidas saaksime kaitsta ja kindlustada abielu ja perekonda 
tänapäeva maailmas?

•	 3.	osas	loeb	president	Smith	üles	vähemalt	viis	õnnistust,	mis	
saavad osaks neile, kes on truud ja ustavad abielulepingule. Mida 
tähendab teie jaoks olla truu ja ustav abielulepingule?

•	 Mida	saavad	teha	vanemad,	et	õpetada	oma	lastele	abielulepingu	
pühadust? (Mõtete leidmiseks vt 5. osa.)

Kui mees ja naine järgivad üheskoos ustavalt evangeeliumi, köidab 
rõõm ja õnn, mis nende abielu täidab, järjest rohkem nende meeli.
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•	 6.	osas	selgitab	president	Smith,	kuidas	abielusuhted	järjest	roh-
kem meeli köidavad. Milliseid näiteid võiksite selle kohta tuua? 
Kui olete abielus, siis mõelge, kuidas saate tuua oma abiellu suu-
remat rõõmu ja armastust.

Samateemalised pühakirjakohad:
1Kr 11:11; ÕL 42:22; 131:1–4; Ms 3:18–24

Abiks õpetamisel:
„Enne tunni algust tahvlile kirjutatud küsimused aitavad tunnis 

osalejatel mõelda tunni teemale juba enne seda, kui tund peale 
hakkab” (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 93). 
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Laste kasvatamine 
valguses ja tões

„Prioriteet Kiriku laste õpetamisel kuulub kodule.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith ütles, et tema isa president Jo-
seph F. Smith oli inimene, keda ta on usaldanud rohkem kui kedagi 
teist, keda siin ilmas on tundnud.1 Ta meenutas, et isa kogus pere 
sageli kokku, et „õpetada oma lastele evangeeliumi põhimõtteid. 
Viimne kui üks tundis tema kohalolekust rõõmu ning oli tänulik 
tema jagatud nõuannete ja õpetuste eest. … Nad pole õpetatut iial 
unustanud, selle mõju on neil meeles ja küllap jääb meelde igave-
seks.” 2 Ta ütles ka: „Isa oli kõige õrnasüdamelisem mees, keda iial 
olen tundud. … Minu hellemate mälestuste seas on tema kõrval 
veedetud tunnid, mil vestlesime evangeeliumi põhimõtetest ja sain 
juhatust, mida ainult tema oskas anda. Nõnda pandi aluse minu 
teadmistele evangeeliumist, nii et ka mina võin öelda, et ma tean, 
et mu Lunastaja elab ja et Joseph Smith on, oli ja jääb alatiseks elava 
Jumala prohvetiks.” 3

Joseph Fielding Smith kõneles armastusega ka oma emast Julina L. 
Smithist ja tema õpetustest. Ta on öelnud: „Ema kõrval õppisin ma 
armastama prohvet Joseph Smithi ja oma Lunastajat. … Olen tänulik 
isalt saadud õpetuste eest ja püüdnud alati järgida tema nõuandeid. 
Kuid ma ei tohi anda kogu au temale. Arvan, et tubli osa sellest, väga 
suur osa, peaks minema mu emale, kelle põlve peal ma väikese poi-
sina istusin ja kuulasin tema pajatusi teerajajatest. … Ema tavatses 
mulle õpetusi jagada. Kui olin piisavalt vana ja oskasin lugeda, andis 
ta mulle lugeda asju, millest ma aru suutsin saada. Ta õpetas mind 
palvetama [ning] olema truu ja ustav oma lepingutele ja kohustustele, 
täitma oma ülesandeid diakoni ja õpetajana … ning hiljem preestrina. 
… Ema hoolitses selle eest, et ma loeksin, ja lugeda mulle meeldis.” 4
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president joseph Fielding Smith ja tema lapselapselaps Shanna mcConkie.
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Kui Joseph Fielding Smith ise isaks sai, järgis ta oma vanemate 
eeskuju. Tema tütar Amelia on öelnud:

„Isa oli täiuslik õpilane ja õpetaja. Ta mitte ainult ei jaganud mei-
ega oma suurt teadmistepagasit, vaid innustas meid ka iseseisvalt 
õppima. …

Ta järgis oma laste puhul ÕL 93:40 nõuannet: „Kuid mina olen 
teil käskinud oma lapsed üles kasvatada valguses ja tões.”

Ta õpetas meid hommikusöögilaua ääres, rääkides lugusid püha-
kirjadest. Ta oskas jutustada iga lugu uues ja põnevas valguses, ol-
gugi et olime seda juba varem mitmeid kordi kuulnud. Tunnen veel 
tänagi seda pinget, nagu toona, kui mõtisklesin selle üle, kas vaa-
rao sõdurid leiavad Benjamini viljakotist hõbekarika või mitte. Me 
saime teada, kuidas Joseph Smith leidis kuldplaadid ja kuidas teda 
külastasid Isa ja Poeg. Lood jätkusid, kui isal oli aega meiega kooli 
jalutada. Kui möödusime kooliteel [Soolajärve] templist, jutustas ta 
meile ingel Moronist. Saime teada, et tempel on väga eriline koht, 
et sinna saavad sisse ainult head inimesed ja kui seal abielluda, on 
see abielu igavene. Ta õpetas meid perepalvetega, kui me enne 
hommikusööki ja õhtusöögi ajal oma tooli kõrval põlvitasime. …

Täna toovad tema õpetused meeleülendust ja pakuvad tuge mitte 
ainult ta järeltulijatele, vaid ka lugematutele ustavatele Kiriku liik-
metele. Suur au ja õnnistus on olla tema tütar.” 5

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Selleks et lapsed suudaksid vastu panna 
vastase mõjutustele, tuleb vanematel nad 

üles kasvatada tões ja valguses.

Perekonna üksmeele olulisust – seda, kuidas peres üksteist ar-
mastatakse ja üksteisest hoolitakse – ei saa üle tähtsustada. Pere-
konna vaimne ühtekuuluvus on see kindel alus, millel põhineb Kiriku 
ja kogu ühiskonna õitseng. See tõsiasi on vastasele hästi teada ja 
ta mõistab selle tähtsust. Nagu ei iial varem, kasutab ta igat tema 
võimuses olevat nutikat vahendit, mõjujõudu ja väge selle igavese 
institutsiooni õõnestamiseks ja hävitamiseks. Seda saatanlikku hävi-
tustööd tõkestab vaid Jeesuse Kristuse evangeeliumi rakendamine 
peresuhetes.6
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Arvestada tuleb paljude suurte ja tõsiste ohtudega, ning ohud, 
mis teevad meile rohkem muret, kui kõik teised kokku, on seotud 
meie lastega. Ainsat tõelist ja piisavat kaitset suudab pakkuda kodu 
oma mõjuga.7

Meie lapsi tuleb õpetada tegema vahet heal ja halval, vastasel 
korral ei suuda nad mõista, miks nad ei tohi lubada endale seda, 
mis naabrite juures on lubatud. Kui neile ei õpetada Kiriku õpetusi, 
ei pruugi nad mõista, miks on pühapäevane kontsert, pühapäevane 
teatrietendus, film, pallimäng või muud taolised asjad mingil moel 
kahjulikud, kui nende mängukaaslased lubavad endale piiramatult – 
neid koguni innustatakse selleks –, mis Issand on oma pühal päeval 
ära keelanud. Vanemad vastutavad oma laste õige õpetamise eest. 
Issand mõistab vanemad hukka, kui nende lapsed ei kasva üles 
meie Issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhimõtete valgusel.8

Issand on käskinud meil kõigil, viimsel kui ühel, kasvatada oma 
lapsed üles valguses ja tões. Seal, kus on vaim, seal ei ole ega saagi 
olla lahkhelisid ja sõnakuulmatust, seal ei jäeta hooletusse pühasid 
kohustusi.  9

2
Vanemad vastutavad eelkõige oma laste õpetamise eest.

Isa pole iial loobunud oma õigusest siia maailma sündinud las-
tele. Nad on ikka Tema lapsed. Ta on andnud nad surelike vane-
mate hoolde manitsusega kasvatada lapsed üles valguses ja tões. 
Peamine ja põhiline vastutus oma laste õpetamisel valguses ja tões 
lasub vanematel.  10

Prioriteet Kiriku laste õpetamisel kuulub kodule. Vanemate ko-
hus on kasvatada oma lapsed üles valguses ja tões ning Issand on 
kuulutanud, et kui nad seda ei tee, tuleb neil vastuse andmiseks 
seista kohtuistme ees.11

Issand ütles 1831. aastal Kirikule antud ilmutuses:

„Ja taas, kuivõrd vanematel on lapsi Siionis või mõnes selle vaias, 
mis on organiseeritud, kes ei õpeta neid mõistma õpetust meelepa-
randusest, usust elava Jumala Pojasse Kristusesse ja ristimisest ning 
käte pealepanemise kaudu antavast Püha Vaimu annist, kui nad on 
kaheksa aasta vanused, on patt vanemate pea peal.
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Sest see olgu seaduseks Siioni elanikele ehk kõigis selle organi-
seeritud vaiades.” [ÕL 68:25–26]

… Issand nõuab seda meilt.12

Vanemad vastutavad oma laste tegude eest, kui nad ei õpeta oma 
lapsi eeskujude ja normide järgi.

Kui vanemad on teinud kõik, mis nende võimuses, et õpetada 
oma lapsi õigete eeskujude ja normide järgi, kuid nende lapsed 
ikkagi eksiteele satuvad, ei peeta vanemaid vastutavaks ja patt on 
laste endi peal.13

3
Kirik on vanematele laste õpetamisel abiks.

Peamine vastutus teha seda, mis viib päästmiseni, lasub iga ini-
mese enda peal. Kõiki meid on pandud siia maa peale, et teeksime 
läbi surelikkuse proovilepanekud. Oleme siin, et näha, kas peame 
käske ja saame võitu maailmast. Meil tuleb teha iseendi heaks kõik, 
mida teha saame.

Edasi sõltub meie pääsemine juba meie perest. Vanemad on sea-
tud oma lastele valguseks ja juhtideks ning neil on kästud kasvatada 
lapsed üles valguses ja tões, õpetada neile evangeeliumi ja olla ise 
õigeks eeskujuks. Lastelt oodatakse, et nad kuuletuksid oma vane-
matele ning austaksid neid ja peaksid neist lugu.

Kirik koos oma alljaotustega moodustab teenimisorganisatsiooni, 
mis on mõeldud pere ja iga üksiku inimese abistamiseks.14

Kallid vennad ja õed, abikaasad, isad ja emad! Ma palun teilt, et 
te kasutaksite ära iga Kiriku pakutud võimaluse ja laseksite õpe-
tada oma lapsi erinevates ühingutes, mis on neile antud Issanda 
ilmutustega: Algühingus, Pühapäevakoolis, vastastikuse edu ühin-
gutes [Noortes Meestes ja Noortes Naistes] ning vähema preesterluse 
kvoorumites meie piiskopkondade juhatuse all. …

Kirikul on kõikjal, kus võimalik, seminarid ja instituudid. … Ven-
nad ja õed! Saatke oma lapsed nendesse seminaridesse. Need, kes 
käivad ülikoolis, on piisavalt vanad, et käia Kiriku instituutides, kui 
nad varasemalt õiget õpetust on saanud.15
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4
Vanemate ülesanne on teha kõik, mis nende 

võimuses, et aidata lastel mõista Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi ja elada selle järgi.

Omaenda tunnistus on ja saab igavesti olema see, mis Viimse Aja 
Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku tugevaks teeb. Tunnistus kasvab 
kõige efektiivsemalt pereringis. … Tunnistuse saamine ja hoidmine 
peaks olema pereprojekt. Ärge jätke hooletusse midagi, mis võiks 
aidata teil tugevdada iga teie pere liikme tunnistust.16

Me peame kaitsma oma [lapsi] maailma pattude ja kurjuse eest nii 
palju kui saame, et nad ei eksiks kõrvale tõe ja õigemeelsuse rajalt.17

Aidake oma lastel üles kasvada teadmistega Jeesuse Kristuse 
evangeeliumist. Õpetage neid palvetama. Õpetage neid järgima Tar-
kuse Sõna, elama ustavalt ja alandlikult Issanda ees, et nad mehe- ja 
naiseikka jõudes võiksid teid tänada selle eest, mida te nende heaks 

„Kirik koos oma alljaotustega moodustab teenimisorganisatsiooni, 
mis on mõeldud pere ja iga üksiku inimese abistamiseks.”
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olete teinud ning vaadata oma elule tagasi tänuliku südame ja ar-
mastusega oma vanemate vastu selle eest, kuidas nad nende eest 
hoolitsesid ja neid Jeesuse Kristuse evangeeliumis elama õpetasid.18

olge õigemeelseks eeskujuks

Me paneme vanematele südamele, et nad oleksid oma lastele 
õigemeelseks eeskujuks ja koguksid nad pereõhtutel, ja mitte ainult, 
enda ümber ja õpetaksid neile evangeeliumi.19

Vanemad peaksid püüdma olla, või vähemasti andma endast pa-
rima, et olla sellised, millistena nad tahaksid näha oma lapsi. Te ei 
saa anda eeskuju millestki sellisest, mis teile endile on võõras.20

Õpetada tuleb nii eeskuju kui paikapandud reeglitega. Laskuge 
koos lastega palvetamiseks põlvili. Õpetage neile kogu alandlikku-
sega meie Päästja Jeesuse Kristuse missioonist. Näidake neile teed. 
Isa, kes näitab pojale teed, ei ütle talle: „Poeg, mine pühapäeva-
kooli, või mine ühisüritusele, või mine preesterluse koosolekule.” 
Ta ütleb: „Tule minuga!” Ta õpetab eeskujuga.21

Lapsi tuleb hakata õpetama varasest east peale

Teenimist alustada pole kunagi liiga vara. … Noored järgivad 
oma vanemate õpetusi. Laps, keda õpetatakse sünnist saadik õige-
meelsuses, jääb õigemeelseks usutavasti kogu eluks. Head harju-
mused on kerged kujunema ja kerged järgida.22

Kodudes peaks valitsema palve, usu, armastuse ja Jumalale kuu-
letumise vaim. Vanemate kohus on õpetada oma lastele Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi päästvaid põhimõtteid, et nad teaksid, miks 
nad peavad saama ristitud, ning et nad tunneksid südames sügavat 
soovi pidada Jumala käske ka pärast ristimist, et nad võiksid naasta 
tema juurde. Head vennad ja õed! Kas te vajate oma peresid, oma 
lapsi? Kas tahate olla pitseeritud oma esiisade ja esiemadega, kas 
tahate, et teie pereühendus oleks täiuslik, kui te, juhul kui teid lu-
batakse, lähete Jumala selestilisse kuningriiki? Kui te seda tahate, 
peate õpetamisega alustama juba hälli ääres.23

Õpetage lapsi palvetama

Mis kodu see oleks, kui seal puuduks palve vaim? See ei oleks 
viimse aja pühade kodu. Palvetagem! Ükski hommik ei tohiks 
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mööduda nii, et me ei tänaks Issandat pereringis põlvitades, et me 
ei tänaks Teda Tema õnnistuste eest ega paluks Temalt juhatust. 
Ükski õhtu ei tohiks mööduda, ilma et me enne puhkama minekut 
kutsuks kokku oma pere, tänaks Issandat kaitse eest ja paluks Te-
malt juhatust kõikideks oma elupäevadeks.24

Loodan, et õpetate kodus oma lapsi palvetama. Loodan, et teete 
perepalveid hommikuti ja õhtuti, et õpetate oma lapsi eeskuju ja 
paikapandud reeglitega pidama käske, mis on hindamatud ja pühad 
ja millel on erakordne tähtsus meie pääsemisel Jumala kuningriiki.25

tutvustage lastele pühakirju

Maailmas ei tohiks olla ühtegi kodu, kus ei ole Piiblit. Ega kodu, 
kus ei ole Mormoni Raamatut. Jutt on viimse aja pühade kodudest. 
Ei tohiks olla kodu, kus pole Õpetust ja Lepinguid ning Kallihinnalist 
Pärli. Ärge hoidke neid riiulitel ega kappides, vaid avatuna seal, kus 
neid on kerge kätte saada, et pereliikmed pääseksid nendeni, võ-
taksid istet ning loeksid ja uuriksid ise evangeeliumi põhimõtteid.26

pidage pereõhtuid

Lapsed, kes kasvavad üles kodus, kus peetakse pereõhtuid, kus 
valitseb armastus ja üksmeel, saavad tugeva aluse heakodanlikule 
käitumisele ja aktiivsele osalemisele Kirikus. Vanemad ei saa jätta 
oma lastele päranduseks midagi suuremat kui mälestused õnnelikust, 
üksmeelsest ja armastavast kodust ning sealt saadud õnnistustest.

Hästi planeeritud pereõhtu võib olla rõõmu- ja mõjualliakas veel 
pikka aega. Pereõhtud on nagu loodud ühistegevuseks, millegi käi-
vitamiseks, armastuse väljendamiseks, tunnistuse jagamiseks, evan-
geeliumi põhimõtete õppimiseks, meelelahutuseks ja lõõgastumiseks 
nind ennekõike pere üksmeele ja ühtekuuluvuse tugevdamiseks.

Isad ja emad, kes ustavalt pereõhtuid korraldavad ja igal võima-
likul viisil pere üksmeelt arendavad, täidavad auga kõikidest kõige 
tähtsamat kohustust – lapsevanemaks olemise kohustust.27

Kui isad kannavad hoolt, et nende pered peavad pereõhtuid, on 
nad Jumala kuningriigis suurimad juhid. Kui see kõik kuulub ko-
duelu juurde, kasvab pere üksmeel ja lugupidamine üksteise vastu. 
Kõik on üha õigemeelsemad ja õnnelikumad.28
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Vanemad, kes ei hooli sellest suurest abist, mida see programm 
[pereõhtu] pakub, mängivad oma laste tulevikuga.29

Õpetage karskust, kasinust ja kõlbelist käitumist

Peaksite õpetama oma lastele karskust ja kasinust ning seda juba 
varajasest lapseeast peale. Neid tuleb hoiatada lõksude ja ohtude 
eest, mida kohtab maailmas igal sammul.30

Me oleme mures noorte vaimse ja moraalse heaolu pärast. Kõl-
beline puhtus, karskus, kasinus, hoidumine patust – need on asjad, 
mis meie elukorralduse juures on ja peaksid olema enesestmõiste-
tavad, kui tahame eesmärgile jõuda.

Me palume südamest, et isad ja emad õpetaksid lastele kombe-
kust eeskuju ja kirjutatud reeglitega ning peaksid lastega nõu kõigis 
sellistes asjades. …

Me usaldame Kiriku noort pealekasvavat põlvkonda ning palume, 
et nad hoiduksid maailma kommetest ja tavadest, poleks tõrksad, 
ei hülgaks tõe ja vooruslikkuse radasid. Me usume, et oma põhi-
olemuselt on nad head ja ootame, et neist saaksid õigemeelsuse 
tugisambad, et nad viiksid Kiriku tööd edasi järjest suurema usu ja 
suutlikkusega.31

aidake lastel olla valmis tunnistama tõest ja teenima misjonil

Meie noored on Isa laste seas kõige õnnistatumad ja soositumad. 
Nad on taeva aristokraatia, ära- ja väljavalitud põlvkond, kel on ju-
malik saatus. Nende vaime on hoitud esile tulema käesoleval ajal, 
mil evangeelium on maa peal, ja Issand vajab vapraid teenijaid oma 
suurt viimse aja tööd edasi viima.32

Me peame valmistama oma [lapsed] ette, et neist saavad selle 
suure viimse aja töö õigsuse ja jumalikkuse elavad tunnistajad ning 
veenduma, et iseäranis meie pojad oleksid väärilised ja suutlikud 
minema misjonile ja jutlustama evangeeliumi meie Isa teistele 
lastele.33

aidake lastel olla valmis looma omaenda igavest perekonda

Kas õpetate [oma lapsi] nii, et kui nad abielus on, tahavad nad 
minna Issanda kotta? Kas õpetate neid nii, et nad tahavad saada 
suurt templiandi, mis Issandal nende jaoks valmis on pandud? Kas 
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olete neile õpetanud, et nad võivad saada abikaasadena pitseeritud 
ning saada endale kõik annid ja õnnistused, mis kuuluvad selestilise 
kuningriigi juurde? 34

Peame … juhtima ja juhatama oma [lapsi] nii, et nad valiksid 
endale õige kaaslase, abielluksid Issanda kojas ja päriksid sel viisil 
kõik suured õnnistused, millest oleme rääkinud.35

Olgem alandlikud, hoidkem oma pered puhtad; hoolitsegem, 
et Issanda Vaim oleks nendega; õpetagem neile evangeeliumi põ-
himõtteid, et nad kasvaksid üles tões ja õigemeelsuses. … Meile 
antakse [lapsed], et me õpetaksime neile, kuidas käib elu, igavene 
elu, et nad võiksid naasta taas Jumala, oma Isa juurde.36

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Tooge	Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevast	alajaotusest	näiteid	

vanemate armastusest oma laste vastu. Mõelge, kuidas vaatamata 
oma perekondlikele kohustustele järgida seda eeskuju. Kuidas 
peaksid vanemad korraldama oma asju, et veeta võimalikult roh-
kem aega laste seltsis?

•	 President	Smith	rääkis	vaimsetest	ohtudest,	mida	kohtas	tema	elu-
ajal (vt 1. osa). Milliseid ohte tänapäeval veel eksisteerib? Kuidas 
saavad vanemad ja vanavanemad aidata lastel nendele ohtudele 
vastu panna?

•	 Mõelge,	kui	väga	Taevane	Isa	vanemaid	usaldab,	kui	Ta	laseb	
neil oma laste eest hoolt kanda (vt 2. osa). Millist juhatust ja abi 
Ta pakub?

•	 Kuidas	seletada,	et	Kirik	on	teenimisorganisatsioon,	mis	on	mõel-
dud pere ja iga üksiku inimese abistamiseks? (Vt 3. osa.) Millist 
abi olete saanud ise ja oma perega Kiriku allorganisatsioonidelt? 
Mida saame teha, et aidata lastel ja noortel osaleda täiel määral?

•	 4.	osas	on	toodud	ära	mitu	võimalust,	kuidas	aidata	lastel	ja	noor-
tel elada evangeeliumi järgi. Mõelge neid nõuandeid silmas pi-
dades järgmistele küsimustele: mida te ise ja oma perega hästi 
teete, mida võiksite teha paremini, mida saaksite teha, et aidata 
Kiriku noortel tugevdada oma tunnistust?
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Samateemalised pühakirjakohad:
5Ms 6:1–7; Ps 132:12; Mo 1:4; 4:14–15; ÕL 68:25–28; 93:36–40; vt 

ka „Perekond: Läkitus maailmale”

Abiks õpetamisel:
„Pidage silmas, et te head arutelu liiga vara ei lõpetaks, püüdes 

kogu ettevalmistatud materjali läbi võtta. Kuigi see on tähtis, on 
sellest veelgi tähtsam aidata õppuritel tunda Vaimu, vastata nende 
küsimustele, aidata paremini mõista evangeeliumi ja suurendada 
nende kohusetundlikkust käskude pidamisel.” Samas on tähtis ka 
„arutelu õigel ajal lõpetada. Suur osa meeltliigutava arutelu vaimust 
läheb kaduma, kui arutelu liiga pikale venib. … Jälgige aja kulgu. 
Ärge unustage, millal tund lõppema peab. Jätke endale piisavalt 
aega, et öeldu kokku võtta ja tunnistust jagada” (Teaching, No Grea-
ter Call, 1999, lk 64, 65).
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Pitseerimisvägi ja 
templiõnnistused

„Eelija tuli maa peale taastama preesterluse väe 
täiust … . Sellel preesterlusel on võtmed siduda 

ja pitseerida maa peal ja taevas kõik talitused ja 
põhimõtted, mis kuuluvad inimese päästmise juurde.”

Joseph Fielding Smithi elust

1902. aastal käis Joseph Fielding Smith Massachusettsi osa-
riigis, kus ta leidis andmeid Smithide suguvõsa esivanemate kohta. 
Massachusettsis kohtus ta sugupuu-uurija Sidney Perleyga. Härra 
Perley ütles talle: „Kui vähegi suudan, tahan üles otsida kõikide 
inimeste andmed, kes tulid Essexi maakonda enne 1700. aastat.”

President Smith on hiljem meenutanud: „Ütlesin talle: „Härra Per-
ley, te olete võtnud ette väga suure töö.” Ta vastas: „Seda küll, ja ma 
kardan väga, et ei jõua sellega kunagi lõpule.” „Miks te seda tööd 
teete?” küsisin. Ta mõtles hetke, tundus olevat pisut nõutu, kuid vas-
tas siis: „Ma ei tea miks, aga ma olen alustanud, ega suuda lõpetada.” 
Ütlesin: „Võiksin teile öelda, miks te seda teete, ega suuda lõpetada, 
aga kui ma seda teile ütlen, ei usu te mind ja naerate mu välja.”

„Ma ei tea …” ütles ta. „Kui te ütlete, kuulaksin hea meelega. 
…” Rääkisin talle Eelija prohvetlikust kuulutusest ja selle lubaduse 
täitumisest 3. aprillil 1836. aastal, kui prohvet Joseph Smith ja Oli-
ver Cowdery viibisid Kirtlandi templis. Rääkisin paljudes inimestes 
tärganud huvist sugupuu-uurimise vastu ning kuidas nende süda 
on pöördunud otsima surnuid, et läheks täide see suur lubadus, 
mis pidi täituma enne teist tulemist, et maad ei löödaks needusega. 
Nüüd pöörduvad laste südamed isade poole ja me teeme talitusi 
surnute heaks, et nad saaksid lunastatud ja neil oleks võimalus tulla 
Jumala riiki, olgugi surnutena.



210

1 7 .  p e a t ü K K

pereajalootööst saavad võtta osa kõik pere liikmed.
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Kui ma lõpetasin, hakkas ta naerma ja ütles: „See on väga kena 
lugu, aga ma ei usu sellesse.” Kuid ometi ta tunnistas, et miski sun-
nib teda uurimist jätkama ja ta ei suuda lõpetada. Olen kohanud 
veel paljusid teisi inimesi, kes samuti alustasid, ega suutnud lõ-
petada, mehi ja naisi, kes pole Kiriku liikmed. Tänaseks on meil 
tuhandeid mehi ja naisi, kes surnute kohta ülestähendusi otsivad. 
Nad ei tea, miks nad seda teevad, aga me võime nende kogutud 
ülestähendused enda kätte saada, minna oma templitesse ja teha 
tööd oma surnute eest.” 1

President Smith õpetas, et pereajalugu on midagi enamat, kui 
nimede, kuupäevade ja kohtade otsimine ning lugude kogumine. 
Selle eesmärgiks on teha templitalitusi, mis liidavad pered kokku 
igaveseks, pitseerivad kõigi põlvede ustavad inimesed Jumala pere 
liikmeteks. „Vanemad peavad olema pitseeritud teineteise külge ja 
lapsed vanemate külge, et saada selestilise kuningriigi õnnistusi,” 
ütles ta. „Seetõttu sõltub meie pääsemine ja edasiminek meie vääri-
liste surnute päästmisest, kellega meid tuleb peresidemetega kokku 
liita. Seda saab teha üksnes meie templites.” 2 Enne Utahʼ Ogdeni 
templi pühitsuspalvet ütles ta: „Lubage mul teile meelde tuletada, 
et Issandale koda pühitsedes pühitseme me tegelikult enda Issanda 
teenistusse, sõlmides lepingu selle koja kasutamiseks nii, nagu tema 
seda on kavatsenud.” 3

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Eelija taastas väe, millega pitseerida 
või siduda maa peal ja taevas.

Malakia, Vana Testamendi viimane prohvet, lõpetas oma ennus-
tuse sõnadega:

„Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Jehoova 
päev, suur ja kardetav!

Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste sü-
damed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad nee-
dusega!” (Ml 3:23–24)

Tundub ülimalt kohane, et viimane vana aja prohvet lõpetab oma 
sõnad tulevastele põlvedele mõeldud lubadusega ning ennustab 
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selles lubaduses tulevasest ajast, mil läinud evangeeliumi ajajärgud 
ühendatakse hilisematega. …

Meil on olemas veel ka selgem Malakia sõnade tõlgendus, mille 
andis nefilasest prohvet Moroni, kes ilmus Joseph Smithile 21. sep-
tembril 1823. Ingel andis need edasi nõnda:

„Vaata, ma ilmutan teile preesterluse prohvet Eelija käe läbi, enne 
kui tuleb Issanda suur ja kardetav päev.

Ja tema istutab laste südametesse nende isadele antud lubadused 
ja laste südamed pöörduvad nende isade poole.

Kui nii ei oleks, hävineks tema tulekul kogu maa.” (ÕL 2:1–3)

Moroni teatas Joseph Smithile, et see ennustus on täitumas. See 
täitus pea kaksteist aastat hiljem, 3. aprillil 1836. Tol päeval ilmus 
Eelija Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Kirtlandi templis ning 
andis neile seal … väe siduda või pitseerida maa peal ja taevas. 
Selle preesterluse võtmeid hoidis Eelija, kellele Issand oli andnud 
väe nii loodusjõudude kui ka inimeste üle koos volitusega pitsee-
rida õigemeelsetele ajaks ja igavikuks kõik päästmise täiuse juurde 
kuuluvad talitused.4

Mõned Kiriku liikmed on segaduses, kuna on arvanud, et Eelija 
tuli surnute ristimise ehk surnute päästmise võtmetega. Eelija võt-
med olid sellest suuremad. Need olid pitseerimise võtmed ja need 
pitseerimise võtmed puudutavad elavaid ja surnuid, kes tahavad 
meelt parandada.5

Eelija tuli maa peale taastama preesterluse väe täiust, andes selle 
Issandalt volituse saanud surelikele prohvetitele. Sellel preesterlusel 
on võtmed siduda ja pitseerida maa peal ja taevas kõik talitused 
ja põhimõtted, mis kuuluvad inimese päästmise juurde, et need 
võiksid seeläbi hakata kehtima Jumala selestilises kuningriigis. …

Sellest volitusest tulenevalt tehakse templites talitusi nii elavate 
kui ka surnute eest. See vägi ühendab abikaasad igavikuks, kui nad 
sõlmivad abielu igavese plaani järgi. Selle volituse kaudu saavad 
lapsevanemad vanemliku õiguse oma lastele mitte üksnes ajaks, 
vaid kogu igavikuks, ning pere saab olema Jumala kuningriigis 
igavene.6
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2
Pitseerimisvolituse taastamine päästab maa 

Jeesuse Kristuse tulekul täielikust hävingust.

Meil on alust arvata, et kui Eelija poleks tulnud, poleks kogu 
läinud ajastute tööst olnud kasu, sest Issand oli öelnud, et sellises 
olukorras häviks tema tulekul kogu maa. Seepärast oli tema mis-
sioon maailmale erakordselt tähtis. Küsimus pole ainuüksi surnute 
ristimises, vaid ka vanemate pitseerimises ning laste pitseerimises 
vanemate külge, et toimuks „täielik ja terviklik ja täiuslik ühenda-
mine ning evangeeliumi ajajärkude ja võtmete ja vägede ja hiilguste 
ühtesidumine” aegade algusest kuni lõpuni [vt ÕL 128:18]. Kui seda 
pitseerimise väge poleks maa peal, valitseks päeval, mil Issand tu-
leb, segadus ja korralagedus, ent seda ei saa muidugi olla, sest Ju-
mala kuningriigis juhitakse ja ohjatakse kõike täiusliku seadusega.7

Miks maa hävineks? Aga sellepärast, et kui puuduks isade ja laste 
vaheline ühenduslüli – töö surnute eest – lükataks meid tagasi; 
kogu Jumala töö läheks nurja ja häviks. Sellist olukorda ei saa mui-
dugi olla.8

Selle [pitseerimis]volituse taastamine on haputaigen, mis päästab 
maa Jeesuse Kristuse tulekul täielikust hävingust. Kui see tõde meil 
kindlalt ja selgelt meeles püsib, pole raske mõista, et kui Kristus 
peaks tulema ja pitseerimise väge ei oleks, valitseks siin vaid sega-
dus ja kaos.9

3
Et päästmiseks valmis olla, peame saama 
pitseerimise väe kaudu templitalitused.

Issand [on] andnud meile võimalusi ja õnnistusi ning võimalda-
nud sõlmida lepinguid, võttes vastu meie päästmise juurde kuu-
luvad talitused lisaks sellele, mida kuulutatakse maailmas, lisaks 
sellistele põhimõtetele nagu usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse, 
meeleparandus patust, ristimine pattude andekssaamiseks ja käte 
pealepanemine Püha Vaimu anni saamiseks, ning neid põhimõtteid 
ja lepinguid ei saa mujal kui Jumala templis.10
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Templitöö ja päästmisplaan on omavahel nii läbi põimunud, et 
üks ei eksisteeri teiseta. Teisisõnu, seal, kus pole templitalitusi, seal 
ei saa olla ka päästmist.11

Neid viimse aja pühasid on tuhandeid, kes … käivad koosoleku-
tel, maksavad kümnist ja täidavad Kirikus tavapäraseid kohustusi, 
kuid ei näi tundvat ega mõistvat, kui tähtis on saada Issanda templis 
ülenduseni viivaid õnnistusi. See on kummaline. Inimesed näivad 
olevat rahul pelgalt olelemisega, kasutamata neile antud võimalusi 
ja sõlmimata vajalikke lepinguid, mis viivad nad poegade ja tütar-
dena tagasi Jumala juurde.12

Kui tahate täit päästmist ehk ülendust Jumala kuningriigis, … tu-
leb teil minna Issanda templisse ja saada need pühad talitused, mis 
kuuluvad sinna kotta, ning mida ei või saada kusagil mujal. Ükski 
abielumees ei saa igaviku, ülenduse täiust üksi; ükski abielunaine 
ei saa seda õnnistust üksi; vaid kui mees ja naine saavad Issanda 
templis pitseeriva väe, lähevad nad koos edasi ülendusse, nende 

preesterluse pitseerimise vägi „ühendab abikaasad igavikuks, 
kui nad sõlmivad abielu igavese plaani järgi”.
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areng jätkub ja nad saavad sellisteks nagu Issand. Selline on ini-
meste saatus, saatus, millist Issand soovib oma lastele.13

NB! President Smithi sõnad lootusest ja lubadusest ustavatele ini-
mestele, kel polnud õnne saada kõiki templitalitusi oma eluajal, on 
kirjas käesoleva raamatu 18. peatükis.

4
Tänu pitseerimise väele saame teha päästvaid 
talitusi nende eest, kes surid neid saamata.

Kes on need isad, kellest kõneles Malakia, ja kes on need lapsed? 
Isad on meie surnud esivanemad, kes surid võimaluseta evangee-
lium vastu võtta, kuid kes said lubaduse, et tuleb aeg, mil neile see 
võimalus antakse. Lapsed on need, kes elavad praegu, kes otsivad 
sugupuuga seotud andmeid ja teevad templis asenduslikke talitusi.14

Eelija tuli pitseerimise võtmetega ja meile anti vägi, millega jõuda 
surnuteni. See pitseerimise vägi hõlmab neid, kes on surnud, kes 
tahavad parandada meelt ja võtta vastu evangeeliumi, neid, kes 
surid ilma seda tundmata, just nagu see jõuab elavateni, kes paran-
davad meelt.15

Issand on määranud, et kõik ta vaimulapsed, iga hing, kes on 
elanud või elab maa peal, saab ausa ja õiglase võimaluse uskuda ja 
kuuletuda tema igikestva evangeeliumi seadustele. Need, kes võ-
tavad evangeeliumi vastu ja elavad selle seaduste järgi, ristimine ja 
selestiline abielu kaasa arvatud, pärivad igavese elu.

On ilmselge, et senini on vaid väike osa inimkonnast kuulnud 
ilmutatud tõe sõna ühe tõelise Issanda teenija häälega. Issanda tar-
kuse ja õigluse järgi peaksid kuulma seda kõik. Peetrus ütles:

„Selleks on surnuile kuulutatud evangeelium, et kohus nende üle 
oleks mõistetud nagu inimeste üle lihas ja nad elaksid nagu Jumal 
vaimus.” (1Pt 4:6)

Need, kel ei olnud võimalust kuulda päästmise sõnumit selles 
elus, kuid oleksid selle kogu südamest vastu võtnud, kui neile oleks 
see võimalus antud, nemad on need, kes võtavad selle vastu vai-
mumaailmas; nemad on need, kelle heaks teeme talitusi templis; 
nemad on need, kes pärivad sel moel koos meiega päästmise ja 
igavese elu.16
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Isade südamete pöördumisel laste ja laste südamete pöördumisel 
isade poole on surnute jaoks päästev vägi, sest lapsed saavad teha 
isade heaks asendustööd, ning see on kõigiti mõistlik ja järjekindel. 
Olen kuulnud selle töö vastaste suust, et üks inimene ei saa olla 
teise asemikuks. Neile, kes seda ütlevad, on jäänud märkamata tõ-
siasi, et kogu päästmistöö on asendustöö, kus Jeesus lunastab meid 
lepitajana surmast, mille eest me pole vastutavad, ja lunastab meid 
ka vastutusest meie enda pattude eest, kui teeme meeleparandust ja 
võtame vastu evangeeliumi. Tema tegu on tohutu ja ilmotsatu ning 
sellesama põhimõtte järgi on ta delegeerinud oma Kiriku liikmetele 
volituse tegutseda surnute eest, kes ei saa päästvaid talitusi iseenda 
eest teha.17

Mul on vahel tunne, et me suhtume surnute päästmise töösse 
teinekord üpriski kitsarinnaliselt. Pole õige mõelda inimestele, kelle 
heaks me Issanda templis tööd teeme kui surnutele. Peaksime mõt-
lema neile kui elavatele ja elavat asemikku võtma kui nende esin-
dajat õnnistuste saamisel, mida nad oleks võinud saada ja saanudki 
selles elus, kui nad elanuksid evangeeliumi ajajärgul. Igat surnut, 
kelle eest tehakse templis tööd, peetakse talituse andmisel elavaks.18

Õpetus surnute päästmisest on üks ülevamaid õpetusi, mis iial 
inimesele ilmutatud. See on viis, kuidas pakkuda evangeeliumi 
kõikidele inimestele. Sellega pannakse paika tõsiasi, et Jumal ei 
tee vahet isikute vahel [vt Ap 10:34], et iga hing on Tema silmis 
hindamatu, ning et kõikide inimeste üle mõistetakse tegelikult ja 
tõepoolest kohut nende tegude järgi.

Tänan Issandat, et Ta on taastanud meile tänapäeval oma igi-
kestva evangeeliumi. Tänan Teda pitseerimise väe eest, mis tagastati 
maa peale prohvet Eelija kaudu. Tänan teda igavese perekonna 
eest, võimaluse eest saada ise pitseeritud tema pühades templites 
ning et ta on võimaldanud anda neid pitseerimise õnnistusi ka meie 
esivanematele, kes surid evangeeliumist teadmata.19

5
Pereajalootöö ja templitöö surnute eest on armastusetöö.

Paljud head ja alandlikud hinged on loobunud elumugavustest ja 
ajuti eluks hädapärasestki, et koguda andmeid ja teha tööd oma sur-
nute eest, et viia neile päästmise andi. Need armastusest ajendatud 
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tööd ei jookse liiva, sest kõik, kes on teinud tööd selle õilsa aate ni-
mel, leiavad oma aarde ja varalaeka Jumala selestilises kuningriigis. 
Suur saab olema nende tasu, jah, koguni nõnda suur, et surelikel 
raske mõista.20

Pole teist nii isetut evangeeliumiga seotud tööd kui töö Issanda 
kojas meie surnute eest. Need, kes seda tööd teevad, ei oota maiseid 
hüvesid ega tasu. See töö on armastusetöö. See tuleb südamest, kui 
päästvate talitustega ustavalt ja järjepidevalt vaeva näha. Selle töö 
eest ei saa materiaalset tasu, kuid suur saab olema rõõm, kui oleme 
taevas koos hingedega, kellel oleme aidanud pääsemiseni jõuda. 
See töö avardab inimese hinge, aitab näha kaasinimese hüveolu 
laiemast vaatenurgast ning külvab südamesse armastust kõigi meie 
Taevase Isa laste vastu. Pole tööd, mis õpetaks inimest armastama 
oma ligimest nagu iseennast paremini kui töö, mida tehakse temp-
lis surnute heaks. Nõnda armastas Jeesus maailma, et ta oli valmis 
tooma patu eest ohvriks iseenda, et maailm võiks saada päästetud. 
Ka meil on see eriline võimalus, väike küll, aga siiski, näidata oma 
suurt armastust Tema ja oma kaasinimeste vastu, aidata neil saada 
evangeeliumi õnnistused, mida nad ilma meie abita ei saaks.21

6
Pereajalootöö ja templitööga seome oma 

sugupuu põlv põlve järel kokku.

Õpetus surnute päästmisest ja templitööst pakub meile võrratuid 
väljavaateid peresuhete jätkusuutlikkusele. Me õpime, et pereside-
med ei pea katkema, et abikaasadel on igavesti õigus teineteisele ja 
oma lastele kuni viimase põlveni välja. Kuid selleks, et neid erilisi 
võimalusi saada, tuleb saada Jumala templis pitseerimise talitused. 
Kõik inimeste sõlmitud lepingud, sidemed, kohustused ja kokkulep-
ped jõuavad ükskord lõpule, Issanda kojas sõlmitud kohustused ja 
kokkulepped kestavad ustaval pidamisel igavesti [vt ÕL 132:7]. See 
õpetus annab meile selgema käsituse Issanda eesmärkidest seoses 
oma lastega. See näitab, kui külluslikku ja piiritut halastust ja armas-
tust tunneb ta nende vastu, kes talle kuuletuvad, jah, koguni tõrk-
sate vastu, sest oma headuses annab ta suuri õnnistusi isegi neile.22

Jeesuse Kristuse evangeeliumis õpetatakse, et mis puutub selesti-
lisse ülendusse, on perekonna organisatsioon täielik, organisatsioon, 
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kus ühe põlvkonna isa, ema ja lapsed on ühendatud järgmise põlv-
konna isa, ema ja lastega, laienedes ja levides nõnda aegade lõpuni 
välja.23

Põlvkonnad peavad saama ühte liidetud, omavahel ühendatud 
Aadama päevist aegade lõpuni. Pered liidetakse, ühendatakse üks-
teisega, vanemad lastega, lapsed vanematega, üks põlvkond tei-
sega, kuni oleme saanud üheks suureks perekonnaks isa Aadamaga 
eesotsas, kuhu Issand ta asetas. Me ei saa päästetud ega ülendatud 
Jumala kuningriigis, kui meie südames puudub soov seda tööd 
oma surnute eest teha, teha seda nii hästi, kui suudame. See on 
oivaline õpetus, üks suurtest tõe põhimõtetest, mis ilmutati proh-
vet Joseph Smithi kaudu. Peaksime kasutama ära oma võimalused 
ning tõestama, et oleme Issanda silmis väärilised ja heaks kiidetud, 
et võiksime ülendatud saada ning rõõmustada Jumala kuningriigis 
koos oma sugulaste ja sõpradega sel maailma pattudest vabade ja 
laitmatult puhaste Esmasündinu Kiriku pühade suurel taasühinemi-
sel ja kokkutulekul.

Ma palun, et Issand meid õnnistaks ja laseks meil tunda südames 
soovi suurendada oma kutset ja teenida Teda ustavalt kõigis neis 
asjades.24

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Lugege	Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevast	alajaotusest,	mida	

ütleb president Smith templi pühitsemise tegeliku tähenduse 
kohta. Mida saame teha, et seda järgida?

•	 Kuidas	on	1.	osas	õpetatu	seotud	meie	püüdlustega	aidata	oma	
surnud esivanemaid? Kuidas seonduvad need õpetused meie ja 
elavate pereliikmete vaheliste suhetega?

•	 Otsige	2.	osast,	kuidas	president	Smith	selgitab,	miks	päästab	pit-
seerimise vägi maa Jeesuse Kristuse tulekul täielikust hävingust. 
Milline koht on selle õpetuse järgi päästmisplaanis peredel?

•	 Mil	moel	on	templitöö	ja	päästmisplaan	omavahel	läbi	põimunud?	
(Vt 3. osa.) Millist mõju avaldab see põhimõte teie arusaamale 
templitööst?
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•	 President	Smith	ütles,	et	kui	me	surnute	heaks	templitööd	teeme,	
peaksime me mõtlema, et nad on elusad inimesed (vt 4. osa). 
Mida see teie jaoks tähendab? Millist mõju võiks see mõte aval-
dada teie teenimisele templis?

•	 Leidke	5.	osast	üles	õnnistused,	mis	tulevad	president	Smithi	
sõnul neile, kes teevad pereajalootööd. Kas need asjad peavad 
paika? Mil moel?

•	 Uurige	6.	osa	ja	kujutage	ette	rõõmu,	mida	te	suurel	taasühine-
misel esivanematega tunnete. Mõelge, mida saate teha, et ennast 
ja oma perekonda selleks eriliseks võimaluseks ette valmistada.

Samateemalised pühakirjakohad:
1Kr 15:29; ÕL 95:8; 97:15–16; 128:16–19

Kui meie südamed pöörduvad surnud esivanemate poole, 
võivad need pöörduda ka elavate pereliikmete poole.
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Abiks õpetamisel:
„Kui keegi esitab küsimuse, kaaluge võimalust lasta teistel sellele 

vastata, selle asemel et vastata sellele ise. Võiksite näiteks öelda: 
„See on huvitav küsimus. Mida ülejäänud arvavad?” või „Kas keegi 
oskab sellele küsimusele vastata?” (Teaching, No Greater Call, 1999, 
lk 64).

Viited
 1. Conference Report, apr 1948, lk 134.
 2. Salvation for the Dead. – Improvement 

Era, veebr 1917, lk 361; vt ka Doctrines 
of Salvation, toim Bruce R. McConkie, 
3 kd., 1954–1956, 2. kd, lk 147.

 3. Ogden Temple Dedicatory Prayer. – 
Ensign, märts 1972, lk 6.

 4. The Coming of Elijah. – Ensign, jaan 
1972, lk 2, 5.

 5. The Keys of the Priesthood Restored. 
– Utah Genealogical and Historical 
 Magazine, juuli 1936, lk 100.

 6. A Peculiar People: The Authority Elijah 
Restored. – Deseret News, 16. jaan 
1932, Kiriku leheküljed, lk 8; vt ka 
Doctrines of Salvation, toim Bruce R. 
McConkie, 3 kd., 1954–1956, 2. kd,  
lk 117.

 7. Salvation for the Living and the Dead. 
– Relief Society Magazine, dets 1918, 
677–678; vt ka Doctrines of Salvation, 
toim Bruce R. McConkie, 3 kd., 1954–
1956, 2. kd, lk 121.

 8. Doctrines of Salvation, toim Bruce R. 
McConkie, 3 kd., 1954–1956, 2. kd, lk 
122.

 9. The Coming of Elijah. – Ensign, jaan 
1972, lk 5.

 10. Relief Society Conference Minutes. – 
Relief Society Magazine, aug 1919, lk 
466; vt ka Doctrines of Salvation, toim 
Bruce R. McConkie, 3 kd., 1954–1956, 
2. kd, lk 40.

 11. One Hundred Years of Progress. – 
 Liahona: The Elders’ Journal, 15. apr 
1930, lk 520.

 12. The Duties of the Priesthood in Temple 
Work. – Utah Genealogical and Histori-
cal Magazine, jaan 1939, lk 4.

 13. Elijah the Prophet and His Mission—IV. 
– Instructor, märts 1952, lk 67.

 14. Salvation for the Dead. – Millennial Star, 
8. dets 1927, lk 775; vt ka Doctrines 
of Salvation, toim Bruce R. McConkie, 
3 kd., 1954–1956, 2. kd, lk 127.

 15. The Keys of the Priesthood Restored. – 
Utah Genealogical and Historical  
Magazine, juuli 1936, lk 101.

 16. Sealing Power and Salvation, Brigham 
Young University Speeches of the 
Year, 12. jaan 1971, lk 2–3; kaldkiri 
eemaldatud.

 17. The Restoration of All Things, 1945,  
lk 174–175.

 18. The Keys of the Priesthood Restored. – 
Utah Genealogical and Historical  
Magazine, juuli 1936, lk 100–101.

 19. Sealing Power and Salvation, Brigham 
Young University Speeches of the Year, 
12. jaan 1971, lk 3.

 20. A Greeting. – Utah Genealogical and 
Historical Magazine, jaan 1935, lk 
5; vt ka Doctrines of Salvation, toim 
Bruce R. McConkie, 3 kd., 1954–1956, 
2. kd, lk 180.

 21. Salvation for the Dead. – Improvement 
Era, veebr 1917, lk 362; vt ka Doctrines 
of Salvation, toim Bruce R. McConkie, 
3 kd., 1954–1956, 2. kd, lk 144.

 22. Salvation for the Dead. – Improvement 
Era, veebr 1917, lk 362–363; vt ka 
Doctrines of Salvation, toim Bruce R. 
McConkie, 3 kd., 1954–1956, 2. kd,  
lk 173.

 23. Conference Report, apr 1942, lk 26; 
vt ka Doctrines of Salvation, toim 
Bruce R. McConkie, 3 kd., 1954–1956, 
2. kd, lk 175.

 24. Conference Report, okt 1911, lk 122.



221

1 8 .  P E A T Ü K K

Elame iga sõna järgi, mis 
lähtub Jumala suust

„Kummardamise juures on ülim pidada 
käske, käia Jumala Poja jalajälgedes, teha 

ikka seda, millest temal on hea meel.”

Joseph Fielding Smithi elust

„Tahan saada päästetud,” kuulutas president Joseph Fielding 
Smith, „ja tean, et saan seda üksnes siis, kui olen kuulekas Issanda 
seadustele ja pean käske, teen seda, mis on õige, käin meie teenäi-
taja, Jeesuse, kõikide eeskuju ja juhi jalajälgedes.” 1

Lisaks omaenda päästmisele tegi president Smith usinasti tööd, et 
aidata ka teistel oma päästmise nimel pingutada. Vanem Francis M. 
Gibbons, kes teenis Esimese Presidentkonna sekretärina, tähendas, 
et president Smith „pidas oma kohuseks tõsta hoiatushäält, kui rah-
vas hakkas pühakirjades märgitud rajalt kõrvale kalduma. Ja tal 
ei tulnud mõttessegi sellest kohustusest lahti öelda, ütelgu teised 
mida tahes. Sellise avameelsuse tõttu oli ta mõnedes ringkondades 
ebapopulaarne, mis aga teda mingil kombel ei takistanud. Tema 
eesmärgiks polnud saada populaarseks või kuulsaks inimeste silmis. 
Ta nägi ennast tunnimehena vahitornis, kelle kohuseks oli tõsta 
hoiatushäält neile, kes ise ei märka lähenevat ohtu.” 2

President Smith rääkis kord ühest juhtumist, mis andis tunnistust 
sellest, milline muutus võib toimuda südames, kui võtta kuulda 
hoiatushäält:

„Mõned aastad tagasi viibisin ühel vaiakonverentsil. Kõnelesin 
seal Tarkuse Sõnast. … Kui läksin [konverentsi lõppedes] hoone 
tagaossa, olid peaaegu kõik inimesed juba lahkunud. Vaid üks ini-
mene sirutas mulle käe ja ütles:
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„Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu!” ( jh 14:15)
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„Vend Smith! See oli esimene jutlus Tarkuse Sõnast, mis mulle 
korda läks!”

Küsisin: „Kas te siis Tarkuse Sõnast rohkem jutlusi pole kuulnud?”

Ta vastas: „Olen, aga see oli esimene, mida ma nautisin.”

Küsisin: „Kuidas nii?”

Tema vastas: „Sest nüüd ma järgin Tarkuse Sõna.”” 3

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Jumalal on universumi valitsemiseks seadus 
ja meie allume sellele seadusele.

Kõik inimesed peaksid leppima sellega, et kuna Kõigeväeline 
valitseb tervet universumi ühe vääramatu seadusega, peab ka ini-
mene ülim, mille ta on loonud, alluma sellele seadusele. Issand on 
kuulutanud seda tõde selgelt ja veenvalt Kirikule antud ilmutuses:

„Kõikidele kuningriikidele on antud seadus;

ja kuningriike on palju; sest pole ruumi, kus poleks kuningriiki; 
ja pole kuningriiki, kus poleks ruumi, olgu suuremas või väiksemas 
kuningriigis.

Ja igale kuningriigile on antud seadus, ja igal seadusel on ka 
kindlad piirid ja tingimused.

Kõik olendid, kes ei püsi nendes tingimustes – neid ei mõisteta 
õigeks.” (ÕL 88:36–39)

See tõde on enesestmõistetav. Seepärast on järeldus üks ja ainus: 
Jumala kuningriiki valitsetakse seadusega, ja kõik, kes soovivad 
sinna minna, peavad alluma sellele seadusele. „Vaata, minu koda on 
korra koda, ütleb Issand Jumal, ja mitte segaduse koda.” (ÕL 132:8)

Issand on andnud inimesele seaduste kogu, mida kutsume Jee-
suse Kristuse evangeeliumiks. Inspiratsiooni ja vaimse juhatuse puu-
dumisel võivad inimesed olla nende seaduste ja nende seaduste 
rakendamise suhtes eriarvamusel, kuid vaevalt saab eitada tõsiasja, 
et need seadused on olemas ja et kõik, kes tahavad sinna kuning-
riiki pääseda, peavad neile alluma.4
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Meil on olemas kõik vajalikud tõed, õpetused, seadused ja nõu-
ded, toimingud ja talitused, et päästa ja ülendada meid selestilise 
maailma kõrgeimasse taevasse.5

2
Käskude pidamisega väljendame armastust Issanda vastu.

Meie kohuseks Kirikus on kummardada Issandat vaimus ja tões 
ning seda me püüame teha kogu südamest, väest ja meelest. Jeesus 
ütles: „Sina pead Issandat, oma Jumalat kummardama ja ükspäinis 
teda teenima!” (Mt 4:10)

Usume, et jumalakummardamine on midagi palju enamat kui 
palvetamine ja jutlustamine ning evangeeliumi järgimine. Kummar-
damise juures on ülim pidada käske, käia Jumala Poja jalajälgedes, 
teha ikka seda, millest temal on hea meel. Üks asi on teenida Issan-
dat huultega. Hoopis midagi muud on tema tahet austada ja sellest 
lugu pidada ning teha seda eeskuju järgi, mille tema on meie ette 
seadnud. … Mul on rõõm käia tema jälgedes. Suur rõõm on öelda, 
et olen tänulik igavese elu sõnumi eest, mis ma olen saanud siin 
maailmas, ja lootuse eest igavesele elule tulevases, kui jään truuks 
ja ustavaks kuni lõpuni.6

Kiriku liikme kohta kõlab seadus Päästja sõnastuses selliselt: „Kel-
lel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armas-
tab. …” ( Jh 14:21) Päästja on korranud: „Kui te mind armastate, siis 
pidage minu käsusõnu!” ( Jh 14:15) …

Päästja ei teinud kunagi pattu, ega tundnud süümepiina. Tal ei 
olnud vaja meelt parandada nagu meil. Kuid mingil mulle arusaa-
matul viisil võttis ta minu ja teie ülesatumiste koorma enda kanda. 
… Ta tuli ja ohverdas enda, et tasuda meie kõigi võlad tingimusel, 
et parandame meelt, tahame tema juurde naasta ja peame tema 
käske. Mõelge selle peale, kui suudate. Päästja kandis seda koormat 
mingil meile mõistetamatul viisil. Tean seda, sest tean, mida tema 
on rääkinud. Ta räägib talle osaks saanud piinadest – need olid 
nii suured, et ta palus oma Isa, et kui vähegi võimalik, ei peaks ta 
sellest kibedast karikast jooma ja tagasi kohkuma: „ … ometi ärgu 
sündigu minu, vaid sinu tahtmine!” (Lk 22:42) Ta sai Isalt vastuseks: 
„Sa pead jooma!”
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Kuidas saan ma teda mitte armastada? Ei saagi. Kas teie armastate 
teda? Siis pidage ta käske! 7

3
Kui pöördume ära Issanda käskudest, ei 

saa me oodata Temalt õnnistusi.

Kui pöördume ära käskudest, mis Issand meile juhatuseks on 
andnud, ei saa me tahta temalt õnnistusi.8

Mis mõtet on meil Issandat paluda, kui me ei kavatsegi Tema 
käskudest kinni pidada? Selline palvetamine on tühipaljas irvitamine 
ja solvang hiilguse aujärje ees. Kuidas söandame sel juhul meelepä-
rast vastust oodata? „Otsige Jehoovat, kui ta on leitav, hüüdke teda, 
kui ta on ligidal! Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted 
ning pöördugu Jehoova poole, siis halastab tema ta peale; ja meie 
Jumala poole, sest tema annab palju andeks!” Nii ütles Jesaja ( Js 
55:6–7). Kuid kas Issand pole alati ligidal, kui Teda palume? Ei ole 
tõesti! Ta on öelnud: „Nad olid aeglased kuulda võtma Issanda, oma 
Jumala häält; seepärast on Issand, nende Jumal, aeglane kuulda 
võtma nende palveid, vastama neile nende häda päeval. Oma rahu 
päeval suhtusid nad mu nõuandesse kergekäeliselt, aga oma häda 
päeval otsivad nad mind oma vajaduste pärast” [ÕL 101:7–8]. Kui 
tuleme Tema ligi, tuleb Tema meie ligi ja meid ei hüljata. Aga kui 
me ei tule Tema ligi, pole meil mingit lubadust, et Ta meile meie 
mässumeelsuses vastab.9

Me ei saa palvetada Issanda poole ja öelda: „Kuula, mida meil on 
vaja, too meile võit, tee, mida sinult tahame, aga ära palu meil teha 
seda, mida sina tahad.” 10

Tuleb käia täis-, mitte pooltõe valgel. Mul pole õigust heita kõr-
vale ühed evangeeliumi põhimõtted ja uskuda teistesse ning tunda 
seejärel, et mul on õigus kõikidele päästmise ja ülenduse õnnistus-
tele Jumala kuningriigis. Kui tahame ülendust, kui tahame kohta, 
mille Issand on valmistanud ustavatele ja õiglastele, peame käima 
täies Jeesuse Kristuse evangeeliumi valguses ja pidama kõiki käske. 
Me ei saa öelda, et mõned käskudest on tühised ja tähtsusetud 
ning Issand ei pane tähelegi, kui neid rikume. Meil kästakse elada 
kõigest, mis lähtub Jehoova suust [vt 5Ms 8:3; ÕL 98:11]. „Aga miks 
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te mind hüüate: Issand, Issand! ega tee, mida ma ütlen?” küsib Ta. 
[Vt Lk 6:46.] 11

4
Kui peame Issanda käske, oleme teel täiuslikkusele.

Issand ootab, et usume temasse, võtame vastu tema igikestva 
evangeeliumi ning elame kooskõlas tema nõuete ja tingimustega. 
Meie võimuses pole valida endale põhimõtted ja kuuletuda neile, 
mis meid paeluvad, ning unustada ülejäänud. Meil pole õigust ot-
sustada, et mõned põhimõtted meie sotsiaalkultuurilistes tingimus-
tes enam ei kehti.

Issanda seadused on igavesed. Meil on tema evangeeliumi täius 
ning me oleme kohustatud uskuma kõiki tema seadusi ja tõdesid 
ning elama nende järgi. Kellegi jaoks pole midagi tähtsamat kui Is-
sanda käskude pidamine. Ta ootab, et hoiaksime kinni igast õigest 
põhimõttest, seaksime tema kuningriigi asjad oma elus esikohale, 
pürgiksime Kristuses püsivana edasi ning teeniksime teda kõigest 

Vanemad saavad aidata oma lastel „käia täistõe valgel”.
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oma väest, meelest ja jõust. Pühakirjakeeles on lõppsõna kõigest, 
mida on kuuldud: „Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga 
inimese kohus!” (Kg 12:13)12

Mõtlen sageli ja küllap mõtlete ka teie sellele suurele ja imelisele 
jutlusele – ülimale, mis teadaolevalt eales on peetud – Mäejutlusele. 
… Kui me vaid võtaksime neid õpetusi kuulda, võiksime minna 
tagasi Jumala Isa ja Tema Poja Jeesuse Kristuse juurde.

Mõtlen sageli sellele jutlusele, milles on tegelikult kõik kokku 
võetud:

„Olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!” 
[Mt 5:48]

… Usun, et Issand mõtles just täpselt seda, mida ütles: me peame 
olema täiuslikud, nõnda nagu on täiuslik meie taevane Isa. See kõik 
ei tule ühekorraga, vaid mõõdunöör mõõdunööri peale, käsu peale 
käsk, eeskuju eeskuju peale ja ka siis mitte meie sureliku elu vältel, 
sest meil tuleb minna koguni hauatagusesse, enne kui jõuame sel-
lise täiuslikkuseni, et oleme samasugused kui Jumal.

Kuid aluse paneme me sellele siin. Siin, sellel prooviajal, õpeta-
takse meile neid lihtsaid tõdesid Jeesuse Kristuse Evangeeliumist, 
et meid selleks täiuslikkuseks ette valmistada. Meie kohus on olla 
täna paremad, kui olime eile, ja homme paremad, kui oleme täna. 
Miks? Sest me oleme teel. Kui peame Issanda käske, oleme teel 
täiuslikkuse poole. Täiuslikkusele jõuame üksnes kuulekuse läbi ja 
kui soovime südamest maailmast üle olla. …

Kui meil on puudusi, kui meil on nõrkusi, siis just nendele peak-
sime keskenduma, et neist võitu saada, kuni oleme neist üle ja 
ümber. Kui keegi tunneb, et tal on raske kümnist maksta, siis just 
seda ta tegema peakski, kuni talle kümnise maksmise mõte selgeks 
saab. Kui probleemiks on Tarkuse Sõna, siis peaks ta eriti just seda 
jälgima, kuni õpib seda armastama.13
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5
Kui peame käske, siis Issand trööstib ja õnnistab 

meid ning annab meile jõudu saada meesteks 
ja naisteks, kes väärivad ülendust.

Selleks et olla [Issandale] meele järele, ei tule meil talle üksnes 
tänamise ja kiitmisega lugupidamist avaldada, vaid tarvis on vaba-
tahtlikult kuuletuda tema käskudele. Kui seda teete, annab tema 
oma õnnistused, sest kõik asjad põhinevad just sellel põhimõttel 
(seadusele kuuletumisel) [vt ÕL 130:20–21].14

Jumal on andnud meile [käsud], et võiksime tulla Talle lähemale, 
kasvada üles usus ja olla tugevad. Ta pole andnud meile iial ühtegi 
käsku, mis poleks mõeldud meile trööstiks ja õnnistuseks. Käske 
ei anta pelgalt selleks, et olla Issandale meele järele, vaid et meist 
saaksid paremad mehed ja naised, kes väärivad päästmist ja ülen-
dust Tema kuningriigis.15

Kui läheme templisse ja tõstame kätt, sõlmime me lepingu, et 
teenime Issandat, kuuletume tema käskudele ega lase end maailmal 
määrida. Kui mõistame, mida teeme, kaitseb templiand meid läbi 
kogu elu. Inimesel, kes templis ei käi, sellist kaitset pole.

Mu isa on öelnud, et katsumuse- ja kiusatusetunnil mõtleb ta 
nende lubaduste, nende Issanda kojas sõlmitud lepingute peale, ja 
need kaitsevad teda. … Üks talituste mõte ongi kaitse. Need pääs-
tavad meid nüüd ja praegu ning ülendavad tulevases elus, kui neid 
au sees peame. Ma tean, et see kaitse on olemas, sest ma olen seda 
tunda saanud nagu tuhanded teised, kes oma kohustusi meeles 
peavad.16

Issand jagab meile ande. Ta virgutab meie meeli. Ta annab meile 
teadmisi, mis lahendavad ära kõik raskused ja viivad meid koos-
kõlla tema käskudega. Ta annab meile teadmisi, mis saavad meile 
igiomaks ja neid ei võta meilt ükski vägi, kui otsime valgust, tõde ja 
arusaamist, mis meile on lubatud ja mida saame, kui oleme truud ja 
ustavad lepingutele ja kohustustele, mis puudutavad Jeesuse Kris-
tuse evangeeliumi.17

See suur lubadus, mis antakse selle Kiriku liikmetele, kes on val-
mis järgima seadust ja pidama Issanda käske, kõneleb sellest, et nad 
mitte ainult ei saa kohta Jumala kuningriigis, vaid et ka Isa ja Poeg 
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on nende juures. Aga ka see pole veel kõik, sest Issand on lubanud, 
et neile antakse kõik, mis on temal [vt ÕL 84:33–39].18

Kuuletudes Jeesuse Kristuse Evangeeliumi käskudele ja neist jät-
kuvalt kinni pidades saame surematuse, hiilguse, igavese elu ning 
elame Isa Jumala ja tema Poja Jeesuse Kristuse juures, kus neid 
tõeliselt tundma saame.19

Kui kõnnime vooruslikel ja pühadel radadel, valab Issand meie 
peale nii palju õnnistusi, nagu me iial poleks võimalikuks pida-
nud. Meist saab „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rah-
vas, omandrahvas”, nagu ütles Peetrus. (1Pt 2:9) Jah, me oleme 
omandrahvas, kuna me pole nagu teised inimesed, kes ei ela nende 
käitumisreeglite järgi. …

Issanda teenijatena on meie eesmärk käia rajal, mille tema on 
meie ette seadnud. Me mitte ainult ei püüa teha ja öelda seda, mis 
valmistaks talle heameelt, vaid me püüame seada oma elu nii, et 
see sarnaneks tema omaga.

me sõlmime templis lepingu, et „teenime issandat, kuuletume 
tema käskudele ega lase end maailmal määrida”.
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Ta ise seadis meie ette täiusliku eeskuju ja ütles: „Järgi sina mind!” 
Ta küsis oma jüngritelt, nefilastelt: „ … missugused mehed te peak-
site olema?” ning vastas ise: „Tõesti, ma ütlen teile, just nagu mina 
olen.” (3Ne 27:27)

Me oleme praegu hõivatud maailma tähtsaima tööga. Preester-
lus, mis meile on antud, on Issanda enda vägi ja volitus ning ta on 
lubanud meile, et kui suurendame oma kutseid ja käime valguses, 
nagu tema on valguses, saame igavesti koos temaga hiilguse ja au 
tema Isa kuningriigis.

Kuna meid ootab ees selline hiilgav tulevik, kas ei võiks me siis 
selle nimel teha vähemasti seda, et raputame endalt maha maailma 
pahed? Kas me ei peaks Jumala kuningriigi asjad elus esikohale 
seadma? Kas me ei peaks püüdma elada iga sõna järgi, mis lähtub 
tema suust? 20

Tunnistan, et Issand on meie ajal kõnelenud, et tema sõnum on 
lootuse, rõõmu ja päästmise sõnum, ning ma luban teile, et kui kõn-
nite taevavalgel, olete ustavad sellele, mis teile usaldatud ja peate 
käske, tunnete te rahu ja rõõmu käesolevas elus ning saate igavese 
elu tulevases maailmas.21

Pidage kinni käskudest. Kõndige valguses. Pidage vastu lõpuni. 
Täitke ustavalt lepinguid ja kohustusi ning Issand õnnistab teid roh-
kem kui oskate unistada.22

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Lugege	üle	episood,	mis	on	ära	toodud	Joseph	Fielding	Smithi	

elust kõneleva alajaotuse lõpuosas. Miks meie arvamus evangee-
liumist muutub, kui püüame käskudest kinni pidada?

•	 Mida	õpite	1.	osas	tsiteeritud	pühakirjakohtadest?

•	 Kuidas	seondub	käskudele	kuuletumine	armastusega	Jeesuse	
Kristuse vastu? Kuidas näitab see tänulikkust Tema lepitusohvri 
eest? Kuidas väljendub selles meie sügav austus Tema vastu? (Vt 
2. osa.)

•	 Mõtisklege	3.	osas	toodud	õpetuste	üle.	Miks	on	kohatu	oodata,	
et Issand meid õnnistab, kui me pole kuulekad?
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•	 Mis	kasu	on	meil	teadmisest,	et	ei	maksa	loota,	nagu	saaksime	
täiuslikuks korrapealt ega isegi mitte käesolevas elus? (Vt 4. osa.) 
Mõelge, mida te võiksite Issanda abiga päev päev järel teha, et 
püsida teel täiuslikkuse poole.

•	 5.	osas	loetleb	president	Smith	vähemalt	10	viisi,	kuidas	Issand	
meid õnnistab, kui käske peame. Mida olete kogenud, kui olete 
mõnedest sellistest õnnistustest osa saanud?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 4:4; 2Ne 31:19–20; Om 1:26; ÕL 11:20; 82:8–10; 93:1; 130:20–21; 

138:1–4

Abiks õpetamisel:
„Küsige tunnis osalejatelt, mida nad on õppinud peatükki iseseis-

valt uurides. Abiks võib olla see, kui võtate mõne tunnis osalejaga 
nädala jooksul ühendust ja palute tal valmistuda õpitut jagama” 
(käesolev raamat lk vii).

Viited
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isegi sõja ajal saame elada maailmas, olemata maailmast.
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Maailmas, kuid mitte maailmast

„Kuigi oleme maailmas, pole me maailmast. 
Meilt oodatakse, et maailmast jagu saaksime 

ja elaksime, nagu on pühadele sünnis.”

Joseph Fielding Smithi elust

29. detsembril 1944 kaotas president Joseph Fielding Smith oma 
poja Lewisi, kes teenis Ameerika Ühendriikide armees. Vaatamata 
leinale trööstis president Smithi mälestus Lewisi laitmatult elatud 
elust. „Kui Lewis kunagi ka tegi või ütles midagi inetut, siis minuni 
ei jõudnud see kunagi,” kirjutas president Smith oma päevikus. 
„Tema mõtted olid sama puhtad kui ta teod. … Olgu löök kui tahes 
ränk, annab meile rahu ja õnne teadmine, et ta oli puhas ja vaba 
maailma pahedest, mille eest pole pääsu ka sõjaväes. Ta oli usule 
truu ja väärib hiilgavat ülestõusmist, kui me taas kokku saame.” 1

Umbes 11 aastat hiljem märkasid president Joseph Fielding Smith 
ja ta naine Jessie samasuguseid iseloomuomadusi teisteski sõjaväe-
lastes. Nad viibisid ringkäigul Kiriku misjonitel Ida-Aasias ja koh-
tusid seal ka Ameerika Ühendriikidest pärit viimse aja pühadega, 
kes teenisid sõjaväes. Need noored mehed, kelle elu oli maailma 
kiusatustest hoolimata ilus ja puhas, avaldasid president ja õde Smi-
thile sügavat muljet. 1955. a oktoobrikuu üldkonverntsikõnes ütles 
president Smith:

„Isad ja emad, kelle pojad teenivad sõjaväes, olge nende üle uh-
ked. Nad on tublid noored mehed. Mõned meie sõjaväelased on 
pöördunud usule. Neid on toonud Kirikusse õpetused, ettekirjutu-
sed ja eeskuju – peamiselt Kiriku liikmete eeskuju, kes koos nen-
dega sõjaväes teenivad.
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Kohtasin paljusid noori mehi, kes ütlesid: „Tulime Kirikusse selle-
pärast, et nägime, kuidas need noored mehed elavad; nad rääkisid 
meile evangeeliumi põhimõtetest.”

Nad teevad tublit tööd. Nende seas võib olla üks-kaks ükskõik-
set, kuid need noored mehed, kellega mina kohtusin ja juttu ajasin, 
tunnistasid tõest ja elasid alandlikult.

Kohtudes ohvitseride ja kaplanitega … , ütlesid nad enamasti: 
„Meile meeldivad teie noored mehed. Nad on puhtad. Nad on 
usaldusväärsed.”” 2

President Smith manitses Kiriku liikmeid erinema muust maail-
mast nagu need noored sõjaväelased.3 Sellistel jutlustel kõneles ta 
sageli hingamispäeva pühitsemisest, Tarkuse Sõnale kuuletumisest, 
Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse nime au sees pidamisest, kombekalt 
riietumisest ja kõlbelise puhtuse seaduse pidamisest. Ta kinnitas 
viimse aja pühadele, et õnnistused, mida nad saavad, kui heida-
vad kõrvale maailma pahed ja peavad käske, „ületavad kõik, mida 
praegu mõista suudame”.4

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Issand ootab, et hülgaksime maailma pahed 
ja elaksime, nagu on pühadele sünnis.

Me elame kurjas ja pahelises maailmas. Kuigi oleme maailmas, 
pole me maailmast. Meilt oodatakse, et maailmast jagu saaksime ja 
elaksime, nagu on pühadele sünnis. … Meil on suurem valgus kui 
maailmal ja Issand ootab meilt rohkem kui neilt.5

Johannese seitsmeteistkümnendas peatükis – suudan seda pea-
tükki vaevu lugeda, ilma et silmi tuleksid pisarad – … palvetab 
meie Issand tundehellalt kogu hingest oma Isa poole, kuna teab, 
et tund enese ohverdamiseks on tulnud ja palub oma jüngrite eest. 
Ta ütleb palves:

„Mina ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa neid 
hoiaksid tigeda eest.

Nad ei ole maailmast, nõnda nagu minagi ei ole maailmast.

Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!” ( Jh 17:15–17)
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Kui elame usu järgi, mille Issand on ilmutanud ja mille meie 
oleme vastu võtnud, ei kuulu me maailma. Me ei peaks minema 
kaasa kõigi selle rumalustega. Me ei peaks minema kaasa maailma 
pattude ja eksimustega – filosoofiliste eksitustega, õpetuslike eksi-
tustega, valitsemisega seotud eksitustega, või mis iganes eksitused 
need ka poleks – meie nendega kaasa ei lähe.

Ainus, millega me kaasa läheme, on Jumala käskude pidamine. 
Me jääme truuks kõikidele lepingutele, kõikidele kohustusele, mille 
oleme sõlminud ja enda peale võtnud – muud ei midagi.6

Ärge saage minu sõnadest aru, nagu peaksime hoiduma eemale 
kõikidest, kes pole Kirikus ja nendega mitte lävima. Ma pole seda 
öelnud, kuid soovin, et oleksime järjekindlad viimse aja pühad, ja 
kui maailma inimesed käivad pimeduses ja patus ning töötavad 
Issanda tahtele vastu, siis see on koht, kuhu tõmmata piir.7

Kirikuga liitudes … oodatakse meilt, et hülgaksime paljud maa-
ilmale omased tegutsemisviisid ja elaksime, nagu on pühadele sün-
nis. Me ei tohi enam riietuda, rääkida, käituda, isegi mitte mõelda 
nii, nagu teised seda liiga sageli teevad. Paljud maailmas joovad 
teed, kohvi, tarvitavad vägijooke ning on seotud uimastitega. Paljud 
teotavad seda, mis on püha, ning on labased, siivutud, moraalila-
gedad ja räpakad. Meile peaks see kõik olema võõras. Meie oleme 
Kõigekõrgema pühad. …

Kutsun Kirikut ja kõiki selle liikmeid hülgama maailma pahed. 
Me peame tõrjuma endast eemale kõiksugu voorusetuse ja moraa-
lilageduse nagu katku. …

Issanda teenijatena on meie eesmärk käia rajal, mille tema on 
meile määranud. Me mitte ainult ei tee ega ütle seda, mis valmistab 
talle rõõmu, vaid püüame elada nii, et meie elu sarnaneks tema 
omaga.8

hingamispäeva pühitsemine

Tahan öelda paar sõna hingamispäeva pidamise ja selle pühit-
semise kohta. See käsk anti kohe alguses, ning Jumal käskis püha-
del ja kõikidel maa inimestel pidada ja pühitseda hingamispäeva 
– ühte päeva seitsmest. Sel päeval peaksime me puhkama oma 
toimetustest, Tema pühal päeval peaksime minema Issanda kotta 
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ja ohverdama oma sakramendid. Sest see päev on määratud meile 
töödest puhkamiseks ja pühendumiseks Kõigekõrgemale. [Vt ÕL 
59:9–10.] Sel päeval peaksime Teda tänama ja austama Teda palve-
tades, paastudes, lauldes ning üksteist harides ja õpetades.9

Hingamispäevast on saanud lõbutsemise ja pidutsemise päev, 
kõike muud kui kummardamise päev, … ja ma pean kahetsusega 
nentima, et liiga palju – juba üks on liiga palju – Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeid on läinud selle rongkäiguga kaasa 
ja mõned Kiriku liikmed võtavad hingamispäeva pigem pidutse-
mise ja meelelahutuse kui mõne sellise päevana, mil saame teenida 
Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma väest, 
meelest ja jõust. …

Hingamispäeva pühitsemine on Kirikule tänapäeval samasugu-
seks seaduseks, nagu see oli seaduseks muistsele Iisraelile. Mõned 
meie inimesed on üpriski häiritud, kuna arvavad, et hingamispäeva 
pidamine piirab nende toimetusi.10

Meil pole mingit õigust hingamispäeva rikkuda. … Mul on väga 
kahju, et isegi viimse aja pühade seas on neid, kes ei suhtu sellesse 
õpetusse nii nagu tarvis; et meie seas on neid, kes arvavad, et pole 
midagi väära selles, kui järgida selles osas maailma tavasid. Issanda 
käske rikkudes jagavad nad maailma mõtteid ja arvamusi. Issand 
nõuab meilt selle eest vastust. Me ei saa üle astuda tema sõnast ja 
oodata ustavatele kuuluvaid õnnistusi.11

tarkuse Sõnale kuuletumine

Tarkuse Sõna on alusseadus. See näitab meile teed ja annab ju-
hiseid nii toidu kui joogi kohta, mis on kehale hea ja mis halb. Kui 
järgime siiralt Issanda Vaimu abil kirjapandut, ei vaja me muud nõu. 
Nende imeliste juhistega käib kaasas lubadus:

„Ja kõik pühad, kes peavad meeles kinni pidada neist ütlustest ja 
teevad nende järgi, kõndides kuulekana käskudele, saavad tervist 
nabasse ja üdi luudesse;

ja nad leiavad tarkust ning suuri teadmiste aardeid, tõepoolest, 
varjatud aardeid;

ja nad jooksevad, ega väsi, ning käivad, ega nõrke.” [ÕL 
89:18–20] 12
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Igal aastal kulutatakse miljardeid dollareid joovastavatele jooki-
dele ja tubakale. Joobesolek ja kasimatus, mis need pahed inimpe-
rekonnale kaasa toovad, õõnestavad mitte üksnes inimeste tervist, 
vaid ka nende kõlbelist ja vaimset kaitsevalli.13

Järjest kasvav keelatud ainete tarvitamine ja liialdamine seadu-
sega lubatud ravimitega lõhub perekondi.14

Me ei tohi võtta kuulda selliste asjade ahvatlusi ja pahatahtlikku 
reklaamimist, mis on kehale kahjulikud ning mille meie Taevaisa ja 
tema Poeg Jeesus Kristus on hukka mõistnud, sest need on vastu-
olus evangeeliumiga, mille nad meile on andnud. …

Meie keha peab olema puhas. Meie mõtted peavad olema puh-
tad. Meie südames peab olema soov teenida Issandat ja pidada tema 
käske; pidada meeles palveid ja otsida alandlikult juhatust, mis tuleb 
Issanda Vaimu kaudu.15

issand ilmutas tarkuse Sõna prohvet joseph Smithile, et 
aidata pühadel saada füüsilist ja vaimset jõudu.
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austus jumaluse nime vastu

Peaksime austama Jumaluse nime kõige pühamal ja tõsisemal 
viisil. Miski ei kurvasta ega šokeeri korralikku inimest rohkem kui 
see, kuidas kasimatu, harimatu või ropu suuga inimene Jumaluse 
nimega ümber käib. Mõned inimesed on nii taktitundetud, et nad 
ei suuda öelda enam kahte-kolme lausetki, kui need ei sisalda vul-
gaarseid või pühadust teotavaid sõnu, mis nende arvates öeldut 
võimendavad. Mõni inimene näib koguni arvavat, et pühadust teo-
tav kõnepruuk näitab nende mehisust ja tõstab nad tavakodanikest 
kõrgemale. … Sündsusetus, mis tahes kujul see ka ei avalduks, on 
alandav, hävitab hinge, ning Kiriku liikmed peaksid hoiduma sellest 
kui tapvast mürgist.

Head lood rikutakse sageli ära lihtsalt seetõttu, et autoritel puu-
dub respekt pühade nimede vastu. Kui muidu igati lugupidamist 
väärivate tegelaskujude suhu pannakse Jumalat teotavaid väljendeid, 
kahandab see loo väärtust ja huvi selle vastu, mitte ei tee seda pa-
remaks. … Imelik on mõelda, et mõned inimesed, kes selles vallas 
on täiesti arvestatavad, arvavad, et mõne Issanda nime sisaldava 
väljendi sissetoomine tõstab nende lugude vastu huvi, teeb need 
vaimukamaks ja vägevamaks! …

Rohkem kui muud inimesed maa peal peaksid viimse aja pühad 
suhtuma kõikidesse pühadesse asjadesse ülima harduse ja austu-
sega. Hoolimata sellest, et maailmas on palju ausaid, pühendunud 
ja siivsaid inimesi, pole neile selliseid asju sisse kasvatatud nagu 
meile. Meil on Püha Vaimu juhatus ja Issanda ilmutused ning Tema 
on meile meie ajal pühalikult õpetanud, milline on meie kohus 
kõigi nende asjade suhtes.16

Kombekalt riietumine ja kõlbelise puhtuse seaduse pidamine

Viimse aja pühad ei pea kaasa minema maailma moevoolude ja 
siivutusega. Me oleme Issanda rahvas. Ta ootab, et meie elu oleks 
puhas ja laitmatu, et meie mõtted oleksid kõiki tema muid käske 
järgides puhtad ning meel ustav ja rikkumata. Miks peaksime jär-
gima maailma, miks me ei saa olla tagasihoidlikud, miks me ei saa 
teha seda, mida Issand tahab? 17
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Kiriku haldushoonesse või sealt tagasi kõndides kohtan ma täna-
val nii noori kui vanemaid naisi, paljud neist on Siioni tütred, kelle 
riietus pole just kõige kombekam [vt Js 3:16–24]. Mõistan, et ajad 
ja mood muutuvad. … [Kuid] kombekuse ja sündsuse põhimõte 
on ikka sama. … Kiriku üldjuhtide välja öeldud käitumisnormid 
näevad ette, et nii naiste kui meeste riietus olgu tagasihoidlik. Neile 
õpetatakse õiget käitumist ja siivsaid kombeid.

On kahetsusväärne, kui Siioni tütred ei oska end kombekalt rii-
desse panna. See märkus ei puuduta üksnes naisi, vaid ka mehi. 
Issand andis muistsele Iisraelile käsud, et nii mehed kui naised 
peavad varjama oma keha ja järgima alati kõlbelise puhtuse seadust.

Ma palun kombekuse ja kõlbelise puhtuse eest ning et kõik Ki-
riku liikmed, ühtmoodi nii mehed kui naised, oleksid siivsad ja 
puhtad ning peaksid kinni lepingutest ja käskudest, mis Issand on 
meile andnud. …

Ebasünnis riietumisstiil, mis võib küll tühiasjana tunduda, jätab Ki-
riku noored naised ja noored mehed millestki ilma. See on üks põh-
jusi, mis teeb raskemaks kinni pidada neist igistest põhimõtetest, mille 
järgi me kõik peame elama, kui tahame naasta oma Taevaisa juurde.18

2
Ustavatele on lubatud palju suuremaid õnnistusi, 

kui seda on maailma ajutine meelehea.

[Kord ütles üks Kiriku liige, et ta] ei saa päris hästi aru, et miks on 
see nii, et kui ta maksab kümnist ja peab Tarkuse Sõna, on palve-
meelne ja püüab olla kuulekas kõigile Issandalt saadud käskudele, 
peab ta ometi nägema vaeva elatise teenimiseks; samas kui tema 
naaber rikub hingamispäeva, tõenäoliselt ka suitsetab ja joob – elab 
lõbusat elu, nagu ütleb maailm, ei pööra vähimatki tähelepanu meie 
Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse õpetustele, ja on ometi edukas.

Kiriku liikmete hulgas on päris palju selliseid inimesi, kes mõt-
levad oma südames samamoodi ja murravad pead, et miks see küll 
nii on. Miks on see mees õnnistatud kõige heaga, mis maa peal 
leida – ka halbade asjadega, mida tema headeks peab –, samas, kui 
paljud Kiriku liikmed näevad kurja vaeva ja teevad hoolega tööd, 
et maailmas ots otsaga kokku tulla?
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Vastus on lihtne. Kui ma lähen jalgpalli- või pesapallimängu vaa-
tama või mõnda teise lõõgastuskohta – vahel tuleb seda ette –, on 
minu ümber mehed ja naised, tossavad sigaretid, sigarid või räpased 
piibud hambus. See on ebameeldiv ja veidi häiriv. Pöördun õde Smi-
thi poole ja ütlen talle midagi, mille peale tema vastab: „Mäletad ju 
küll, mida sa oled mulle õpetanud. Sa oled nende maailmas. See on 
nende maailm.” Ja see toob mind maa peale tagasi. Jah, me oleme 
nende maailmas, kuid ei pea sellest osa saama.

Olgugi et elame nende maailmas ja neid saadab edu. Aga mu 
tublid vennad ja õed, nende maailm saab otsa! …

Saabub päev, mil meil seda maailma enam pole. Kõik muutub. 
Me saame endale parema maailma. Saame maailma, mis on õige-
meelne, sest kui Kristus tuleb, teeb ta maailma puhtaks.19

Kui otsime usinasti, palvetame alati, usume ning kõnnime laitma-
tult, on meil Issanda lubadus, et kõik asjad kokku sünnivad meie 
heaks [vt ÕL 90:24]. See ei tähenda, et meid vabastatakse elus ette 
tulevatest katsumustest ja probleemidest. See prooviaeg selleks 
mõeldud ongi, et anda meile kogemusi ning seada meie ette ras-
keid ja vastuolulisi olukordi.

Elu ei pidanudki olema kerge, kuid Issand on lubanud, et paneb 
kõik katsumused ja raskused meile kasu tooma. Ta annab meile 
jõudu ja oskusi maailmast jagu saada ning jääda usule truuks vaa-
tamata kogu vastuseisule. See on lubadus südamerahust vaatamata 
maailmas valitsevatele hädadele ja raskustele. Ennekõike on see aga 
lubadus, et kui see elu on möödas, väärime me igavest rahu Tema 
juures, kelle palet oleme otsinud, kelle seadusi pidanud ja keda 
oleme teenida otsustanud.20

3
Kui asetame Jumala kuningriigi asjad elus 
esikohale, oleme maailmale valguseks ja 

teistele eeskujuks, mida järgida.

Viimse aja pühad on nagu linn mäe otsas, mis ei saa jääda varjule, 
ja nagu küünal, mis paistab kõikidele, kes on majas. Meie kohus 
on lasta oma valgusel paista õigemeelse eeskujuna mitte ainult ini-
mestele, kelle seas elame, vaid kogu maailmale. [Vt Mt 5:14–16.] 21
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Meie soov on, et pühad kõikide rahvaste seas saaksid endale 
kõik evangeeliumi õnnistused ning et neist saaksid vaimsed juhid 
oma rahvale.22

Vennad ja õed! Pidagem Jumala käske, nagu need on ilmutatud. 
Olgem rahvastele eeskujuks, et nad näeksid seda head, mida me 
teeme, ja tahaksid parandada meelt, võtta omaks tõe ja päästmis-
plaani ning saada päästetud Jumala selestilises kuningriigis.23

Ma palvetan selle eest, et pühad seisaksid kindlalt vastu maailma 
survele ja ahvatlustele, et nad asetaksid elus esikohale Jumala ku-
ningriigi asjad, et nad jääksid truuks kõigele, mis neile usaldatud ja 
peaksid kinni kõikidest lepingutest.

Ma palvetan, et sirguv põlvkond hoiaks oma meele ja keha puh-
tana – vabana uimastitest, mässumeelsusest ja sündsuse põlgami-
sest, mis järjest rohkem maad võtab.

Meie Isa, vala oma Vaim nende oma laste peale, et nad oleksid 
kaitstud maailmas valitsevate ohtude eest ning jääksid puhtaks ja 
rikkumatuks, sobivaks, et naasta sinu juurde ja elada koos sinuga.

Ja olgu sinu kaitsev hool kõigiga, kes otsivad su palet ja käivad 
ausameelsetena sinu ees, et nad võiksid olla maailmale valguseks ja 
tööriistaks sinu käes, et su eesmärgid maa peal täide saaksid viidud.24

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Mõtisklege	Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevat	alajaotust	lu-

gedes, milliste väljakutsetega on noored silmitsi täna, kui nende 
vanemad või täiskasvanud juhid pole nendega. Mida saame teha, 
et aidata noortel sellistes olukordades ustavaks jääda?

•	 Milliseid	õnnistusi	saame,	kui	peame	1.	osas	nimetatud	käske?

•	 Kuidas	aidata	2.	osas	toodud	õpetuste	najal	kedagi,	kelle	tähele-
panu on maailma asjad kõrvale viinud? Kuidas leida südamerahu 
vaatamata maailmas valitsevatele hädadele ja raskustele?

•	 Kuidas	aitab	meie	eeskuju	teistel	maailmas	levinud	käitumismal-
lidest jagu saada? (Vt 3. osa.) Millal olete kogenud õigemeelse 
eeskuju väge? Mõelge, kuidas näidata õigemeelset eeskuju oma 
perele ja teistele?
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Hool ja armastus kõigi 
meie Isa laste vastu

„Usun, et kui kõik inimesed teaksid ja mõistaksid, 
kes nad on, ning oleksid teadlikud oma jumalikust 

päritolust, … oleksid nad üksteise vastu lahked 
ja tunneksid hingesugulust, mis muudaks 
kogu nende elu ja tooks rahu maa peale.”

Joseph Fielding Smithi elust

Joseph Fielding Smith noorem ja John J. Stewart on öelnud: „Tõe-
list Joseph Fielding Smithi võis kõige selgemini näha kokkupuutes 
elu sügavmõtteliste pisiasjadega.” Nad tõid nende pisiasjade kohta 
kolm näidet:

„Ühel kiriku konverentsil oli üks 12-aastane poisike esmakordsest 
viibimisest Mormooni Tabernaaklis Templiväljakul nii elevil, et oli 
juba varakult kohal, et võtta sisse koht esiridades. … Hetk enne 
koosoleku algust, kui kõik istekohad olid hõivatud, tuli kohanäitaja 
ja palus poisil vabastada koht Ameerika Ühendriikide senaatorile, 
kes oli tulekuga hilja peale jäänud. Poiss tõusis kuulekalt oma ko-
halt ning jäi seisma vahekäiku – pettunud, kimbatuses, pisarais.” 
President Joseph Fielding Smith „märkas poissi ja viipas ta enda 
juurde [poodiumile]. Kui poiss oli talle oma loo ära rääkinud, ütles 
president: „Kohanäitajal polnud õigust sinuga niiviisi käituda. Aga 
istu minu kõrvale.” President tõmbas end koomale ja vabastas tema 
jaoks poole oma istekohast Kiriku apostlite keskel.

„Ühel päeval, kui ta ajas juttu grupi kaheks aastaks Kiriku misjo-
nitele kutsutud noorte meestega, torkas talle silma talupoiss, kes oli 
määratud Kanada idaossa. „Seal on külm, poeg. Kas sul soe palitu 
ikka on olemas?” „Ei härra, ei ole,” vastas poiss. Joseph Fielding 
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„aga peetrus ütles: „hõbedat ja kulda mul ei ole, aga 
mis mul on, seda ma annan sulle: jeesuse Kristuse, 
naatsaretlase nimel, tõuse üles ja kõnni!”” (ap 3:6)
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Smith viis poisi üle tänava asuvasse kaubamajja ja ostis talle sealt 
kõige soojema palitu, mis saada oli.

Päeval, kui teda konverentsil Kiriku presidendina toetati, tegi üks 
väike tüdruk pärast koosolekut endale läbi rahvamassi teed ja si-
rutas presidendile käe. President oli nii liigutatud, et kummardus 
ja võttis lapse sülle. Ta sai teada, et tüdruku nimi oli Venus Hobbs 
… ja et ta saab peagi nelja-aastaseks. Oma sünnipäeval sai Venus 
üllatuskõne: Joseph Fielding Smith ja ta naine laulsid talle telefoni 
teel sünnipäevalaulu.” 1

Sellised tähelepanuavaldused polnud üksikjuhtumid. Need kuu-
lusid ta elu juurde. President Smith oli „ülimalt õrnatundeline ja 
osavõtlik mees. Ta aitas abivajajaid, trööstis muserdatuid, andis nõu 
nõututele, näitas üles ligimesearmastust, mis on „Kristuse puhas 
armastus”. [Mn 7:47]” 2

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Teades, et Jumal on kõikide inimeste isa, 
soovime me teisi armastada ja õnnistada.

Usun, et kui kõik inimesed teaksid ja mõistaksid, kes nad on, 
ning oleksid teadlikud oma jumalikust päritolust ja lõpmatust po-
tentsiaalist, mis kuulub nende pärandi juurde, oleksid nad üksteise 
vastu lahked ja tunneksid hingesugulust, mis muudaks kogu nende 
elu ja tooks rahu maa peale.

Usume inimese väärikusse ja jumalikku päritollu. Meie usk põ-
hineb teadmisel, et Jumal on meie Isa, et meie oleme tema lapsed, 
ning et kõik inimesed on vennad ja õed ühes ja samas igaveses 
perekonnas.

Tema perekonna liikmetena elasime me koos temaga enne, kui 
sellele maale alus pandi, ning tema pühitses ja kehtestas päästmis-
plaani, millega saime võimaluse edasi liikuda ja edasi areneda, mida 
me ka teha püüame.

Jumal, keda me kummardame, on austatud Isik. Ta on kõigeväe-
line ja täiuslik, ta on loonud inimese oma näo järgi ja enda sarna-
seks, nendesamade iseloomujoonte ja omadustega, mis on tal endal.
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Ja nõnda on meie usul inimese väärikusse ja saatusesse oluline 
osa nii meie õpetustes kui ka selles, kuidas me elame. Meie Issanda 
õpetuse aluseks on suur ja esimene käsk: „Armasta Issandat, oma 
Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest 
oma meelest”, ning teine suur käsk on: „Armasta oma ligimest nagu 
iseennast.” (Vt Mt 22:37–39.)

Kuna Jumal on meie Isa, on iseendastmõistetav, et me teda ar-
mastame, tahame teda teenida ning olla tema pere väärilised liik-
med. Tunneme kohustust teha seda, mida tema tahab, pidada tema 
käske ning elada kooskõlas tema evangeeliumi käitumisnormidega. 
See kõik kuulub olulise osana õige jumalateenimise juurde.

Ja kuna kõik inimesed on meie vennad, tahame me neid armas-
tada ja õnnistada ning olla nendega osaduses. Ka see on oluline osa 
õigest Jumala teenimisest.

Seega koondub kõik, mida Kirikus teeme, jumaliku seaduse üm-
ber, et meil tuleb armastada ja kummardada Jumalat ning teenida 
kaasinimesi.

Pole ime, et tunneme nii kiriku- ja lihtsalt inimestena sügavat ja 
lakkamatut muret kõigi Isa laste heaolu pärast. Soovime neile ilma-
likku ja vaimset heaolu nagu iseendale. Me palvetame nende eest 
nagu iseenda eest ja püüame elada nii, et nad meie häid tegusid 
nähes kiidaksid meie Isa, kes on taevas. [Vt Mt 5:16.] 3

2
Kui me Kirikus üksteist armastame ja toetame, 
saab meist vägi, kes töötab maailma hüvanguks.

„Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu!” [ Jh 14:15]

Nende sõnadega pöördus Õpetaja oma jüngrite poole vaid mõni 
tund enne oma surma, kui oli kogunenud koos nendega paasapü-
hade söömaajale, et anda neile veel viimased õpetused, enne kui 
talle said osaks kannatused maailma pattude eest. Veidi aega hiljem 
sama söömaaja ajal kordas Ta öeldut teiste sõnadega:

„Lapsukesed, ma olen veel üürikese aja teie juures; te hakkate 
mind otsima. Ja nagu ma juutidele ütlesin: Kuhu mina lähen, sinna 
teie ei või tulla! nõnda ma ütlen nüüd ka teile. Uue käsusõna ma 
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annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid 
olen armastanud; et teiegi üksteist armastaksite!” [ Jh 13:33–34] …

Me ei ole lihtsalt sõbrad. Me oleme vennad ja õed, Jumala lap-
sed, kes on tulnud, nagu ma olen rääkinud, maailmast, et sõlmida 
lepinguid, järgida tema seadusi ja pidada kinni kõigest, mis on meile 
inspiratsiooni teel antud. Meil on kästud üksteist armastada. Issand 
nimetas seda uueks käsusõnaks, ometi on see nagu paljud teised 
käsud sama vana kui igavik. Pole olnud aega, mil seda käsku poleks 
olnud ja mil see poleks olnud päästmiseks oluline, ometi on see 
alati uus. See ei aegu iial, sest see on tõsi.4

Mina usun, et meie püha kohus on armastada üksteist, usaldada 
üksteist, uskuda üksteisesse, et meie kohus on andestada üksteisele 
vead ja möödalaskmised. Ärgem võimendagem neid ei iseenda ega 
maailma silmis. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus ei tohiks 
me otsida üksteise tagant vigu, üksteist taga rääkida ega laimata. Ol-
gem truud üksteisele ja oma usu põhimõtetele. Ärgem kadestagem 
üksteist. Ärgem olgem kadedad, ärgem kandkem üksteise peale 
viha, ärgem laskem oma südamesse soovi mitte andestada üksteise 
üleastumisi. Jumala laste süda peab olema valmis andestama iga-
ühele, kes see ka poleks. …

Ärgem pidagem üksteise vastu vimma, olgem andestavad, tund-
kem üksteise vastu vennalikku ja õelikku armastust. Pidage igaüks 
meeles omaenda möödalaskmisi ja nõrkusi ning püüdke neid pa-
randada. Me pole veel jõudnud täiuslikkuseni, seda saab meilt selles 
elus vaevalt loota. Ometi saame me Püha Vaimu kaasabil seista 
üksmeelsetena üksteise kõlval, silm silma vastas ning jagu saada 
oma pattudest ja puudustest. Kui me Issanda käske austades sellega 
hakkama saame, oleme me vägi, kes töötab maailma hüvanguks. Me 
kummutame kõik halva ja kogu vastuseisu tõele, saame neist jagu 
ja maailm saab meie läbi õigemeelsemaks. Evangeelium levib üle 
kogu maa, inimesed tunnevad Siioni rahva mõju, parandavad üha 
enam pattudest meelt ja on valmis vastu võtma tõde.5
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3
Näitame kaasinimeste vastu armastust neid teenides.

Päästja tuli maailma, et õpetada meid üksteist armastama. See 
suur õppetund jõudis meieni tema suurte kannatuste ja surma 
kaudu, et meie võiksime elada. Kas siis meiegi ei peaks näitama 
üles oma armastust kaasinimeste vastu nende teenimisega? …

Teenimisel tuleb silmas pidades teiste huve. Peame ulatama 
abikäe neile, keda on tabanud ebaõnn, neile, kes pole kuulnud 
tõde ja elavad vaimupimeduses, neile, kes kannatavad puudust või 
on masenduses. Kas te ei saa hakkama? Mõelgem luuletaja Will L. 
Thompsoni sõnadele. … Luuletus algab nõnda:

„Kas ma kedagi täna ka aitasin?
Hädasolijal’ tröösti tõin?
Teda rõõmustasin 
või siis innustasin?
Kui ei, ei end kiita või.” [Hymns, lk 223.] 6

Meie missioon kogu maailma ees on kõigi meie Isa laste rahu, 
lootus ja õnn ning ajalik ja igavene pääsemine. … Kutsun kogu 
oma veenmisjõuga seda rahvast üles ulatama jätkuvalt sõbrakätt ja 
õnnistama kõigi meie Isa laste elu kus iganes.7

Kui ulatame teistele abikäe, näitame neile oma armastust.
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4
Pidagem inimestest lugu ja armastagem 

neid sellistena, nagu nad on.

Kui ma olin poisike, oli meil hobune, kelle nimi oli Junie. Ta oli 
üks arukamaid loomi, keda ma eales olen näinud. Ta tundus olevat 
oma oskustelt otsekui inimene. Ma ei saanud teda tallis kinni hoida, 
sest ta oskas nahkrihma, mis latriust kinni hoidis, alati eemaldada. 
Tavatsesin latriukse külge kinnitatud rihma üle postiotsa tõmmata, 
tema aga tõstis selle oma nina ja hammastega sealt lihtsalt tagasi ja 
läks õue peale jalutama.

Õues oli veekraan, millest täideti loomade joogiküna. Junie avas 
selle hammastega ja jättis vee jooksma. Sain isalt võtta, et ei suuda 
hobust tallis hoida. Hobune ei jooksnud kunagi ära. Ta pani vaid 
vee jooksma ja kõndis siis õue peal ringi, jalutas murul või tiirutas 
aias. Kui kuulsin keset ööd vee sulinat, tõusin üles, sulgesin kraani 
ja viisin Junie tagasi latrisse.

Isa andis mulle mõista, et hobune tundub minust targem olevat. 
Ühel päeval otsustas ta, et paneb ise hobuse latrisse nii kindlalt 
kinni, et enam ta sealt välja ei pääse. Ta võttis rihma, mis tavaliselt 
silmusena üle posti tõsteti, tõmbas selle ümber posti ja põiktala 
alt läbi ja ütles: „Noo nii, noor daam, vaatame, kuidas sa nüüd siit 
välja saad!” Lahkusime isaga tallist ja kõndisime maja poole. Enne 
kui majani jõudsime, oli Junie meie kõrval. Seejärel läks ta ja keeras 
vee jälle jooksma.

Tähendasin, et nüüd on siis hobune vist targem kui me mõlemad 
kokku. Me lihtsalt polnud suutelised Juniet latris kinni hoidma. See 
aga ei tähendanud, et Junie oleks olnud halb hobune. Seda ta ei 
olnud. Isal polnud mõtteski teda maha müüa või välja vahetada. 
Juniel oli palju häid omadusi, mis selle pisivea korvasid.

Hobuse usaldusväärsus ja kindlus kaarikut vedades oli võrd-
väärne ta vilumusega latrist väljapääsemisel. Ja see oli väga tähtis, 
kuna mu ema oli litsentseeritud ämmaemand. Kui teda keset ööd 
orgu sünnitaja juurde kutsuti, tõusin üles, tõin tallist laterna ja ra-
kendasin Junie kaariku ette.

Olin tollal vaid kümne-üheteistkümneaastane ja hobune pidi 
olema rahulik, kuid samas piisavalt tugev, et mind koos emaga 
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igasuguse ilmaga orus ringi sõidutada. Ühest asjast ei saanud ma 
aru: miks sünnib enamik lapsi öösel ja suur osa neist veel ka talvel?!

Jäin sageli kaarikusse ema ootama ja siis oli ütlemata tore, kui 
seltsiliseks oli vana hea Junie. Hobusega kogetust oli mulle hilise-
mas elus suur kasu: õppisin varases nooruses armastama ja hindama 
teda sellisena, nagu ta oli. Ta oli imetore hobune, kellel oli vaid paar 
halba harjumust. Inimesed on paljuski samasugused. Keegi meist ei 
ole täiuslik, kuid kõik me püüame saada sama täiuslikuks kui meie 
Taevaisa. Pidagem inimestest lugu ja armastagem neid sellistena, 
nagu nad on.

Ehk peaksite seda meeles pidama, kui otsustate oma vanemate, 
õpetajate, koguduse ja vaia juhtide, sõprade või vendade-õdede üle. 
See õppetund oli mul meeles kogu mu elu: näe inimestes head ka siis, 
kui püüad aidata neil jagu saada ühest-kahest halvast harjumusest. …

Õppisin varakult teisi armastama, hoidusin nende üle kohut 
mõistmast, püüdsin alati jagu saada omaenda vigadest.8

5
Kui armastame Issandat kogu südamest ja oma ligimesi 

nagu iseennast, tähendab see, et elame püha seaduse järgi.

„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.

Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos!”  
(Mt 22:37–40)

Teisisõnu, kõik, mis on ilmutatud inimese päästmise kohta aegade 
algusest peale kuni tänapäevani välja, jääb nende kahe suure seaduse 
vahele, sisaldub neis ja kuulub nende juurde. Kui armastame Issandat 
kogu südamest, kogu hingest ja kogu meelest, ning armastame oma 
ligimesi nagu iseennast, siis ei jää enam muud midagi soovida. Siis 
oleme kooskõlas kogu püha seadusega. Kui elame kooskõlas nende 
kahe suure käsuga – ja seda me teeme, kui oleme väärilised elama 
Jumala juures –, kaovad maa pealt pahelisus, kadedus, auahnus, 
saamahimu, verevalamine ja muu patt. Siis saabub igavese rahu ja 
õnne aeg. See aeg saab olema suurepärane! Meile on antud piisavalt 
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põhjust teada, et see aeg on kõige ihaldusväärsem: Jumal seatakse 
inimestele Isaks ja maksma pannakse täiuslik vendlus.

… Kas saame öelda, et armastame Issandat kogu hingest? Kas 
saame öelda, et hoolime oma ligimese heaolust sama palju kui 
iseenda omast? 9

Armastagem Issandat, sest see on kõige alus. See on esimene 
käsk. Teine käsk – armasta oma ligimesi nagu iseennast – on esi-
mese sarnane. Kui oleme neid täitnud, oleme täitnud seadust, sest 
midagi pole jäänud tegemata.10

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Mõelge	sügavmõttelistele	pisiasjadele,	mida	president	Joseph	

Smith tegi teiste heaks (vt „Joseph Fielding Smithi elust”). Mida 
saame teha, et ka ise sellist osavõtlikkust üles näidata?

•	 Kuidas	aitab	õpetus,	millest	kõneldakse	1.	osas,	näidata	inimeste	
vastu meie ümber osavõtlikkust ja armastust?

•	 Mis	teile	president	Smithi	poolt	2.	osas	välja	pakutud	nõuandes	
kõige enam muljet avaldab? Kuidas seletada, et meist saab vägi, 
kes töötab maailma hüvanguks, kui seda nõuannet järgime?

•	 Mida	on	Jeesus	Kristus	teinud,	et	õpetada	meid	üksteist	armas-
tama? (Vt 3. osa.) Kuidas järgida Tema eeskuju?

•	 Vaadake	veel	kord	üle	lugu	Smithide	hobusest	Juniest	(vt	4.	osa).	
Miks peaks inimestest lugu pidama ja armastama neid sellistena 
nagu nad on? Kuidas toimida, et näha teistes head ka siis, kui 
püüame aidata neil saada jagu halbadest harjumustest?

•	 Millise	tähenduse	omandab	teie	jaoks	käskude	pidamine	püha-
kirjasalmides Mt 22:37–40? (Näidete leidmiseks vt 5. osa.) Miks 
oleme neid käske pidades kooskõlas kogu püha seadusega?

Samateemalised pühakirjakohad:
Ap 17:28–29; Rm 8:16–17; 1Jh 4:18–21; Mo 2:17; 18:8–10;  

Mn 7:45–48
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Abiks õpetamisel:
Paluge tunnis osalejatel lugeda peatüki alapealkirju ja valida välja 

osa, mis on nende endi või nende pere jaoks tähendusrikas. Paluge 
neil uurida president Smithi õpetusi selles osas ja vastavaid küsi-
musi peatüki lõpus. Seejärel paluge klassi liikmetel teha kokkuvõte 
sellest, mida nad õppisid.

Viited
 1. Joseph Fielding Smith noorem ja 

John J. Stewart. The Life of Joseph  
Fielding Smith, 1972, lk 10–11.

 2. S. Perry Lee. Church Expresses  
Devotions to President Smith. – Church 
News, 14. juuli 1956, lk 2.

 3. Conference Report, apr 1970, lk 4–5.
 4. Conference Report, okt 1920, lk 53–55.

 5. Conference Report, apr 1915,  
lk 119–120.

 6. Conference Report, apr 1968, lk 12.
 7. Conference Report, apr 1970, lk 4.
 8. My Dear Young Fellow Workers. –  

New Era, jaan 1971, lk 4–5.
 9. Conference Report, apr 1943, lk 12.
 10. Conference Report, okt 1920, lk 59.
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Evangeeliumi kuulutamine 
maailmale

„Oleme maitsnud evangeeliumi vilju ja teame, 
et need on head ning soovime, et kõik inimesed 

saaksid endale samad õnnistused ja sama vaimu, 
mida on nii külluslikult valatud meie peale.”

Joseph Fielding Smithi elust

Joseph Fielding Smith ja tema naine Louie polnud üllatunud, kui 
saabus president Lorenzo Snow allkirjaga kiri, millega Joseph kut-
suti põhimisjonile. Kiriku algusaegadel teenisid abielumehed sageli 
kodust eemal. Kui see kiri 17. märtsil 1899, umbes kuu aega enne 
nende esimest pulma-aastapäeva, saabus, võtsid Joseph ja Louie 
teate vapralt usuga vastu, olgugi et mõte kaheaastasest lahusolekust 
neile kurvastust valmistas.

Vanem Smith teenis Inglismaal, u 7600 km kaugusel kodust. Nad 
vahetasid Louiega sageli kirju. Need olid täis armastust ja tunnis-
tust. Ühes oma kirjas Louiele kirjutas vanem Smith: „Tean, et töö, 
mida mind on kutsutud tegema, on Jumala töö, vastasel korral ei 
peaks ma siin minutitki vastu. Õigupoolest poleks ma kodust üldse 
lahkunudki! Aga ma tean, et meie õnn sõltub sellest, kui ustav ma 
siin olen. Kui Päästja meie eest kannatas, nagu Ta kannatas, pean 
minagi olema valmis tegema seda armastusest inimkonna vastu. … 
Olen oma Taevase Isa kätes, ta peab mu üle valvet ja kaitseb mind, 
kui täidan tema tahet. Ta on minu äraolekul ka sinuga, peab sinu 
üle valvet ja kaitseb kõiges.” 1

Vanem Smith ja ta misjonikaaslased olid pühendunud Issanda 
teenijad. Ühes oma kirjas Louiele kirjutas ta, et jagas koos teiste 
misjonäridega ühe kuu jooksul laiali u 10 000 pisitrükist ja külastas 
u 4000 kodu. Kirja lõppu lisas ta siiski kainestavalt: „Kahtlen, kas 
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Vanem joseph Fielding Smith aastal 1910, peagi pärast apostliks pühitsemist.
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sajast trükisest ükski läbi loetakse.” 2 Ajal, mil vanem Smith Inglis-
maal viibis, oli seal vähe neid, kes taastatud evangeeliumi sõnumi 
vastu võtsid. Kahe teenimisaasta jooksul „ei pööranud ta kedagi 
usule, ei ristinud kedagi, kuid kinnitas liikmeks ühe pöördunu”.3 
Kuigi töötulemusi nappis, leidis ta tröösti teadmisest, et täidab Is-
sanda tahet ja aitab ette valmistada inimesi, kes võivad evangeeliumi 
hiljem vastu võtta.

Kaks nädalat oma misjoniajast saatsid vanem Smith ja tema neli 
misjonikaaslast mööda haiglaseinte vahel. Kõik viis olid nakatunud 
rõugetesse ja paigutati haiguse leviku pidurdamiseks karantiini. 
Kuigi vanem Smith nimetas haiglasviibimist „vangistuseks”, kasutas 
ta oma kaaslastega olukorra maksimaalselt ära. Nad jagasid evan-
geeliumi isegi haigla personalile. Karantiini lõppedes kirjutas vanem 
Smith oma päevikusse: „Oleme saanud sõpradeks õdede ja teistega, 
kes meid meie vangistuse ajal vaatamas käisid. Rääkisime nendega 
evangeeliumist ja jätsime neile lugemiseks raamatuid. Haiglast lah-
kudes laulsime mõned kirikulaulud. Kuulajad tundusid sellest ja 
kõigest muust liigutatud olevat, sest kui me lahkusime, olid neil 
silmad veekalkvel. Arvan, et avaldasime muljet, eriti õdedele. Nad 
tunnistasid, et me pole üldse sellised, nagu nad olid arvanud, ja [et] 
nüüdsest on nad valmis meie eest alati kostma.” 4

Vanem Smithi misjon lõppes 1901. aasta juunis. Seitseküm-
mend aastat hiljem naasis ta Inglismaale Kiriku presidendina, et 
olla piirkonna konverentsi eesistujaks. Tolleks ajaks olid tema ja 
teiste misjonäride külvatud seemned võrseid ajanud ja võrsed õit-
sele puhkenud. Tal oli rõõm näha, et koosolekutele tuli nii palju 
briti pühasid.5 Ta ütles: „Siioni vaiad, Issandale pühitsetud tempel, 
märkimisväärne arv koguduse- ja vaiahooneid ning tublisti edukat 
misjonitööd – see kõik annab tunnistust tõsiasjast, et Kirik Suurbri-
tannias on täisikka jõudmas.” Ta nentis, et Suurbritannia edusam-
mud on kujukaks näiteks sellest, mis toimub terves maailmas. Ta 
kuulutas, et evangeelium on kõikide inimeste jaoks, et „Kirik jõuab 
enne Inimesepoja teist tulemist kõikjale, kõikide rahvaste juurde, 
koguni maa äärteni välja”.6
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Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Ainult meil on taastatud evangeeliumi täius ja me 
soovime, et selle õnnistuse võiksid saada kõik inimesed.

Täitmaks vana aja prohvetitega tehtud lepinguid ja neile antud 
lubadusi, on Issand oma lõputus tarkuses taastanud sel viimsel ajal 
oma igikestva evangeeliumi täiuse. See evangeelium on päästmis-
plaan. See määrati kindlaks ja pandi paika igaviku nõukogudes 
enne maa loomist ning ilmutati uuesti käesoleval ajal, et päästa ja 
õnnistada kõiki meie Isa lapsi kõikjal. …

Peaaegu kuussada aastat enne Kristust – enne tema tulemist – üt-
les suur prohvet Nefi oma rahvale: „ … on üks Jumal ja üks Karjane 
üle kogu maa.

Ja tuleb aeg, mil ta teeb ennast ilmsiks kõikidele rahvastele. …” 
(1Ne 13:41–42)

See tõotatud aeg on nüüd koitmas. See aeg on määratud evan-
geeliumi jutlustamiseks kogu maailmas ja Issanda kuningriigi üles-
ehitamiseks kõikide rahvaste seas. Kõikide rahvaste seas on häid 
ja ausaid inimesi, kes võtavad kuulda tõde, kes tulevad Kirikusse ja 
saavad valguseks omaenda rahvale. …

Evangeelium on kõikide inimeste jaoks. Issand ootab, et need, kes 
selle vastu võtavad, elavad selle tõdede järgi ja jagavad neid neile, 
kes on nendega samast rahvusest ja kõnelevad sama keelt.

Me kutsume kõiki inimesi armastuse ja vendluse vaimus kuulda 
võtma igavese elu sõnu, mis ilmutati käesoleval ajal prohvet Joseph 
Smithi ja tema kaaslaste kaudu.

Me kutsume oma Isa teisi lapsi „[tulema] Kristuse juurde ja 
[saama] täiuslikuks temas” ja ütlema lahti kõigest, mis on „juma-
latu”. (Mn 10:32)

Me kutsume neid uskuma Kristusesse ja tema evangeeliumisse, 
tulema tema kirikusse ja olema üks tema pühadega.

Oleme maitsnud evangeeliumi vilju ja teame, et need on head 
ning soovime, et kõik inimesed saaksid endale samad õnnistused ja 
sama vaimu, mida on nii külluslikult valatud meie peale.7
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Ma pole unustanud, et kõikides sektides, ühendustes ja konfes-
sioonides on häid ja vagasid inimesi, keda õnnistatakse ja kellele 
tasutakse kõikide nende heategude eest. See ei tee aga olematuks 
tõsiasja, et ainult meil on nende seaduste ja talituste täius, mis val-
mistavad inimesi ette täieliku tasu saamiseks ülemistes eluasemetes. 
Seepärast me ütleme headele ja õilsatele, ausatele ja vagadele ini-
mestele kõikjal: hoidke kõike seda head, mis teil on, hoidke kinni 
kõikidest oma praegustest õigetest põhimõtetest, kuid tulge ja saage 
osa enamast valgusest ja teadmistest, mida Jumal, kes on sama eile, 
täna ja igavesti, taas oma rahva peale valab.8

Ma palun, et Issanda eesmärgid maa peal, nii Kirikus kui väl-
jaspool Kirikut, kiiremini täituksid, et ta õnnistaks oma ustavaid 
pühasid, ning et inimhulgad, kes otsivad tõde ja kelle südamed on 
Issanda ees õiged, võiksid pärida koos meiega täielikud taastatud 
evangeeliumi õnnistused.9

2
Kõikide Kiriku liikmete kohus on rakendada oma jõud, 
energia, vahendid ja mõju evangeeliumi jutlustamisele.

Oleme kuulnud, et me kõik oleme misjonärid. … Me kõik oleme 
ametisse asetatud – mitte küll käte pealepanemise kaudu; me pole 
saanud spetsiaalset kutset, meid pole välja valitud misjonitööks, 
kuid Kiriku liikmetena, kes on tõotanud aidata kaasa Jeesuse Kris-
tuse evangeeliumi edendamisele, saavad meist misjonärid. Iga Ki-
riku liikme kohus on olla misjonär.10

Süda tulvil armastust kõigi inimeste vastu, palun ma Kiriku liik-
metel õppida evangeeliumi, elada selle järgi ning rakendada jõudu, 
energiat ja vahendeid, et kuulutada seda maailmale. Issand on meid 
selleks volitanud. Ta on andnud meile jumaliku mandaadi. Ta on 
andnud korralduse, et me ei väsiks olemast usinad ja jagaksime 
tema teistele lastele prohvet Joseph Smithile ilmutatud päästvaid 
tõdesid.11

Meie missioon, nii palju kui see on meie võimuses, on tuua mee-
leparandusele võimalikult rohkem meie Taevaisa lapsi. … Issand on 
pannud selle kohustuse Kiriku, iseäranis Kiriku preesterluse kvoo-
rumite peale. Aga sama kohustus lasub ka igal hingel.12
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Meie seas on väga palju ausaid hingi, kes pole seda võimalust 
kunagi vastu võtnud, ega ole kunagi võtnud vaevaks otsida ja leida 
neid hiilgavaid tõdesid, mis on tehtud teatavaks Issanda ilmutustes. 
Nad ei mõtle nendele asjadele, nad elavad meie seas, me käime 
nendega läbi ja puutume nendega iga päev kokku. Nad peavad 
meid päris kenadeks inimesteks, kuid usu poolest kummalisteks, 
ega pööra seepärast meie usule mingit tähelepanu, mistõttu selle 
suure misjonitöö eesmärgiks, mis Siioni vaiades edasi kestab, on 
koguda lõikuseajal kokku ausad ja ustavad hinged nende seast, kes 
pole kunagi kasutanud võimalust kuulda evangeeliumi.13

Meie, kes me oleme igikestva evangeeliumi tõe vastu võtnud, ei 
peaks rahulduma millegi vähemaga kui vaid kõige paremaga. Pa-
rim on Isa kuningriigi täius. Seepärast ma loodan ja palvetan, et me 
elaksime ja oleksime õigemeelseks eeskujuks kõikidele inimestele, 
et keegi ei komistaks, et keegi ei väärataks, et keegi ei pöörduks 

„iga inimene, kes võtab vastu evangeeliumi valguse, saab valguseks 
ja juhiks kõigile neile, keda tal on võimalik õpetada.”
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kõrvale õigemeelsuse rajalt millegi sellise tõttu, mida me võiksime 
teha või öelda.14

Mõjujõud ei lähtu ainult üksikisikust. See lähtub Kirikust. Usun, 
et meie edukus maailmas sõltub suuresti pühade suhtumisest. Kui 
oleksime mõtetes, töödes ja tegudes ühel meelel, kui armastaksime 
tõe sõna, kui käiksime selle järgi, nagu Issand soovib, siis kiirguks 
sellest kooslusest –, viimse aja pühade [kogudustest] – kogu välis-
ilmale sellist mõjujõudu, millele poleks võimalik vastu seista. Veel 
enam ausaid mehi ja naisi pöörduks usule, sest Issanda Vaim käiks 
teed sillutades meie eel. … Kui see rahvas peaks Issanda käske, 
oleks neil selline vägi, võim ja mõju, mis murraks vastuseisu ja 
valmistaks inimesi vastu võtma igikestva Evangeeliumi valguse. Kui 
see meil ei õnnestu, võtame me endale vastutuse, mille tagajärjed 
on kohutavad.

Mis tunne mul või teil oleks, kui keegi näitaks kohtujärje ees 
näpuga minu või teie poole ja ütleks, et „ilma selle mehe või nende 
inimeste tegudeta oleksin ma tõe vastu võtnud, aga mind pimestati, 
kuna nad väitsid, et neil on valgus, aga nad ei elanud selle järgi.” 15

Issand ütleb, et kui me näeme vaeva kõik oma päevad ja pääs-
tame vaid ühe hinge, kui suur saab olema meie rõõm koos temaga 
[vt ÕL 18:15]; teisest küljest kui suur saab olema meie kurbus ja 
hukkamõistmine, kui oleme oma tegudega ühe hinge sellest tõest 
eemale juhtinud.16

Viimse aja pühad, kus iganes nad ka poleks, on ja peavad olema 
maailmale valguseks. Evangeelium on valgus, mis lahvatab pime-
duses, ja iga inimene, kes võtab vastu evangeeliumi valguse, saab 
valguseks ja juhiks kõigile neile, keda tal on võimalik õpetada.

Teie kohus … on olla elavaks tõenduseks selle töö õigsusest ja 
jumalikkusest. Me loodame, et te elate evangeeliumi järgi ja teenite 
välja oma pääste, ning et teised, kes näevad teie häid tegusid, an-
naksid au meie Isale, kes on taevas [vt Mt 5:16].17
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3
Kirikul on vaja, et üha enam misjonäre 

läheks täitma Issanda ülesannet.

Me vajame misjonäre. … Põld on lai, lõikust on palju, aga töö-
tegijaid vähe [vt Lk 10:2]. Samas on põld juba valge ja lõikuseks 
valmis [vt ÕL 4:4]. …

Meie misjonärid asuvad teele. Ükski vägi pole suuteline nende 
käsi peatama. Seda on üritatud. Selleks nähti palju vaeva, kui kõik 
alles algas ja misjonäre oli vaid näpuotsatäis, kuid selle töö edasi-
minekut polnud võimalik peatada. Seda ei saa peatada ka praegu. 
See peab minema ja läheb edasi, et maa elanikel oleks võimalus 
pattudest meelt parandada ja nende eest andeks saada ning tulla 
Kirikusse ja Jumala kuningriiki, enne kui pahelisi tabab lõplik hä-
ving, sest nii on tõotatud. …

Ja need misjonärid, enamjaolt noored mehed, võhikud maailma 
arusaamade järgi, asuvad selle päästmissõnumiga teele ning ajavad 
segadusse suured ja vägevad, sest nad teavad tõde. Nad kuulutavad 
evangeeliumi, ausad ja siirad kuulevad seda, parandavad meelt oma 
pattudest ja tulevad Kirikusse.18

Me loodame, et saabub päev, mil iga vääriline ja kõlvuline noor 
mees viimse aja pühade seast saab erilise võimaluse minna Issanda 
ülesandel ja seista tõe tunnistajana maa rahvaste seas.

Meil on misjonitööl palju kindlameelseid ja elukogenud abielu-
paare. Selle suure aate nimel võiks neid aga olla palju rohkem. Me 
loodame, et need, kes on väärilised ja kõlvulised, ajavad oma asjad 
korda, vastavad evangeeliumi jutlustamise kutsele ja täidavad oma 
kohust hästi.

Meil on ka palju noori õdesid, keda me selles töös võime ka-
sutada, olgugi et neil ei lasu sama kohustust, mis lasub vendadel. 
Noorte õdede puhul muretseme me rohkem selle eest, et nad as-
tuksid sündsasse abieluliitu Issanda templis.

Me kutsume Kiriku liikmeid misjonitööd rahaliselt toetama ning 
annetama vahendeid evangeeliumi levitamiseks.
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Me kiidame neid, kes vapralt suure misjonitöö nimel teenivad. 
Joseph Smith on öelnud: „Pärast kõike öeldut on suurim ja tähtsaim 
kohustus evangeeliumi jutlustada.” 19

4
Me peame jutlustama päästmise õpetusi, nagu need on 

kirjas pühakirjades: selgelt ja lihtsalt ja Vaimust juhituna.

Käesoleva evangeeliumi ajajärgu alguspäevil ütles Issand tema 
teenistusse kutsutuile, „et iga inimene räägiks Jumala, Issanda, maa-
ilma Päästja enda nimel; … et minu evangeeliumi täius saaks kuu-
lutatud nõrkade ja lihtsate poolt maailma äärteni ning kuningate ja 
valitsejate ees”. (ÕL 1:20, 23)

Neile, kes said kutse „minna ja jutlustada” tema evangeeliumi 
ning kõigile oma kiriku „vanematel[e], preestritel[e] ja õpetajatel[e]” 
ütles ta, et neil „tuleb õpetada minu evangeeliumi põhimõtteid, mis 
on Piiblis ja Mormoni Raamatus” ja teistes pühakirjades, „nagu Vaim 
neid juhatab”. (Vt ÕL 42:11–13.)

„me kiidame neid, kes vapralt suure misjonitöö nimel teenivad.”
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Issanda esindajatena ei kutsuta ega volitata meid õpetama maailma 
uusimaid mõttevälgatusi ega käesoleva teadusajastu spekulatiivseid 
teooriaid. Meie ülesandeks on jutlustada päästmise õpetusi selgelt 
ja lihtsalt, nagu need on ilmutatud ja üles tähendatud pühakirjades.

Juhatanud meid õpetama Vaimu väel põhiteostes sisalduvaid 
evangeeliumi põhimõtteid, tegi Issand järgmise tähtsa avalduse, mis 
hõlmab kogu tema evangeeliumi õpetamist, kes seda Kirikus ka ei 
teeks: „Ja Vaim antakse teile usu palve kaudu; ja kui te ei saa Vaimu, 
ei või te õpetada.” (ÕL 42:14)20

5
Evangeelium on maailma ainus lootus, 

mis toob rahu maa peale.

Kas teate, mis on ülim vägi, kõige võimsam tegur kogu maailmas, 
et rahu maa peal kestma jääks? Esitanud küsimuse, annan ma sellele 
ka vastuse, või vähemasti väljendan oma arvamust – jättes kõrvale 
teised liikumised. Ülim tegur kogu maailmas on püha preesterluse 
vägi ja see on viimse aja pühade käes. Issand saatis kohe alguses 
maailma vanemad, käskis neil pöörduda inimeste poole ja öelda: 
„Parandage meelt, tulge Siionisse! Uskuge minu evangeeliumi ja teil 
saab olema rahu.”

Rahu tuleb loomulikult õigemeelsuse läbi, õigluse läbi, Jumala 
halastuse läbi, väe läbi, mida ta meile annab, mille läbi liigutatakse 
meie südant ja me üksteist armastame. Meie kohus on kuulutada seda 
kõigi inimeste seas, kutsuda neid tulema Siionisse, kus on heisatud 
lipp – rahulipp – ja saada osa Issanda koja õnnistustest ja tema Pühast 
Vaimust, kes end siin ilmutab. Ja ma tahan teile öelda, et meil endil, 
kui me teenime Issandat, on imeline vägi maailmas rahu jalule seada.

Me pole vastu, et teised samasuunalised liikumised jätkuvad. Me 
oleme kõige selle poolt, mis toob maailmale rahu. Kuid ärgem kao-
tagem silmist tõsiasja, et kui meie, viimse aja pühad, hoiame ühte, 
teenime kui üks mees Issandat ja saadame rahvaste sekka sõna 
igavesest elust, on meil minu arvates suurem vägi rahu jalulesead-
miseks maailmas kui ühelgi teisel jõul. Olen täiesti nõus välja öel-
dud mõttega, et Issand kasutab paljusid inimesi; tema töö ei piirdu 
viimse aja pühadega, sest ta on kutsunud oma teenistusse paljusid 
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väljaspool Kirikut ja on õnnistanud neid väega, inspireerinud neid 
tegema oma tööd. … Mu vennad ja õed, ärgem kaotagem silmist 
tõsiasja, et oleme maa peal vägi, kelle eesmärgiks on teha head 
ning levitada tõde ja seada jalule rahu kõikide rahvuste, hõimude, 
keelte ja rahvaste seas. … Meie käibetõeks on olnud ja on seniajani: 
„Parandage meelt, sest taevariik on lähedal.” [Vt ÕL 33:10.]

Meil tuleb jätkata kuni kõik õigemeelsed on kokku kogutud, 
kuni kõiki inimesi on hoiatatud, kuni need, kes tahavad kuulda, 
kuulevad, ja need, kes ei taha kuulda, kuulevad ikkagi, sest Issand 
on kuulutanud, et pole ühtegi hinge, kes ei kuule, ega südant, mida 
ei läbistata [vt ÕL 1:2], sest tema sõna läheb edasi, olgu see teda 
teenivate vanemate sõna läbi või mingil muul viisil, sel pole tähtsust, 
kuid ettenähtud ajal kiirendab ta oma tööd õigemeelsuses, ta seab 
jalule oma tõe ning tuleb ja valitseb maa peal.21

Me peame lugu oma Isa teistest lastest kõigis sektides, ühendustes 
ja konfessioonides, ning ei soovi muud, kui et nad saaksid täiendavat 
valgust ja teadmisi, mis on jõudnud meieni ilmutuse läbi, ja et nad 
päriksid koos meiega evangeeliumi taastamise suured õnnistused.

Kuid meil on päästmisplaan; me jagame evangeeliumi. Evangee-
lium on maailma ainus lootus, ainuke, mis toob rahu maa peale ja 
heastab igasuguse halva, mis rahvaste seas eksisteerib.22

Me teame, et kui inimestel on usku Kristusesse, kui nad paran-
davad meelt pattudest, sõlmivad ristimisvees lepingu pidada tema 
käske, saavad Püha Vaimu nende käte all, kes on kutsutud ja sellesse 
väesse pühitsetud, ja kui nad siis käske peavad, saab neil olema rahu 
selles elus ja igavene elu tulevases maailmas [vt ÕL 59:23].23

Maailma hädade vastu ei aita miski muu kui Issanda Jeesuse Kris-
tuse evangeelium. Lootust rahule, ajalikule ja vaimsele õitsengule 
ning võimalikule pärandile Jumala kuningriigis leiab vaid taastatud 
evangeeliumist ja selle kaudu. Pole tööd, mis oleks sama tähtis kui 
evangeeliumi jutlustamine ning Kiriku ja Jumala kuningriigi ehita-
mine maa peale.24
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Mõelge	sellele,	kuidas	reageeris	Joseph	Fielding	Smith	väljakut-

setele, mis tabasid teda põhimisjonärina teenides (vt „Joseph 
Fielding Smithi elust”). Kuidas võiks tema eeskuju mõjutada teie 
Kirikus teenimist?

•	 Mõtisklege	õnnistuste	üle,	mis	kaasnevad	evangeeliumi	viljade	
maitsmisega (1. osa). Mõelge, kellega saaksite neid vilju jagada.

•	 Kuidas	aitavad	president	Smithi	mõtteavaldused	2.	osas	meil	teis-
tega evangeeliumi jagada?

•	 President	Smith	ütles,	et	Kirik	vajab	veel	rohkem	põhimisjonäre,	
nende seas ka elukogenud abielupaare (3. osa). Mida saame teha, 
et aidata noortel valmistuda teenima? Mida saate teha, et valmis-
tuda ise teenima?

•	 Kuidas	anda	oma	sõnade	ja	tegudega	edasi	evangeeliumi	selgust	
ja lihtsust? (Vt 4. osa.) Millal olete tundnud, et Püha Vaim on teie 
püüdlusi selles osas juhtinud?

•	 Millised	õpetused	5.	osas	on	teie	jaoks	eriti	inspireerivad?	Mil-
liseid tundeid tekitab teis mõte „maailmas ainuke[se] lootu[se], 
[selle ühe viisi jagamisest], mis toob rahu maa peale”?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 24:14; Mk 16:15; 1Ne 13:37; 2Ne 2:6–8; 3Ne 12:13–16;  

ÕL 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58

Abiks õpetamisel:
Kui keegi president Smithi õpetusi teistele ette loeb, paluge üle-

jäänutel „kuulata ja teatud põhimõtteid või mõtteid otsida. Kui lõik 
sisaldab ebaharilikke või keerulisi sõnu või väljendeid, selgitage 
nende tähendust enne kui lõik ette loetakse. Kui kellelgi rühmast 
on lugemisega raskusi, ärge laske tunnis osalejatel lugeda korda-
mööda, vaid paluge seda teha vabatahtlikel” (Teaching, No Greater 
Call, 1999, lk 56).
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„Vanemate kohus on õpetada oma lapsi palvetama niipea, 
kui nad hakkavad palvetamise mõttest aru saama.”
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Palve on käsk ja õnnistus

„Vähesed asjad elus on sama tähtsad kui 
Jumalusega palves suhtlemine.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith õpetas, et palvemeelsus peaks 
olema meil olemuses.1 Selle põhimõtte ilmekaks näiteks oli tema 
oma elu, see, kuidas ta palvetas – üksi, pere ringis, avalikkuse ees.

Pärast oma esimese naise Louie surma kirjutas ta oma päevikusse 
järgmised tundeküllased palveread, mis lubavad heita põgusa pilgu 
tema isiklikele palvetele: „Oo mu Taevaisa, ma palun, et Sa aitaksid 
mul elada nii, et oleksin vääriline kohtama teda igaveses hiilguses, 
olla taas koos temaga ja loendamatute igavikuajastute kestel enam 
mitte iial temast lahkuda. Aita mul olla alandlik ja Sind usaldada. 
Anna mulle tarkust ja teadmisi taevastest asjadest, et mul jaguks väge 
hoiduda kõigest kurjast ja jääda kindlaks Sinu tõele. Oo Issand, aita 
mind, anna mulle igavene elu oma kuningriigis. Juhi mu samme õi-
gemeelsuses, anna mulle kogu oma Vaim. Aita mul kasvatada mu kal-
leid lapsi nii, et nad sammuksid läbi elu puhaste ja rikkumatutena. Ja 
kui meie elukulg lõpule jõuab, võta meid oma selestilisse kuningriiki. 
Seda me palume sinult. Saagu nii meie Lunastaja nimel. Aamen.” 2

President Smithi poeg Joseph noorem meenutab üht mäles-
tusväärset palvet, mille president Smith ütles, kui nad kahekesi 
Ida-Utahʼst koju Salt Lake Citysse sõitsid. Nad olid jäänud ränga pa-
duvihma kätte, pöörasid valele teele ja sattusid kohta nimega Indian 
Canyon. „Torm tugevnes iga minutiga. Tee muutus nii poriseks ja li-
bedaks, et edasi sõita polnud mitte ainult ohtlik, vaid lausa võimatu. 
Põhjatu kuristik kitsa ligeda tee kõrval mähkus uttu ning nooruke 
Joseph noorem ja dr David E. Smith, kes samuti autos viibis, püüd-
sid sõidukit tagant lükata ja teel hoida, et see kanjonisügavusse ei 
libiseks. Rattad hakkasid poris ringi käima ja auto jäi seisma. … 
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Josephi mäletamist mööda oli isa öelnud: „Oleme teinud kõik, mis 
suutsime. Peame Issandat appi hüüdma.” Ta langetas pea palves ja 
palus, et Issand lubaks tal oma viga parandada, ohtlikust kanjonist 
välja saada ja koduteed jätkata. Ta ütles Issandale, et teda ootavad 
tähtsad kohustused, mis järgmisel päeval tema tähelepanu vajavad, 
ning ta lihtsalt peab Salt Lake Citys olema. Imekombel andis torm jä-
rele. Tõusis tuul, tee kuivas sedavõrd, et neil õnnestus tagasi maan-
teele jõuda. Vaevalt jõudsid nad alla kanjonisse, kui puhkes uuesti 
torm ja seisatas liikluse mitmeks tunniks. Jätkates mööda Provo 
kanjonit teekonda Salt Lake City suunas, peatas neid pärast mitme 
tunni võrra pikenenud koduteed patrullpolitseinik ja küsis, kust nad 
tulevad. Kuulnud, et nad tulid Indian Canyoni kaudu, ütles politsei-
nik: „Võimatu! Meile teatati, et seal on kõik sillad minema uhutud!” 
Suur oli nende üllatus, kui nad järgmisel päeval ajalehest lugesid, et 
200 autot oli jäänud lõksu seal, kust nemad õnnelikult läbi sõitsid.” 3

President Smithi 62 apostlina teenitud aasta jooksul kuulusid 
paljude tema jutluste juurde avalikud palved, milles ta palus taeva 
õnnistusi Kiriku liikmetele ja inimestele kogu maailmas. Nii näiteks 
palus ta oma esimesel üldkonverentsil Kiriku presidendina: „Palve-
tan, et Jumal, meie Taevane Isa, avaks taevaluugid ja valaks oma 
laste peale kogu maailmas need suured ja igavesed õnnistused, mis 
parandavad nende ajalikku ja vaimset käekäiku.” 4

President Smithi palvetes peegeldus tema tunnistuse sügavus 
ning armastus Taevaisa ja Päästja vastu. Vanem Boyd K. Packer, 
kes kutsuti teenima Kaheteiskümne Apostli Kvoorumis, kui Joseph 
Fielding Smith oli Kiriku president, on öelnud: „President Joseph 
Fielding Smithi palvetamas kuulda oli elamus omaette. Ka siis, kui 
ta oli juba üle üheksakümne, palvetas ta, et suudaks pidada oma 
lepinguid ja kohustusi ning peaks vastu lõpuni.” 5

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Meil on kästud tulla Taevase Isa ligi palves.

Issanda käsk on otsida teda ikka ja alati alandlikus palves. Kui 
Päästja oli oma jüngritega, õpetas ta neid palvetama, näidates neile 
eeskuju, palvetades sageli Isa poole. Kuna see on Issanda tahe, võime 
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olla kindlad, et palvetamine on õigemeelne tegevus, ja kui otsime 
Issandat, peaksime seda tegema alandlikkuses ja aupaklikkuses. …

Vanemate kohus on õpetada oma lapsi palvetama niipea, kui 
nad hakkavad palvetamise mõttest aru saama. Saagu Taevaisa poole 
pöördumine neile harjumuseks ja õpetage neid mõistma, mis on 
palve eesmärk. Kui see harjumus kujuneb lapsepõlves, kestab see 
läbi täiskasvanuea, ning Issandat tõsimeelselt otsinud ja teda õn-
nistuste eest tänanud mees või naine võib loota, et Issand teda 
vajadusetunnil ei hülga.6

Kas oleme mõelnud kunagi sellele, miks Issand palub meil palve-
tada? Kas ta teeb seda selleks, et tahab, et langetaksime pea ja teda 
kummardaksime? Kas see on peamine põhjus? Arvan, et mitte. Ta on 
meie Taevane Isa ja meil on kästud teda kummardada ja tema poole 
palvetada tema Armastatud Poja Jeesuse Kristuse nimel. Ometi saab 
Issand hakkama ka ilma meie palveteta. Tema töö jätkub täpselt sa-
mamoodi, palvetagu me või mitte. … Palve on miski, mida vajame 
meie, mitte Issand. Ta teab täpselt, kuidas ajada oma asju ja kanda 
nende eest hoolt, ilma vähimagi meiepoolse abita. Meie palved 
pole selleks, et öelda talle, kuidas oma asju ajada. Kui meil peaks 
tekkima selline mõte, siis on see muidugi vale. Oma palveid teeme 
pigem ikka iseenda pärast, et saada tugevamaks, et saada jõudu ja 
julgust ning kasvatada usku temasse.

Palve on miski, mis teeb hinge alandlikuks. See avardab arusaa-
mist, valgustab meelt. See aitab meil tulla oma Taevaisale ligemale. 
Me vajame tema abi, selles pole mingit küsimust. Me vajame tema 
Püha Vaimu juhatust. Me peame teadma põhimõtteid, mis meile 
on antud, et võiksime jõuda tagasi tema juurde. Me vajame tema 
innustust, mis ergutaks meie meeli. Me palvetame tema poole, et ta 
aitaks meil elada nii, et teaksime tema tõde ja võiksime käia tema 
valguses, et naasta ustavuse ja kuulekuse läbi taas tema juurde.7

Vähesed asjad elus on sama tähtsad kui Jumalusega palves suht-
lemine. Issand on tõmmanud meie meelte ette unustusekardina, 
mistõttu ei mäleta me teda ega temaga lävimist, kui olime surelikku-
sele eelnenud elus tema pere liikmed. Palve on suhtlemisviis, mille 
ta on meile andnud, et võiksime temaga taas lävida. Seega on meie 
sureliku prooviaja üks põhieesmärke näha, kas suudame õppida 
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palve vaimu alati südames kandma, et siis, kui Issand meiega rää-
kida soovib, heliseks tema hääl meie hinges.8

2
Palvetamiseks sobib igasugune aeg.

„Ja ma annan neile (lastevanematele Siionis) käsu, – et seda, kes 
ei tee oma palveid Issanda ees, kui on palve aeg, peetagu meeles 
minu rahva kohtumõistja ees.” [ÕL 68:33]

Ma ei usu, et oleksime lugenud seda salmi liiga palju kordi, ning 
mõnikord ma mõtlen, kas mõistame, kui tähtis on see käsk tege-
likult. Issanda Vaim ei jää ühegi inimese juurde, kui ta ei palveta. 
Ükski inimene ei või saada Pühalt Vaimult inspiratsiooni, kui ta süda 
pole palvemeelne. …

Tahaksin peatuda selle mõtte juures pisut pikemalt. … Millal on 
õige aeg palvetada?

Mõnede meelest on õige aeg palvetada hommikul kui ärkame 
ning õhtul kui päevatöö tehtud ja oleme magama minemas. Muud 
aega palvetamiseks pole. Kuid mina ütlen, ja ma võin selle kohta 
ka näiteid tuua, et palvetamiseks sobib igasugune aeg. Lubage ma 
loen teile midagi ette. Te teate, et mulle meeldib oma sõnu tõestada. 
Mulle meeldib tuua tunnistajad oma väljaütlemiste kinnituseks. Ma 
ei palu, et inimesed nõustuksid sellega, mida ma ütlen, kui see pole 
kooskõlas sellega, mida Issand on öelnud kas otse või oma proh-
vetite kaudu. Lugegem Mormoni Raamatust, mida rääkis [Amulek] 
vaestele soramlastele, kes olid tõest kõrvale kaldunud, ja kuna nad 
olid vaesuse tõttu oma palvemajadest välja aetud ja tundsid, et saa-
vad palvetada vaid ükshaaval Rameumptomi otsas, nagu seda kutsuti 
[vt Al 31:12–23], ei teadnud nad, mida teha. [Amulek] õpetas neile:

„Jah, hüüdke tema poole halastuse saamiseks, sest tema on vägev 
päästma. Jah, alandage end ja jätkake palves tema poole! Hüüdke 
tema poole, kui olete oma põldudel, jah, kõikide oma loomakarjade 
eest! Hüüdke tema poole oma majades; jah, kogu oma kodakonna 
eest nii hommikul, keskpäeval kui õhtul! Jah, hüüdke tema poole 
oma vaenlaste väe vastu! Jah, hüüdke tema poole kuradi vastu, kes 
on kõige õigemeelsuse vaenlane! Hüüdke tema poole oma põldude 
saagi eest, et teid saadaks sellega seoses edu! Hüüdke oma põldude 
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karjade eest, et need suureneksid! Aga see ei ole kõik; te peate välja 
valama oma hinge oma kambrites ja oma salapaikades ja oma kõn-
numaal. Jah, ja kui te ei hüüa Issanda poole, siis laske oma südamel 
täituda ja pöörduge tema poole lakkamatus palves oma heaolu ja 
ka nende heaolu eest, kes teid ümbritsevad. Ja nüüd, vaadake, mu 
armsad vennad, ma ütlen teile: ärge arvake, et see on kõik; sest 
pärast seda, kui te olete teinud kõike seda, kui te pöörate selja abi-
vajajatele ja alastiolijatele ja ei külasta haigeid ja vaevatuid ning ei 
jaga oma varandust, kui teil seda on, nendega, kes abi vajavad – ma 
ütlen teile, kui te ei tee seda, siis vaata, teie palve on asjatu ega ole 
teile mingiks kasuks ning te olete nagu silmakirjatsejad, kes eitavad 
usku.” [Al 34:18–28]

Minu arvates on see suurepärane õpetus ja ma lugesin selle teile 
sellepärast ette, et saaksite aru, millal on sobiv aeg palvetada. Sobiv 

amulek, keda kujutatakse sel pildil koos almaga, julgustas inimesi „[hüüdma 
issanda] poole halastuse saamiseks, sest tema on vägev päästma” (al 34:18).
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aeg palvetada on hommikul, enne kui pere laiali läheb. Hea aeg 
palvetamiseks on siis, kui kogunete enne hommikusööki laua üm-
ber. Laske pereliikmetel palvetada kordamööda. See on palvetamise 
aeg. Kaupmehe jaoks on õige aeg palvetada hommikul, enne kui 
ta äriga tegelema hakkab, enne kui tööpäev algab. Karjasel on õige 
aeg palvetada, kui ta on karjaga väljas ja selle üle valvet peab. Põl-
lumehel on õige aeg palvetada, kui ta põllule kündma, külvama või 
saaki koristama läheb. Kui inimene palvetab nagu pühakirjasalmi-
des, mille ma ette lugesin, kästud, peab ta usutavasti truult ka kõiki 
teisi Issanda käske.9

3
Kõik, mida teeme, peaks olema vastavuses 

sellega, mida ütleme palvetes.

Me ei peaks palvetama üksnes huultega, vaid püüdma iga oma 
teoga, igas oma jutuajamises teistega, kõiges, mida ette võtame, teoks 
tegema selle, mida oma palvetes ütleme, ning olema kooskõlas mõte-
tega, mida igapäevastes harrastes palvetes Issandale teada anname.10

Kas oleme palvemeelsed? Kas palvemeelsus on meil olemuses? 
Kas meil on oma taevase Isaga Püha Vaimu kaudu side või ei ole? 11

4
Peaksime olema palvetes hinge põhjani tänulikud.

Peaksime olema usinad, et kujundada endas palvemeelse eluga 
tänulikku suhtumist. Usun, et üks suurimaid pattusid, mis tänapäeva 
inimesele süüks panna, on tänamatus, soovimatus tunnistada Issan-
dat ning tema valitsemis- ja juhtimisõigust.12

Peaksime olema palvetes hinge põhjani tänulikud Jumala Poja 
elu, olemasolu ja lunastusohvri ning päästva evangeeliumi eest, Jo-
seph Smithi ja vägeva taastamistöö eest, mis tema läbi teoks sai. 
Peaksime tunnistama kõiges Issanda kätt ja tänama teda kõikide, 
nii ilmalike kui vaimsete asjade eest.13
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5
Peaksime paluma Taevast Isa, et ta 
täidaks meie õigemeelsed soovid.

Peaksime paluma [Taevaselt Isalt] usku ja ausameelsust ning kõiki 
jumalikke omadusi, et tema töö võidutseks ja edeneks; et tema Püha 
Vaim meid juhataks ning et saaksime päästetud tema kuningriiki. 
Peaksime palvetama oma pere, oma naise ja laste, toidu, peavarju 
ja ihuvarjude, tööasjade ja kõigi oma õigemeelsete soovide eest.14

Palvetan, et taeva õnnistused oleksid ja jääksid meiega, kõikide 
inimestega.

Oh et taevad valaksid õigemeelsust ja tõde kogu maailma peale!

Oh et kõikidel inimestel üle maa ja ilma oleks kõrv, mis kuuleb, 
et nad võtaksid kuulda tõe ja valguse sõnu, mida jagavad Issanda 
teenijad!

Oh et Issanda eesmärgid kõikide rahvaste, kõikide inimeste seas 
kiiresti täituksid!

Palvetan Kiriku liikmete eest, kes on Kõigekõrgema pühad, et 
nende usk saaks tugevamaks ja et nende südames kasvaks soov 
olla õigemeelne ning et nad teeniksid välja oma pääste Issanda ees 
kartuse ja värinaga [vt Fl 2:12; Mr 9:27].

Palvetan heade ja õigemeelsete eest kõikide rahvaste seas, et neid 
juhitaks otsima tõde, toetama õigeid põhimõtteid ning aitama kaasa 
vabaduse ja õigluse aate edenemisele.

Palvetan praegusel raskel ja keerulisel ajal, et kõiki inimesi juhiks 
valgus, mis näitaks teed igale inimesele, kes tuleb maailma [vt Jh 
1:9; ÕL 93:2], ning et nad saaksid seeläbi tarkust lahendada prob-
leeme, mis painavad inimkonda.

Anun armulist Isa, et ta valaks oma õnnistused kõikide inimeste 
peale, noorte ja vanade peale, nende peale, kes leinavad, näljaste ja 
puudusekannatajate peale, nende peale, kes on sattunud õnnetute 
olude ja halbade tingimuste kammitsaisse ning kõikide nende peale, 
kes vajavad abi, tuge ja leevendust, tarkust ning kõike seda head ja 
erakordset, mida üksnes tema saab anda.
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Tunnen koos teie kõigiga armastust ja kaastunnet meie Isa laste 
vastu kogu maailmas, muret nende pärast, ning palvetan, et nende 
ajalikud ja vaimsed olud paremaks muutuksid. Palvetan, et nad tu-
leksid Kristuse juurde ja õpiksid temast ning võtaksid ta ikke enda 
peale, et leida hingele hingamist, sest tema ike on hea ja tema koo-
rem kerge [vt Mt 11:29–30].

Palvetan, et viimse aja pühad ja kõik, kes peavad koos nendega 
meie kõigi Isa käske, elaksid nii, et saaksid rahu selles elus ja iga-
vese elu tulevases maailmas [vt ÕL 59:23]. Seda kõike ma palun 
alandlikult ja tänuga ning Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.15

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevas	alajaotuses	on	neli	näidet	

president Smithi palvete kohta. Mida me neist õpime?

•	 Mõtisklege,	kuidas	te	ise	palvesse	suhtute.	Mida	võiksime	teha,	et	
meie palved aitaksid meil tulla oma Taevaisale ligemale? (Vt 1. osa.)

•	 President	Smith	õpetas:	„Palvetamiseks	sobib	igasugune	aeg”	(2.	
osa). Kuidas seda nõuannet kuulda võtta ja alati palvetada?

•	 Mida	tähendab	teoks	teha	seda,	mida	oma	palvetes	ütleme?	(Vt	
3. osa.) Mõelge, mida saaksite teha, et selles veelgi tublimad olla.

•	 Kuidas	muudab	see	meie	suhtumist,	kui	oleme	Taevasele	Isale	
palvetes hinge põhjani tänulikud? (Vt 4. osa.)

•	 Mõtisklege	omaenda	palvete	üle,	kui	süvenete	president	Smithi	
palvesse 5. osas. Mõtisklege omaette, kelle ja mille eest peaksite 
sagedamini palvetama?

Samateemalised pühakirjakohad:
Mt 7:7–8; Fl 4:6; 1Ts 5:17–18; Jk 1:5–6; 2Ne 32:8–9; Al 34:38–39; 

3Ne 18:18–21; ÕL 10:5

Abiks õpetamisel
„Arutelu soodustamiseks esitage peatüki lõpus toodud küsimusi. 

Võite küsimusi ka ise välja mõelda” (käesolev raamat lk vii).
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„issand … ootab, et me oleksime kursis ajalike asjadega.”



277

2 3 .  P E A T Ü K K

Omaenda vastutus

„Me ootame, et kõik meie liikmed õpiksid 
õigeid põhimõtteid ja juhiksid end ise.”

Joseph Fielding Smithi elust

Vend D. Arthur Haycock oli ühel päeval teel Kiriku haldushoone 
poole, kui nägi president Joseph Fielding Smithi külgmist ust lukust 
lahti keeramas. Kuna vend Haycocki töökoht oli samas hoones – ta 
oli Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi sekretär –, kiirustas ta tre-
pist üles kaks-kolm astet korraga, et jalg enne ukse sulgumist ukse 
vahele saada. Tal läks see napilt õnneks. Hoones sees, tõttas ta 
president Smithile järele, et koos temaga liftini kõndida. „Loodan, 
et mul õnnestub sinu paotatud ukse vahelt taevasse lipsata,” ütles 
ta presidendile. President Smith ei vastanud algul midagi ja vend 
Haycock hakkas muretsema, et oli oma naljaheitmisega midagi väga 
valesti öelnud. Kui nad liftini jõudsid, ütles president Smith, naeru-
tuluke silmis: „Vend! Ära jää sellele lootma!”” 1

President Smith õpetas vend Haycockiga jagatud põhimõtet kor-
duvalt nii oma jutlustes kui tegudega. Ta rõhutas, et kuigi viimse aja 
pühad peavad olema teistele usinasti abiks evangeeliumi õnnistuste 
saamisel, vastutab omaenda päästmise eest igaüks ise. Ta innustas 
pühasid ka ilmalikes asjades iseendaga toime tulema ja olema usi-
nad oma eesmärkide saavutamisel. Ta ütles:„Elu mõte ongi oma 
võimeid arendada ja enda üle valitseda”.2

Joseph Fielding Smith ise oli maast madalast õppinud tööd te-
gema. Isa sagedaste äraolekute tõttu möödus suur osa tema lapse-
põlvest täiskasvanute töid tehes. Usina töötegijana võis ta kogemata 
kombel mõne tööotsa enda kanda tublisti varemgi saada, kui oleks 
pidanud. Kui ta ühel päeval teiste teadmata lehma ära lüpsis, soo-
vides poisikesele omasel kombel näidata, et saab sellega hakkama, 
jäigi see töö tema peale.3
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Tema tööind ei kahanenud ka Inglismaal põhimisjonil teenides. 
Tema naine Louie kirjutas talle misjonile: „Tean, et kohustused lä-
hevad sulle palju enam korda kui meelelahutused. Seepärast ma 
sind armastan ja usaldangi. Minu jaoks oled sa nii täiuslik, kui üks 
noor mees olla saab.” 4 Lisaks sellele, et ta oma kohust täites teistele 
evangeeliumi õpetas, pühendas ta palju aega sellele, et ise evan-
geeliumi tunda. Ühes kirjas kodustele kirjutas ta: „Olen terve päeva 
ühe pühakirjasalmiga vaeva näinud, aga ei saa seda kuidagi pähe. 
Aga enne ma ei jäta, kui olen sellega hakkama saanud!” 5

President Smith pärandas oma suhtumise töösse ka oma lastele. 
Ta ütles neile: „Inimesed surevad voodis. Sama juhtub ka püsti-
tatud eesmärkidega.” Seda põhimõtet silmas pidades hoolitsesid 
nad naisega selle eest, et lapsed hommikul varakult tõuseksid ja 
kodu puhtuse ja korrasoleku eest hoolitseda aitaksid. „Isa arvates 
ei kõlvanud meil pärast kella kuut enam voodis vedeleda,” on mee-
nutanud üks ta poegadest. „Ühe korra ma proovisin, aga isa tegi 
sellele lõpu.” 6 President Smith lõi ka ise kodustes töödes kaasa. Kui 
nad Louiega abiellusid, andis ta endast parima endi esimese kodu 
ehitamisel. Läbi aastate tegi ta ära enamuse vajalikest remonditöö-
dest, oli abiks köögis, aitas valminud vilju puudelt maha võtta ja 
purkidesse panna.7

Vend Haycock, kes kord president Smithi järel Kiriku haldushoo-
nesse tõttas, oli hiljem Kirikus viie presidendi, teiste seas president 
Smithi isiklik sekretär. Lähedaste tööalaste suhete tõttu oli ta tun-
nistajaks, kuidas president Smith end jätkuvalt vaimselt täiustas. Ta 
on meenutanud, et kui ta president Smithi kabinetti sisenes, leidis 
ta prohveti ikka pühakirju uurimas või raamatut lugemas.8

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Issand ootab, et otsiksime usinalt 
ilmalikke ja vaimseid õnnistusi.

Issand ütles [Aadamale]: „Oma palge higis pead sa leiba sööma” 
[1Ms 3:19; vt ka Ms 4:25], ning on ikka läbi aegade kutsunud oma 
rahvast usinusele, tööle ja teda ustavalt teenima. …
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Kiriku alguspäevil panid president Brigham Young ja teised ven-
nad suurt rõhku usinale tööle, sest kui meie esiisad [Utahʼ] orgudesse 
jõudsid, olid nad purupaljad. Tuli teha tööd. Tuli kõvasti tööd teha. 
Nad pidid kõik, mida vajasid, ise oma kätega tegema, seepärast kor-
rati neile pidevalt, et nad oleksid usinad. Neid manitseti, et nad ei 
laseks uhkusel oma südames maad võtta. Nad olid tulnud siia, kus 
nad said kummardada Issandat, oma Jumalat, ja pidada tema käske. 
Neid manitseti olema nii alandlikud kui usinad. … Ma tahaksin, et 
see meil meeles oleks. Mul on kahju, et oleme selle unustanud. …

Issand ütles: „Sa ei tohi laiselda; sest see, kes laiskleb, ei saa 
süüa leiba ega kanda töötegija riideid.” [ÕL 42:42] Õigesti öeldud, 
kas pole? Miks peaks laisk saama osa usinate tööviljadest, kui see 
laisk on töövõimeline? Ma ei poolda ühtegi liikumist, mis hävitab 
mehelikkust ja paneb mehed logelema. Vanus pole siin oluline. Pole 
tähtis, kui vana ta on. Kui mees on füüsiliselt tugev ja võimeline tee-
nima, peab ta ise endaga hakkama saama. Seda ootab temalt Issand.

Issand ütles ühes oma ilmutuses:

„Ja taas, tõesti, ma ütlen teile, et iga mees, kel on kohustus hoolt 
kanda omaenda pere eest, kandku hoolt ja ta ei kaota mingil juhul 
oma krooni; ja ta nähku vaeva kirikus. Igaüks olgu usin kõigis asjus. 
Ja laisklejal ärgu olgu kohta kirikus, kui ta ei paranda meelt ja ei 
paranda oma teguviise.” [ÕL 75:28–29]

Sellist nõu on Issand andnud Kirikule tänapäeval. See ei käi ainult 
põllukündmise, viljalõikuse, saagikoristuse ning tööstuses tehtava 
kohta, vaid see tähendab ühtlasi seda, et inimene peab olema usin nii 
vaimsetes kui ka ilmalikes asjades, millega ta endale elatist hangib.9

Meil on siin täita suur eesmärk. See eesmärk ei ole elada 100-aas-
taseks või vähem, külvata põldu, koristada saaki, korjata puuvilju, 
elada majades ja ümbritseda end surelikuks eluks vajalikuga. See ei 
ole elu eesmärk. Need asjad on vajalikud meie siinolekuks ja see on 
põhjus, miks peame olema töökad. Kuid kui palju on inimesi, kes 
mõtlevad, et elu polegi muud, kui selle maailma asjade kogumine, 
mugavused, luksusesemed, privileegid, naudingud, mida surelik elu 
pakub, ega mõtle iial millelegi muule?
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Need kõik on vaid ajutised õnnistused. Me sööme, et elada. Me 
kanname riideid, et meil oleks soe ja et keha oleks kaetud. Meil on 
majad, kus elada, et meil oleks mugav ja mõnus. Aga me peaksime 
vaatama kõigile neile õnnistustele kui ajutistele, mis on meile tarvi-
likud sellel elurännakul. Ja see on ka kõik, milleks nad meile head 
on. Lahkudes ei saa me midagi kaasa võtta. Kullast, hõbedast ja 
kalliskividest, mida nimetatakse varanduseks, pole inimesele muud 
kasu, kui et need aitavad tal enda eest hoolt kanda ja siinseid vaja-
dusi rahuldada.10

Issand … ootab, et me oleksime kursis ajalike asjadega, et saak-
sime siin elus enda eest hoolt kanda, teenida ligimesi ja viia evan-
geeliumi sõnumit tema teistele lastele kõikjal maailmas.11

Meie siinolemise eesmärk on täita Isa tahet, nagu seda tehakse 
taevas, teha maa peal seda, mis on õigemeelne, suruda maha 
pahelisus ja tallata see jalge alla, saada jagu patust ja oma hinge 
vaenlasest, olla üle vaese langenud inimkonna ebatäiuslikkusest ja 
nõrkustest, ning teha seda Issanda inspiratsiooni ja tema ilmutatud 
väega, ja saada seeläbi pühadeks ja Issanda teenijateks maa peal.12

2
Lõppkokkuvõttes vastutame me Issanda ees, kuidas 

oleme oma kohustustega hakkama saanud.

Küsimus on usus ja südametunnistuses. Teil ei tule tegemist minu 
ega Kiriku Presidentkonnaga, vaid Issandaga. Mul ei tule kümnise 
küsimuses tegemist inimestega, vaid Issandaga. See puudutab minu 
käitumist Kirikus ja muude Kiriku seaduste ja reeglite järgimist. Kui 
ma ei järgi Kiriku seadusi, olen ma selle eest vastutav Issanda ees ja 
pean ükskord tema ees vastust andma kohustuse unarusse jätmise 
pärast või ka Kiriku ees oma osaduse küsimuses. Kui täidan oma 
kohust nii, nagu ma Issanda nõuetest aru olen saanud, peaks mu 
südametunnistus olema puhas. Peaksin tundma hingerahu, et olen 
lihtsalt täitnud oma kohust, nagu seda mõistnud olen, ja olen nõus 
tagajärgedega. Minu puhul on küsimus minu ja Issanda vaheline, ja 
nõnda on meie kõigi puhul.

Tema, kes saatis oma Ainusündinud Poja maailma täitma missi-
ooni, mille ta ka täitis, saatis ka kõik hinged mu hääleulatuses, iga 
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mehe ja naise maailmas, täitma missiooni. Seda missiooni ei saa täita 
ei hooletult ega ükskõikselt, ega ka asjatundmatult.

Me peame tegema endale selgeks, mis on meie kohus Issanda ja 
üksteise ees. See on tähtis. Me ei saa olla edukad vaimsetes asjades, 
meie teadmised Issandast ega tarkus ei saa suureneda, ilma et pü-
henduksime oma mõtteis ja tegudes iseenda paremaks muutmisele, 
omaenda tarkuse ja teadmiste suurendamisele Issanda asjadest.13

Inimene on varmas süüdistama oma vigades kedagi teist ja võtma 
endale au, kui saavutatu on miski, mis toob kasu ja valmistab hea-
meelt. Kuid me ei taha kunagi võtta oma õlule vastutust vigade eest, 
mis ei too head, ja püüame veeretada vastutuse kuhugi mujale, kel-
legi teise peale. … Võtkem vastutus oma õlule ja ärgem püüdkem 
lükata seda kellegi teise kaela.14

3
Jumal on andnud meile valikuvabaduse ja ootab, 
et teeksime iseenda heaks kõik, mis suudame.

Valikuvabadus [on] suur and, mille Issand on andnud selleks, 
et iga hing saaks tegutseda iseenda eest, teha omaenda valikuid, 
kasutada valikute tegemisel usu väge, võtta vastu tõde ja saada iga-
vene elu, või siis hüljata tõde ja tunda süümepiina. Valikuvabadus 
on üks suurimaid Jumala ande. Mis meist saaks ilma selleta, kui 
meid sunnitaks täitma kellegi teise tahet, nagu mõned inimesed 
oma tahet peale suruda tahavad? Siis ei saaks olla päästet ega tasu 
õigemeelsuse eest, kedagi ei saaks karistada truudusetuse eest, sest 
inimesed ei vastutaks oma Looja ees.15

Joseph Smithilt küsiti, kuidas ta juhib nii suurt ja kirjut rahvaväge 
nagu viimse aja pühad. Ta vastas: „Ma õpetan neile õigeid põhimõt-
teid ja nemad ise juhivad end.”

See on põhimõte, mille järgi me Kirikus tegutseme. Me ootame, et 
kõik meie liikmed õpiksid õigeid põhimõtteid ja juhiksid end ise.16

Seda suurt valikuvabaduse andi ehk inimesele antud võimalust 
ise oma valikuid teha, pole iial tagasi võetud ega võeta. See on 
igikestev põhimõte, mis annab igale hingele vabaduse mõelda ja 
tegutseda. Ükski Isa seadus pole sundinud iial kedagi head tegema. 
Kedagi pole sunnitud iial halba tegema. Igaüks võib tegutseda 
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iseenda nimel. Saatan oli see, kes tahtis hävitada valikuvabaduse 
ja sundida inimest täitma oma tahet. Elu ilma valikuvabadusean-
nita poleks küllaldaselt hea. Valikuvabadus peab ulatuma isegi kuni 
selleni, et inimesed võivad tõsta mässu jumalike käsukirjade vastu. 
Mõistagi peavad pääste ja ülendus tulema vaba tahte kaudu, ilma 
sunduse ja igaühe enda väärilisuse järgi, et õigemeelsus saaks tasu-
tud ja üleastujad õiglase karistuse.17

Me usume, et pärast kõike, mida saame teha, saame me pääs-
tetud armu läbi, ning et ehitades Kristuse lepitusele, peavad kõik 
inimesed teenima välja oma pääste Issanda ees kartuse ja värinaga 
[vt 2Ne 25:23; Mr 9:27].18

Pühakirjadest nähtub küll otseütlemiste, küll vihjete kaudu tähtis 
tõsiasi, et Jumal on teinud inimeste heaks kõik, mida inimesed ise 
oma päästmise kindlustamiseks teha ei saa, kuid ta ootab, et inime-
sed teeksid ise kõik selle, mida nad teha saavad.

„ükski isa seadus pole sundinud iial kedagi head tegema. 
… igaüks võib tegutseda iseenda nimel.”
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Selle põhimõtte järgi on enne maa loomist kehtestatud taevase 
korraga vastuolus, et pühad sõnumitoojad, kes on teinud läbi üles-
tõusmise, või sõnumitoojad, kes kuuluvad taevastesse sfääridesse, 
tuleksid maa peale ja teeksid inimeste heaks tööd, mida nad saavad 
teha ise. …

Kõige tõsisem viga, mis tehakse, on uskuda, et Jeesus teeb ini-
meste heaks kõik, kui nad vaid võtavad ta omaks oma huultega ja 
rohkemat vaja polegi. Inimestel on töö teha, kui nad tahavad saada 
päästetud. Kooskõlas selle igikestva seadusega suunas ingel Kornee-
liuse Peetruse juurde [vt Ap 10] ja Ananias saadeti Pauluse juurde [vt 
Ap 9:1–22]. Selle seaduse kohaselt ei tõlkinud ka Moroni nefilaste 
plaatidel olnud kirjutisi, olgugi et ta neid mõistis, vaid andis Issanda 
juhatusel Joseph Smithile Uurimi ja Tummimi, mille abil too suutis 
selle tähtsa töö Jumala anni ja väega ära teha.19

4
Meil on kaks suurt kohustust: omaenda pääste 

ja usin töö teiste pääsemise nimel.

Need on meie kaks suurt kohustust. … Esiteks, omaenda pääste, 
teiseks, kohustused ligimese ees. Niisiis puudutab esimene kohustus 
mind ennast: taotleda omaenda päästet. See on teie kõigi, iga selle 
Kiriku liikme esimene kohustus.20

Meie esimeseks mureks peaks olema iseenda päästmine. Peak-
sime pürgima selle poole, et saada kõik evangeeliumi õnnistused. 
Peaksime saama ristitud ja sõlmima selestilise abielu, et võiksime 
pärida oma Isa kuningriigi täiuse. Seejärel peaksime tundma muret 
oma pere, laste ja esivanemate pärast.21

Meie kohus on päästa maailm, nii elavad kui surnud. Me pääs-
tame elavaid, kes parandavad meelt, jutlustades evangeeliumi rah-
vaste seas ja kogudes kokku Iisraeli lapsed, kes südamelt ausad. 
Me päästame surnuid, kui läheme Issanda kotta ja teeme nende 
heaks järgmised talitused: ristimise, käte pealepanemise, liikmeks 
kinnitamise ja muu vajaliku, nagu Issand on nõudnud.22

Nii minul kui teil, vennad ja õed, on üks ja sama kohustus – vas-
tutus anda endast parim, mis meie võimuses, mitte kõrvale põigelda, 
vaid püüda kogu hingest suurendada kutseid, mis Issand on meile 
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andnud ja töötada usinasti oma pere, iga üksiku pereliikme, oma 
lähedaste ja kõikide nende pääste nimel, kes võõrsil.23

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Mis	on	kõige	muljetavaldavam	president	Smithi	püüdlustes	õpe-

tada oma lastele tööarmastust? (Vt „Joseph Fielding Smithi elust”.) 
Mida teha, et aidata lastel olla vastutustundlikumad?

•	 Kuidas	1.	osa	õpetused	aitavad	teil	paremini	mõista	enesega	
toimetulekut? Mõelge, mida saaksite teha, et enesega paremini 
toime tulla.

•	 Vaadake	üle	2.	osas	toodud	nõuanne.	Mida	tähendab	vastutada	
Issanda ees?

•	 President	Smith	õpetas:	„Me	ootame,	et	kõik	meie	liikmed	õpiksid	
õigeid põhimõtteid ja juhiksid end ise” (3. osa). Millist kasu toob 
see õpetus peredele? Millist juhatust saavad sellest preesterluse 
kvoorumid ja Abiühingud?

•	 Miks	meie	esimeseks	mureks	peaks	olema	iseenda	pääsemine,	
kui püüame teenida teisi? (Vt 4. osa.)

Samateemalised pühakirjakohad:
Fl 2:12; 2Ne 2:14–16, 25–30; ÕL 58:26–28

Abiks õpetamisel:
„Kui õpetate selle raamatu järgi, innustage teisi jagama oma mõt-

teid, esitama küsimusi ja õpetama üksteist. Kõige paremini õpitakse 
aktiivselt osaledes. Ka on see parim võimalus saada isiklikku ilmu-
tust” (käesolev raamat lk vii).
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naistel on läbi kogu Kiriku ajaloo olnud issanda viimse aja töös tähtis osa.
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2 4 .  P E A T Ü K K

Viimse aja pühadest naiste 
töö: „Isetu pühendumine 

ülevale aatele”

„Meie õdede heategudel pole piire.”

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith ütles Abiühingu üldkoosolekul 2. 
oktoobril 1963: „Meie, Kiriku vennad, austame ja peame lugu oma 
tublidest õdedest nende isetu pühendumise eest ülevale aatele.” 1

Seda avaldust tehes rääkis president Smith oma aastatepikkusest 
kogemusest. Ta oli veetnud terve oma elu, teenides kõrvuti Kiriku 
ustavate naistega. Selline teenimine sai alguse 1880ndate aastate lõ-
pus, kui ta oli umbes kümneaastane. Toona julgustati Kiriku naisi 
omandama haridust meditsiini ja tervishoiu vallas. Tema ema Julina L. 
Smith järgis seda nõuannet ja temast sai litsentseeritud ämmaemand. 
Tihtilugu äratas ema poisi üles keset ööd, et hobuvankriga sünnitaja 
juurde sõita. Sel moel koos emaga teenides oli nooruke Joseph Fiel-
ding Smith Kiriku naiste tugevuse ja osavõtlikkuse tunnistajaks.2 Õde 
Smith teenis hiljem nõuandjana Abiühingu üldjuhatuses.

President Smith pidas väga lugu Abiühingust, mis oli tema sõ-
nul „oluline osa Jumala kuningriigist maa peal”.3 Tema teine abi-
kaasa Ethel teenis Abiühingu üldnõukogu liikmena 21 aastat. Õde 
Amy Brown Lyman, kes teenis nõukogus koos Etheliga ja hiljem 
Abiühingu üldjuhatajana, on öelnud: „Õde Smith oli üks tähele-
panuväärsemaid naisi, keda ma iial olen tundnud. Ta oli nõukogu 
säravamaid kirjutajaid ja kõnepidajaid.” 4 Oma ülesandeid täites käis 
Ethel sageli vaia konverentsidel kohalikele Abiühingu õdedele nõu-
andeid jagamas. Mõnikord käis ta Kiriku ülesandeid täitmas koos 
president Smithiga ja nad jagasid sageli omavahel kõnepulti, et liik-
meid õpetada.5
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Pärast Etheli surma abiellus president Smith Jessie Evansiga. Jes-
sie käis peaaegu alati mehega kaasas, kui too pühasid õpetama sõi-
tis. Tal oli ilus lauluhääl ja president Smith soovis alati, et ta laulaks 
koosolekutel, millest nad osa võtsid. Vanem Francis M. Gibbons, 
kes teenis Esimese Presidentkonna sekretärina, on jutustanud: „Mil 
iganes Joseph Fielding oli eesistujaks, soovis ta, et tema naine lau-
laks kasvõi juba seepärast, et ta ei väsinud iial tema laulu kuulamast. 
Kuid peale selle andis naise koolitatud kontraalt pühasid kirikulaule 
lauldes koosolekutele erilise vaimse värvingu, mis inspireeris kuula-
jaid ja lisas mehe sõnale kaalu. Naise visal ja kelmikal pealekäimisel 
soostus Joseph teinekord koos temaga duetti laulma, lastes oma 
kaunil baritonil naise häälega ühte sulada. Neil puhkudel istusid 
nad tavaliselt koos klaveripingil ning Jessie mängis neile saateks, 
talitsedes oma võimast häält, et abikaasa oma mitte varjutada.” 6

Kiriku presidendina töötas Joseph Fielding Smith pidevalt koos 
Abiühingu üldjuhataja õde Belle S. Spaffordiga. Õde Spafford on 
meenutanud oma koostööd president Smithiga: „President Joseph 
Fielding Smith, õrnatundeline ja armastusväärne kõikide inimeste 
vastu, mõistis alati naiste töö tähtsust Kirikus ning kordas seda Abi-
ühingu juhatuses lugematu arv kordi ja mitmel viisil, avades meie 
silmad ja juhatades meie tegemisi.” 7

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Pühakirjades räägitakse ustavatest naistest, 
kes täitsid kohustusi Issanda Kirikus.

Kallihinnalisest Pärlist loeme, et kui langemine oli toonud 
 Aadamale ja Eevale kaasa omad tagajärjed, kõneles Eeva. Kõne oli 
lühike, kuid imeliselt paljutähenduslik ja see on järgmine:

„… Kui poleks olnud meie üleastumist, poleks me kunagi saanud 
järeltulevat seemet ja poleks kunagi saanud tundma head ja kurja 
ega oma lunastamise rõõmu ja igavest elu, mille Jumal annab kõi-
kidele kuulekatele.” [Ms 5:11]

„Ja Aadam ja Eeva õnnistasid Jumala nime, ja nad tegid kõik 
asjad teatavaks oma poegadele ja oma tütardele.” [Ms 5:12; kaldkiri 
lisatud.]
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Siit saame teada, et nii Aadam kui Eeva said ilmutusi ja käsu 
õpetada oma lapsi igavesele elule vastavalt.8

Loeme, et Iisraeli alguspäevil olid naised toimekad ja neil olid 
oma kohustused [vt 2Ms 15:20; Km 4–5].9

Uues Testamendis kõneldakse väga paljudest ustavatest naistest, 
kes palusid ja andsid nõu. Paljud neist järgnesid Issandale ja teenisid 
teda [vt Lk 8:1–3; 10:38–42].10

2
Viimsel ajal on Abiühingu õdedel taastatud 

Jeesuse Kristuse Kirikus oluline roll.

17. märtsikuu päeval 1842 kohtus prohvet Joseph Smith  Nauvoos 
mõnede Kiriku õdedega ja organiseeris neist ühingu, millele anti 
 nimeks Nauvoo Naiste Abiühing. … Pole kahtlustki, et ühingu 
organiseerimine toimus ilmutuse alusel. Aastate jooksul on tõde 
Abiühingu asutamise kohta leidnud külluslikku kinnitamist ning 
tänaseks on selle väärtus ja vajalikkus tõendatud.11

Küllap poleks Jeesuse Kristuse Kiriku ülesehitus praegu täiuslik, 
kui seda imelist ühingut poleks ellu kutsutud. … Kiriku taastamine 
poleks olnud täielik ilma Abiühinguta, kus õdedel on võimalik tee-
nida jumalikult määratud viisil, mis on Kiriku heaoluks hädavajalik.12

Prohvet Joseph Smith asutas Nauvoo Naiste Abiühingu vanem 
John Taylori abiga. Issand oli ilmutanud, et Kiriku naised tuleks 
koondada ühingusse, kuna neil oli teha tähtis töö: aidata „esile tuua 
ja jalule seada Siioni aade”. [ÕL 6:6] See õdede töö pidi tooma kasu 
ennekõike Kiriku õdedele endile, julgustama neid ja kaasa aitama, 
et nad oleksid kõigiti valmis võtma vastu koha selestilises kuningrii-
gis. Ühes sellega said nad kohustuse aidata teha halastustööd ning 
leevendada vaeste, haigete ja vaevatute muresid ja kannatusi kogu 
Kirikus. Ühingu õed on olnud läbi aastate asutamisest peale truud 
oma kutsele ning teinud seda tööd suure andumusega. Ükski neile 
määratud ülesanne pole olnud liigraske, ühtki kohustust pole jäe-
tud hooletusse. Nende teenimise kaudu on õnnistatud tuhandeid.13

Abiühingust … on saanud Kirikus vägi. Abiühing on äärmiselt va-
jalik organisatsioon. Me räägime sellest küll kui abiorganisatsioonist, 
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mis tähendab abistamist, kuid tegelikult on Abiühing midagi palju 
enamat. Seda vajatakse.14

Soovin kiita selle suurepärase ühingu õdesid ausameelsuse ja 
ustavuse eest, mida nad on Nauvoo päevadest saadik pidevalt üles 
näidatud.15

Issandal on teie töö üle hea meel. Olete oma teenimisega aida-
nud ehitada ja tugevdada Jumala kuningriiki. Abiühingu töö Kirikus 
on sama vajalik nagu – kas ütlen selle välja? – nagu preesterluse 
kvoorumite töö. Mõnede meelest lähen ma ehk seda öeldes veidi 
liiale, aga minu arvates on teie tööl, meie tublid õed, oma koht selle 
kuningriigi ülesehitamisel, tugevdamisel, laiendamisel ning meile 
kõigile ehitamiseks vajaliku aluse panemisel. See on niisama tähtis 
nagu vendade oma, kes hoiavad Jumala preesterlust. Me ei saa ilma 
teieta hakkama.16

[Abiühingu õed] on maailma suurima naisteorganisatsiooni liik-
med ja sel organisatsioonil on oluline osa Jumala kuningriigis maa 
peal ning see on ehitatud üles ja juhitud nii, et selle ustavad liikmed 
saaksid igavese elu meie Isa kuningriigis. …

Abiühingu asutamist saatis inspiratsiooni vaim ja seesama vaim 
on seda [sellest peale] juhatanud ning sisendanud meie arvamatu 
hulga tublide õdede südamesse õigemeelsusejanu, mis on meele 
järele Issandale.17

3
Abiühingu õed aitavad hoolitseda Jumala 

laste ilmaliku ja vaimse heaolu eest.

Issand on oma tarkuses meie õed preesterlusele appi kutsunud. 
Nende osavõtlikkuse, õrnasüdamelisuse ja lahkuse tõttu vaatab Is-
sand [naiste] peale ning annab neile ülesandeid ja kohustusi, et abis-
tada vaevatuid ja puudusekannatajaid. Ta on näidanud neile kätte 
raja, millel kõndida, ja andnud selle suurepärase ühingu, kus neil 
on volitus teenida koguduse piiskopi juhatuse all, olla temaga ühel 
meelel, seistes meie inimeste huvide eest nii vaimselt kui ilmalikult. 

Ja Issand saab paluda meie õdedel minna kodudesse, et trööstida 
abivajajaid, aidata ja toetada vaevatuid, põlvitada koos nendega, 
palvetada koos nendega. Issand võtab õdede palveid kuulda, kui 
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nad ütlevad neid siiralt haigete eest, just nagu ta kuulab Kiriku va-
nemategi palveid.18

Abiühingul on palju eesmärke ja ülesandeid. … Mu isa, president 
Joseph F. Smith, [on öelnud:] „Selle ühingu asutas prohvet Joseph 
Smith. Seega on see vanim abiorganisatsioon Kirikus ja ka üks täht-
samaid. Organisatsioon ei tegele üksnes vaeste, haigete ja puuduse-
kannatajate abistamisega. Üks ja ühtlasi suurem osa selle kohustustest 
on seotud Siioni emade ja tütarde vaimse heaolu ja päästega; ühingu 
ülesandeks on kindlustada, et keegi ei jääks hooletusse, vaid et kõiki 
kaitstaks õnnetuste, hädade, pimedusevägede ja kurjuse eest, mis 
neid maailmas varitsevad. Abiühingute kohustus on hoolitseda oma-
enda ja Kiriku kõikide naissoost liikmete vaimse heaolu eest.” 19

Abiühingu kohustus pole üksnes Abiühingu liikmete eest hoolit-
seda. Nende töö peaks ulatuma kaugele väljapoole. Alati, kui keegi 
on hädas, vajab abi, on raskustes, haige või vaevatud, pöördume 

abiühing on maailma suurim naisteorganisatsioon ja sel 
organisatsioonil on oluline osa jumala kuningriigis maa peal.
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me Abiühingu poole. … Nende töö on suur ja imeline, kui nad 
julgustavad tõrksaid, abistavad neid, toovad nad tagasi kirikusse, 
aitavad neil jagu saada oma nõrkustest või pattudest ja puudustest 
ning panevad neid mõistma tõde. Meie õdede heategudel pole piire.

… Ma ei kujuta ette, mida meie vaia juhatajad ja piiskopid ko-
gudustes teeksid, kui neil poleks tublisid Abiühingu õdesid, kellele 
toetuda, keda kutsuda teenima, sageli selleks, et tegeleda olukor-
dadega, mis vendade jaoks on delikaatsed, kuid millega meie õed 
palju edukamalt toime tulevad. Mida paremat oskaksime tahta, kui 
et kõik meie Kiriku liikmed oleksid täiuslikud. Kui see nii oleks, 
oleks meil kõigil, nii meestel kui naistel, palju vähem kohustusi. 
Paraku pole see aeg veel tulnud. Meie õdede seas on liikmeid, kes 
vajavad julgustust, veidi abi nii vaimselt kui ilmalikult. Keegi ei tee 
seda paremini kui meie õed, kes kuuluvad sellesse suurepärasesse 
ja imelisse ühingusse.

Selles töös saavad õed julgustada ja aidata tõrksaid, ükskõikseid 
ja hooletuid, just nagu preesterluse vennad on kutsutud tegutsema 
tõrksate, hooletute ja ükskõiksete heaks vendade seas. Me kõik 
peaksime tegema tööd, et tuua esile õigemeelsust ning püüda tuua 
kirikusse tagasi need, kes on kaldunud kõrvale ja jätnud Kiriku 
kohustused unarusse.20

Me oleme olnud tunnistajaks ühingu kasvule tagasihoidlikust al-
gusest rasketes oludes, kui Kiriku liikmeskond oli väike. … Iial ei 
saa täpselt teada, kui palju head on saadetud korda vaeste, haigete 
ja vaevatute ning füüsiliselt, hingeliselt või vaimselt kurnatute va-
jaduste eest hoolitsemisel. … Kõike seda on tehtud armastusega 
tõelise Jeesuse Kristuse evangeeliumi vaimus.21

4
Issand ootab, et naised otsiksid valgust ja tõde, 

et nad saaksid õiguse selestilisele hiilgusele.

Evangeelium on meie õdedele sama tähtis kui vendadele. See 
köidab neid sama palju kui vendi. Ja kui Issand ütles prohvet Joseph 
Smithile: „Uurige neid käske, sest need on õiged ja usaldusväärsed, 
ning need ettekuulutused ja lubadused, mis neis on, lähevad kõik 
täide” [ÕL 1:37], ei puudutanud see käsk ainult Kiriku mehi. … Meie 
õdedel on päästmisplaani mõista niisama tähtis kui meestel. Sama 
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oluline on neil pidada käske. Ükski naine ei saa Jumala kuningriigis 
päästetud ilma, et neid ei ristitaks pattude andekssaamiseks ja ilma, 
et nad ei saaks Püha Vaimu andi käte pealepanemise läbi. …

Kui Issand ütles, et ükski teadmatuses olev inimene ei saa pääste-
tud [vt ÕL 131:6], pidas ta minu arvates silmas nii mehi kui ka naisi, 
ja ma arvan, et kiriku naised on kohustatud pühakirju uurima.22

Issand nõuab nii Kiriku meestelt kui naistelt, et nad teaksid tema 
jumalikku tahet ja et neil oleks südames igikestev tunnistus tõest, mis 
on ilmutatud päästmise kohta Jumala kuningriigis. Issand ei ilmuta-
nud Mormoni Raamatut ainuüksi nende heaks, kes hoiavad preester-
lust, vaid iga hinge jaoks, kes otsib tõde, ühtviisi meestele ja naistele.23

Issand ootab, et õdedel oleks tunnistus tõest mõistmaks Kiriku 
õpetusi, just nagu ta ootab seda preesterluse hoidjatelt. Kui saame 
ülenduse, nagu me kõik loodame, peame valmistuma selleks tead-
miste, usu ja palvega. Ja kui Issand ütles: „Otsige esiti Jumala riiki 
ja tema õigust” [Mt 6:33; 3Ne 13:33], ei rääkinud ta ainuüksi mees-
teväele, vaid koguduse meestele ja naistele.24

Igale Kirikusse ristitud naisele on vanemad Püha Vaimu anni 
jaoks käed pea peale pannud, et ta võiks saada Vaimult juhatust 
kõiges, mis puudutab tõde. Issand tahab, et keegi poleks ilma juma-
liku juhatuseta, mis ilmutab neile tõde ja aitab teha vahet valgusel ja 
pimedusel ning saada seeläbi jõudu ja väge panna vastu kõikidele 
valeõpetustele, -teooriatele ja -arvamustele, mida tänapäeva maailm 
on pilgeni täis.25

Meie õdedel on vajaduse korral samasugune õigus Püha Vaimu 
inspiratsioonile nagu vendadel. Neil on õigus prohvetliku kuuluta-
mise annile küsimusis, mille teadmine on neile oluline. … Kui nad 
palvetavad, olgu palve tõsimeelne ja lootus täis, et sellele vastatakse. 
Issand kuuleb neid, kui nad on tõsimeelsed ja ustavad, niisama 
nagu ta kuuleb vendi.26

Issand on lubanud kõigile – meestele ja naisele – Püha Vaimu 
andi, kui nad on ustavad, alandlikud ja parandavad tõeliselt meelt. 
Neilt nõutakse, et nad uuriksid ja tunneksid evangeeliumi tõde-
sid ning valmistuksid uurimise, usu ja kõikidele käskudele kuu-
letumisega otsima valgust ja tõde, et neil oleks õigus selestilisele 
hiilgusele.27
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5
Preesterluse kaudu pakub Jumal oma tütardele kõiki 

vaimseid ande ja õnnistusi, mida võivad saada Tema pojad.

Arvan, et me kõik teame, et preesterluse õnnistused pole mõel-
dud üksnes meestele. Need õnnistused valatakse välja ka … kõikide 
ustavate naiste peale Kirikus. Need tublid õed saavad valmistuda 
Issanda koja õnnistusteks käske pidades ja Kirikus teenides. Issand 
pakub oma tütardele samu vaimseid ande ja õnnistusi, mida võivad 
saada tema pojad, sest naine pole meheta ega mees naiseta Issandas 
[vt 1Kr 11:11].28

Me kõik teame, et Issand ütles Aabrahamile, et ta saab paljude 
rahvaste isaks ja et tema sugu saab olema arvult nagu tähti taevas 
ja nagu liiva mere ääres, aga me ei saa jätta kahe silma vahele, et 
samad lubadused anti ka Saarale.

„Ja Jumal ütles Aabrahamile: „Saaraid, oma naist, ära hüüa enam 
Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara! Ma õnnistan teda ja annan ka 
temalt sulle poja! Ma õnnistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks, rah-
vaste kuningadki põlvnevad temast!” [1Ms 17:15–16] 29

Kõneledes preesterlusest, preesterluse väest ja Kiriku talitustest, 
mida saame preesterluse kaudu, oli Issandal öelda järgmist: „Ja see 
suurem preesterlus juhib evangeeliumi ja hoiab endas kuningriigi 
saladuste võtit, nimelt Jumala tundmise võtit.”

… Lubage, ma kordan: „Ja see suurem preesterlus juhib evan-
geeliumi ja hoiab endas kuningriigi saladuste võtit, nimelt Jumala 
tundmise võtit. Seepärast avaldub selle talitustes jumalikkuse vägi. 
Ja ilma selle talitusteta ja preesterluse volituseta ei avaldata lihas-
olevatele inimestele jumalikkuse väge, sest ilma selleta ei saa ükski 
inimene näha Jumala, tõepoolest Isa palet, ja elada.” [ÕL 84:19–22]

Millegi sellise lugemine peaks panema kõik preesterlust hoidvad 
mehed meie seas rõõmustama, kui mõelda, et meil on see suur voli-
tus, mille läbi võime tunda Jumalat. Seda suurt tõde ei tea ainuüksi 
preesterlust hoidvad mehed, vaid selle preesterluse ja selle talituste 
kaudu võivad tunda Jumalat kõik Kiriku liikmed, mehed ja naised 
ühtmoodi.30
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Mida	saame	õppida	kogemusest,	millest	kõneldakse	Joseph	Fiel-

ding Smithi elust kõnelevas alajaotuses? Milliseid samalaadseid 
kogemusi on olnud teil?

•	 President	Smith	rääkis	naistest,	kes	on	täitnud	eri	ajastutel	Ju-
mala kuningriigis tähtsaid kohustusi (vt 1. osa). Milliseid näiteid 
võiksite tuua selle kohta, kuidas naised aitavad kaasa oma pere 
ja Kiriku tugevdamisele?

•	 Milliseid	näiteid	on	teil	selle	kohta,	et	Abiühingu	teenimine	on	
Kiriku heaoluks hädavajalik? (Vt 2. osa.) Kuidas teevad Abühingu 
õed ja preesterluse hoidjad koostööd, et ehitada üles Jumala 
kuningriiki?

•	 Kuidas	hoolitseb	Abiühing	Kiriku	naiste	vaimse	heaolu	eest?	Mil	
viisil ulatub Abiühingu õdede mõju nende ühingust väljapoole? 
(Näidete leidmiseks vt 3. osa.)

„issand nõuab … Kiriku … naistelt, et nad teaksid tema jumalikku 
tahet ja et neil oleks südames igikestev tunnistus tõest.”
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•	 President	Smith	rõhutas,	et	kõik	naised	ja	mehed	peavad	mõistma	
evangeeliumi õpetusi, tugevdama oma tunnistust ja saama ilmu-
tusi (vt 4. osa). Miks on meil kõigil tähtis neid ande otsida?

•	 President	Smith	õpetas,	et	preesterluse	õnnistused	„valatakse	välja	
… kõikide ustavate naiste peale Kirikus” (5. osa). Miks on naistel 
vaja preesterluse õnnistusi, et täita oma kohustusi kodus ja Kirikus? 
Milliseid näiteid võite tuua sellest, kui naised on saanud vaimseid 
ande?

Samateemalised pühakirjakohad:
Ap 5:12–14; Al 32:22–23; ÕL 46:8–9

Abiks õpetamisel:
„Sageli on kasulik hakata mõtlema järgmise õppetunni peale va-

hetult pärast eelneva õppetunni läbiviimist. Tõenäoliselt olete neist, 
keda õpetate, ning nende vajadustest ja huvidest kõige teadlikum 
vahetult pärast koosoldud aega” (Teaching, No Greater Call, 1999, 
lk 97).
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Jeesuse Kristuse 
sünd: suur rõõm

„Aga see imeline lugu? On see osake meie elust? 
On see meie elu mõjutanud? Kas aktsepteerime 

jäägitult selle tegelikku tähendust?”

Joseph Fielding Smithi elust

1971. a jõulude ajal avanes ühel lehemehel võimalus veeta 
päev koos president Joseph Fielding Smithi ja tema perega. Reporter 
jutustas:

„Jõulud on president Joseph Fielding Smithi jaoks eriline aeg. See 
aeg kuulub perele ja mälestustele. Kuid ennekõike on jõulud aeg, 
kus president Smithile tähelepanukeskmeks on lapsed.

„Arvan, et jõuludega seoses meeldivad mulle kõige enam lapsed,” 
ütles president Smith lapselapselast emmates.

Suur pildipiibel süles, sirvis president Smith kahe lapselapse-
lapse, neljase Shanna McConkie ja kahese Sherriga lehekülgi, mis 
jutustasid Jeesuslapse sünnist. Pikemalt peatuti leheküljel, kus oli 
pilt Jeesuslapsest sõimes. Tunda oli, et president Smith ja tüdrukud 
on väga lähedased. …

Suurt rõõmu valmistasid president Smithile pereliikmete jõulude-
aegsed külaskäigud. „Jõulude ajal peab pere koos olema,” ütles ta.” 1

Jõuluaja kombestik keskendus president Smithi jaoks Päästja sün-
nile, teenimistööle ja lepitusele. Vastuseks Kiriku liikmetelt saadud 
jõulutervitustele ütles ta: „Hindan väga nende tähelepanelikkust, 
kes jõulukaarte saadavad. Minu jaoks väljendavad need armastust 
ja meenutavad Päästjat, keda kirikupeana austame ja kummardame. 
Kaartide sõnumiks oli rahu ja head soovid. Soovin seda oma kaas-
inimestele kõikjal.” 2
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1970. a detsembris saatis president Smith jõululäkituse Kiriku 
liikmetele kogu maailmas. Läkituses seisis:

„Ma tervitan teid sel jõuluajal armastuse ja osaduse ning palvega, 
et meie Igavene Isa vaataks teie poole alla halastusega ja valaks teie 
peale heldekäeliselt oma õnnistusi.

Ajal, kui ümberringi lokkab ülekohus, kui maa peal on rängad 
kannatused, kui peetakse sõdu või räägitakse kuulujutte sõdadest, 
vajame me kõik, nagu ei iial varem, Issanda juhatust ja kaitsvat 
hoolitsust.

Võtkem teadmiseks, et vaatamata kõikidele meid ähvardavatele 
hädadele ja õnnetustele, juhatab Issand endiselt kõiki asju maa peal, 
ja kui me peame Tema käske ning oleme truud ja ustavad Tema 
seadustele, õnnistab Ta meid siin ja praegu ning tasub meile õigel 
ajal igavese eluga oma kuningriigis. …

Ma palvetan, et sel jõuluajal keskenduksime oma usus nagu ikka 
ja alati Jumala Pojale ja saaksime osa rahust, mis on ülem kõigest 
mõistusest.” 3

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Meie Lunastaja sünnilugu on liigutav 
oma alandlikus lihtsuses.

Pole teist nii ilusat lugu, mis liigutaks alandlikke hingesügavuseni 
nii nagu meie Lunastaja lummav sünnilugu. Ükski sõna, mis üle 
inimhuulte võib tulla, ei suuda lisada selle loo alandlikule lihtsusele 
juurde ilu, seda täiustada ega väljendusrikkamaks muuta. See lugu 
ei aegu iial, kui sageli seda ka ei jutustataks. Ja seda jutustatakse 
inimeste kodudes kaugelt liiga harva. Kujutlegem, et oleme väljas 
koos karjastega, kes tol meeldejääval ööl oma karja valvasid. Need 
olid alandlikud mehed, kes polnud kaotanud oma esiisade usku. 
Nende südamed polnud kalestunud nagu juutide juhtide südamed 
meie Issanda teenimistöö päevil, sest kui see nõnda oleks olnud, 
poleks inglid ilmunud nende juurde oma imelise sõnumiga. Mee-
nutagem seda imetabast lugu.

„Ja seal paigus oli karjaseid väljal öitsis pidamas valvet öösel oma 
karja juures.
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Ja Issanda ingel astus nende ette ja Issanda auhiilgus paistis 
nende ümber, ja nemad kartsid üliväga.

Ja ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile 
suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale:

sest teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on 
Issand Kristus!

Ja see olgu teile tunnuseks: te leiate lapse mähitud ja sõimes 
magavat!”

Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk; need kiitsid Jumalat 
ning ütlesid:

„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelle-
dest temal on hea meel!”

Kui siis inglid olid läinud nende juurest ära taevasse, ütlesid kar-
jased üksteisele: „Läki nüüd Petlemma ja vaadakem seda asja, mis 
on sündinud, mis Issand on meile teada annud!”

Ja nad tulid tõtates ning leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, 
kes magas sõimes.” [Lk 2:8–16]

Kas leidub hinge, kes saaks seda lugeda, ilma et alandlik-
kuse vaim teda liigutaks, ilma et selle loo lihtne tõde talle muljet 
avaldaks? 4

2
Kuigi Jeesus Kristus oli Jumala Poeg, tuli Ta siia maailma 

inimlapsena ja jätkas armust armu, kuni sai täiuse.

Loodan, et me kõik mõistame, et Jeesus Kristus oli Jehoova, kes 
juhatas Iisraeli Aabrahami ja Moosese päevil, õigupoolest Aadama 
ajast peale. Ja et Jehoova ehk Jeesus Kristus ilmus Vaimisikuna Je-
redi vennale ning et ta sündis siia maailma inimlapsena ja jõudis 
siin meheikka.5

Meie Päästja oli Jumal, enne kui ta siia maailma sündis, ja võttis 
selle staatuse siia tulles endaga kaasa. Ta oli maailma sündides sa-
masugune Jumal nagu enne seda. Mis aga puutub sellesse ellu, siis 
pidi Ta tõenäoliselt alustama, nagu alustavad kõik lapsed, ja koguma 
teadmised rida rea peale. Luukas ütleb, et ta „edenes tarkuses ja 
pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures”. [Lk 2:52] Johannes 
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kirjutab, et „ta ei saanud täiusest osa alguses,” vaid pidi jätkama 
„armust armu, kuni ta sai täiuse”. [ÕL 93:13] …

Nagu näha, oli ta enne oma 12. eluaastat – sest siis hämmastas ta 
õpetajaid ja tarku mehi templis – õppinud nii mõndagi oma Isa as-
jadest [vt Lk 2:46–49]. Need teadmised võisid talle tulla ilmutuste ja 
inglite külaskäikude kaudu või mingil muul moel. Kuid tema tead-
mised käesoleva elu kohta pidid tulema rida rea ja õpetus õpetuse 
peale. Kahtlemata suhtles ta aeg-ajalt oma Taevase Isaga.

… „Jeesus kasvas üles koos oma vendadega ja sai tugevaks ning 
ootas Issandat, et millal tuleb tema teenimisaeg. Ja ta teenis oma 
isa käe all ja ta ei rääkinud nagu teised inimesed, samuti ei saanud 
teda õpetada, sest tal ei olnud vaja, et keegi inimene teda õpetab. Ja 
pärast paljusid aastaid hakkas lähenema tema teenimistund.” [ JST, 
Mt 3:24–26]

Meie Issanda avaldus, et ta ei või iseenesest teha midagi kui 
vaid seda, mida ta näeb Isa tegevat, tähendab lihtsalt seda, et talle 
ilmutati, mida ta Isa oli teinud [vt Jh 5:19–20]. Kahtlemata tuli Jeesus 
maailma samadel tingimustel, mida nõuti meilt kõigilt – ta unus-
tas kõik ja pidi sirguma armust armu. Unustamine või varasemate 

nooruses sai jeesus teadmisi „rida rea ja õpetus õpetuse peale”.
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teadmiste äravõtmine oli tema puhul sama vajalik nagu kõigi meie 
puhul, et käesolev ilmalik elu võiks olla täielik.

Päästjal ei olnud algul täiust, kuid saanud keha ja tõusnud üles, 
anti talle kogu vägi nii taevas kui maa peal. Kuigi ta oli Jumal, nimelt 
Jumala Poeg, kellel oli vägi ja volitus luua see maa ja teised maad, 
oli tal ometi midagi puudu, mille ta sai alles pärast ülestõusmist. 
Teisisõnu, ta ei saanud täiust enne, kui sai endale ülestõusnud keha.6

3
Jeesus Kristus tuli siia maailma, et lunastada 

meid füüsilisest ja vaimsest surmast.

Jeesus tuli siia selge ülesandega, mis anti talle enne, kui see maa 
loodi. Temast räägitakse pühakirjades kui „maailma algusest … ta-
petud Talle[st]”. [Ilm 13:8] Ta pakkus end vabatahtlikuna tulema 
aegade keskpaigas ja lunastama inimesed langemisest, mis tuleb 
nende peale Aadama üleastumise läbi.

… Jeesus on ainuke isik, kes sündis siia maailma maise isata. 
Tema keha Isa on ühtlasi ta Vaimu Isa ja kõigi inimeste vaimude 
Isa. Oma Isalt sai ta igavese elu, oma emalt väe surra, sest ema oli 
surelik naine. Emalt sai ta vere, Isalt surematuse. Kuna tal seeläbi 
oli vägi oma elu anda ja see jälle võtta, suutis ta tasuda Aadama 
üleastumise eest ja päästa kõik hauast.7

Tõeline põhjus, miks Jeesus Kristus tuli maailma, … oli esiteks, 
lunastada kõik inimesed füüsilisest ehk surelikust surmast, mille 
Aadam tõi maailma, ja teiseks, lunastada kõik inimesed vaimsest 
surmast ehk pagendamisest Issanda juurest tingimusel, et nad pa-
randavad meelt, saavad andeks patud ja peavad vastu sureliku proo-
viaja lõpuni.8

Me oleme rõõmsad, et Jumala Poeg sündis inimeste sekka.

Oleme tänulikud lepitusohvri eest, mille Ta tõi oma vere valamise 
läbi.

Oleme tänulikud, et Ta on lunastanud meid surmast ja avanud 
ukse, et võiksime saada igavese elu.

Palvetame, et maa peal oleks rahu, et evangeelium leviks ja et 
tõde lõpuks võidutseks.
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Palume, et Isa lapsed, kus nad ka poleks, ühineksid meiega 
nende asjade tegemisel, mis annavad meile kõigile rahu selles maa-
ilmas ja igavese hiilguse tulevases [vt ÕL 59:23].9

4
Laskem Päästja sünnilool oma ellu tulla ja seda mõjutada.

Kui kätte jõuab [jõuluhommik], langetab nii mõnigi pea aland-
likus palves Valguse Isa poole õnnistuste eest, mida ta on saanud 
tema armsa Poja kannatuste läbi, ning loeb seda imetabast lugu 
tänu ja kiitusega. Teised, kes ei tea oma võlast Jumala Poja ees suurt 
midagi, peavad ilma kiituse ja alandliku palveta Jumalat teotavat 
joomapidu, vaevumata mõtlema Galilea Mehe sünni tähtsusele. …

Kuidas suudab keegi lugeda seda liigutavat lugu Jeesuse Kristuse 
sünnist, soovimata hüljata oma patud? Oleks kena kui jõuluajal vii-
mane kui üks – kuningas oma palees, kui paleedes on ikka veel 
kuningaid, talupoeg oma tagasihoidlikus tares, ühtviisi nii rikas kui 
vaene – laskuks põlvili ja palvetaks austamaks teda, kes oli patuta, 
kelle elu möödus ennast kaasinimeste eest ohverdades ja nende 
eest muretsedes, kelle verd valati patuohvrina. …

Aga see imeline lugu? On see osake meie elust? On see meie elu 
mõjutanud? Kas aktsepteerime jäägitult selle tegelikku tähendust? 
Kas usume, et see lapsuke oli tõepoolest Jumala lihas ainusündinud 
Poeg? Kas usume jäägitult tema missiooni, kas tahame kuulekalt 
talle järgneda? Kui maailmal oleks olnud see usk ja siiras tähele-
panu tema õpetuste vastu, poleks tülid ja pahed seda maailma läbi 
ajastute lahku rebinud. … Jumala Poja väidetavate järgijate seas on 
olnud liiga palju huultega teenimist ja liiga vähe tõelist austust tema 
terviklike õpetuste vastu.

Ingel teatas tol hiilgaval ööl karjastele, et kuulutab suurt rõõmu, 
mis saab osaks kõigele rahvale [vt Lk 2:8–10], kuid rahvas kogu maa 
palgel keeldus üldjoontes sellest kuulutusest tulenevaid õnnistusi 
vastu võtmast. Nad ei tahtnud hüljata oma patte, alandada end ja 
viia oma elu kooskõlla Õpetaja õpetustega. …

Palun taas kord inimesi kõikjal üle maailma: pöörduge ära oma 
kurjade tegude juurest ja hakake kummardama Jumala Poega, et 
teie hinged saaksid päästetud tema kuningriiki.10
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Mida	teete	oma	kodus,	et	Päästjat	jõulude	ajal	meeles	pidada?	

Mida õppida president Smithi jõulukommetest? (Vt „Joseph Fiel-
ding Smithi elust”.)

•	 Miks	Jeesuse	Kristuse	sünnilugu	iial	ei	aegu?	(Vt	1.	osa.)

•	 Vaadake	üle	president	Smithi	sõnad	Jeesuse	Kristuse	kohta,	kes	
tuleb inimlapsena maailma ja peab vastu surelikkuse raskustele 
(vt 2. osa). Milliseid mõtteid ja tundeid see teis tekitab, kui mõ-
tisklete Päästja valmisolekule seda teha?

•	 Mõtisklege	seosele	Päästja	sünni	ja	Päästja	lepituse	vahel	(vt	3.	
osa). Kuidas saavad vanemad aidata oma lastel seda mõista? Mil-
list mõju avaldab see meie jõulukommetele?

•	 Mida	saame	teha,	et	lasta	Päästja	sünnilool	olla	osake	meie	elust	
ja meie elu mõjutada? (Vt 4. osa.)

Samateemalised pühakirjakohad:
Js 53; Lk 1:26–35; 2; 1Ne 11:8–23

Abiks õpetamisel:
Arutelu väiksetes vestlusrühmades annab suurele arvule inimestele 

võimaluse õppetunnis kaasa lüüa. Inimesed, kes tavaliselt osalema 
ei kipu, võivad väiksemas rühmas jagada mõtteid, mida nad terve 
rühma ees teha ei tihkaks” (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 161).
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Valmistumine meie 
Issanda tulekuks

„Valmistage Issandale teed ja tehke tema rajad sirgeks, 
sest tema tulemise tund on ligidal” (ÕL 133:17).

Joseph Fielding Smithi elust

President Joseph Fielding Smith ütles kord grupi viimse aja pühade 
ees, et palvetab maailmalõpu eest. „Oleksin rõõmus, kui see tuleks 
homme,” ütles ta. Selle peale ütles üks naine piisavalt kõvasti, et 
teised seda kuulsid: „Loodan, et mitte.”

Rääkides veidi hiljem sellest kogemusest, õpetas president Smith:

„Kas teie ei taha maailma lõppu?

Enamikul inimestel on maailma lõpust vale arusaam. …

Maailm lõpeb Kristuse tulekuga. … Siis pole enam sõdu, pole 
rahutusi, kadedust, valetamist, pole enam kurjust. Inimesed õpivad 
armastama Issandat ja pidama Tema käske ja kui nad seda ei tee, ei 
jää nad siia. See on maailma lõpp ja selle eest palvetas Päästja, kui 
Ta jüngrid tulid Tema juurde ja ütlesid: „Õpeta meid palvetama.” 
Mida Ta tegi? Ta õpetas neid: „Meie Isa, kes oled taevas! Pühitsetud 
olgu sinu nimi; sinu riik tulgu; sinu tahtmine sündigu nagu taevas, 
nõnda ka maa peal.” [Vt Lk 11:1; Mt 6:9–10.]

Selle eest palvetan ka mina. Issand palvetas maailma lõpu eest 
ja nõnda ka mina.” 1

Oma jutlustes ja kirjatöödes tsiteeris president Smith sageli püha-
kirjalisi prohvetlikke kuulutusi viimsest ajast, Joseph Smithi rollist Is-
sandale tee valmistamisel ning Päästja hiilgavast maa peale tulekust. 
Ta rääkis oma sügavatest tunnetest nende prohvetlike kuulutuste 
vastu Ameerika Ühendriikide Ogdeni templi pühitsemispalves:
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„igatseme päeva, mil tuleb Rahuvürst.”
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„Oo, meie Jumal, nagu sa tead, elame me viimsel ajal, mil aval-
dumas on aegade tunnustähed, mil sa kiirendad oma tööd õigel ajal 
ja mil oleme juba kuulnud hüüdja häält kõrves: Valmistage Issanda 
teed, õgvendage tema teerajad! [Vt Mt 3:3.] …

Oo, me Isa, igatseme päeva, mil tuleb Rahuvürst, mil maa puhkab 
ja ta palgel võib leida taas õigemeelsust. Ja meie palve alandlikust 
ja kahetsevast südamest on see, et suudaksime taluda seda päeva 
ja et meid peetaks väärilisteks elama koos temaga, kelle sina oled 
määranud olema kuningate Kuningas ja isandate Isand, kellele olgu 
au ja hiilgus ja võim ja vägi nüüd ja igavesti!” 2

Joseph Fielding Smithi õpetused
1

Issanda tulek on lähedal.

Meile on tohutu kiirusega kätte jõudmas Jehoova suurpäev, „hin-
gamiseaeg,” mil ta tuleb taeva pilvedes, et maksta kätte jumalavalla-
tutele ning valmistada maa ette rahu valitsusajaks kõigi nende jaoks, 
kes tahavad pidada tema seadust [vt Ap 3:19–20].3

Juhtunud on nii mõndagi, … rõhutamaks ustavatele Kiriku liik-
metele tõsiasja, et Issanda tulek on lähedal. Evangeelium on taas-
tatud. Kirik on täies ulatuses organiseeritud. Inimesele on antud 
preesterlus. Erinevad evangeeliumi ajajärgud algusest peale on ilm-
siks tehtud ning nende võtmed ja volitused Kirikule antud. Iisrael on 
kogunenud ja kogunemas Siioni maale. Juudid on naasmas Jeruusa-
lemma. Evangeeliumi jutlustatakse kogu maailmas kõigile rahvastele 
kui tunnistust. Ehitatakse templeid ja neis tehakse talitustööd nii 
elavatele kui surnutele. Laste südamed on pöördunud isade poole 
ja lapsed otsivad oma surnuid. Lepingud, mida Issand lubas sõlmida 
Iisraeliga viimsel ajal, on saanud ilmsiks, ja tuhanded kokku kogu-
tud Iisraeli lapsed on need ka sõlminud. Nõnda läheb Issanda töö 
edasi ja need on märgid meie Issanda peatsest tulekust. …

Prohvetite sõnad on kiirelt täitumas, kuid kõik see toimub nii 
loomulike põhimõtete järgi, et enamik meist ei pane seda tähelegi.

Joel lubas, et Issand valab oma Vaimu kõige liha peale: pojad ja 
tütred hakkavad ennustama, vanemad uinuvad unenägusid nähes 
ja noored mehed näevad nägemusi! [Vt Jl 3:1–2.] …
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Üks viimase aja tunnustähti on arusaamise kasvamine. Taanielil 
kästi „… [pidada] need sõnad saladuses ja [panna oma prohvetliku 
kuulutamise] raamat pitseriga kinni lõpuajaks! [Sel päeval] uurivad 
paljud seda,” ütles ta, „ja arusaamine kasvab!” (Tn 12:4) Kas mitte 
meie pole need inimesed, kes uurivad täna nagu ei iial varem maa-
ilma ajaloos? …

Kas arusaamine pole mitte kasvanud? Kas maailma ajaloos on 
iial olnud aega, mil inimeste peale on valatud nii palju arusaamist? 
Kurb on siiski tõdeda, et Pauluse sõnad on osutunud tõeks – ini-
mesed on „alati … õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele”. 
(2Tm 3:7) …

Kas meil pole olnud arvukalt kuuldusi sõdadest? [Vt ÕL 45:26.] 
Kas meil pole olnud sõdu, selliseid sõdu, mida maailm pole varem 
näinud? Kas tänapäeval pole rahvaste seas rahutusi ja kas nende 
valitsejad pole murelikud? Kas kuningriike pole kukutatud ja rah-
vaste seas tehtud suuri muudatusi? Kogu maa on rahutu. Iga päev 
tuleb teateid maavärinatest maailma eri paikades [vt ÕL 45:33]. …

Ometi jätkab vana maailm oma asjatoimetusi, pööramata tähe-
lepanu kõigele, mida Issand on öelnud, ning tunnustähtedele ja 
märkidele, mis on antud. Inimesed teevad oma südamed kõvaks 
ja ütlevad: „… Kristus viivitab oma tulemisega kuni maa lõpuni.” 
(ÕL 45:26)4

Minult küsiti veidi aega tagasi, kas ma oskan öelda, millal Issand 
tuleb? Vastasin „jah” ja vastan „jah” ka praegu. Tean, millal ta tuleb. 
Ta tuleb homme. Meil on selle kinnituseks tema sõna. Lubage mul 
see ette lugeda:

„Vaata, praegust kutsutakse tänaseks kuni inimese Poja tulekuni, 
ja tõesti, see on ohverdamise päev ja minu rahva kümnise päev; sest 
seda, kes maksab kümnist, ei põletata tema tulemisel.”

Sellega on piisavalt öeldud kümnise kohta.

„Sest pärast tänast tuleb põletamine – rääkides Issanda viisil – 
sest tõesti, ma ütlen: Homme on kõik uhked ja need, kes käitu-
vad paheliselt, nagu õlekõrred; ja ma põletan nad ära, sest mina 
olen Vägede Issand; ja ma ei säästa ühtegi, kes jääb Babüloni.” [ÕL 
64:23–24]
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Niisiis Issand tuleb homme, ütlen ma. Olgem valmis.5

2
Kui Kristus tuleb, tuleb kohtumõistmine.

Tähendamissõna, mille Issand õpetas põllulustest, osutas viimsele 
ajale. Loo järgi külvas külvaja põllule head seemet, tema magades 
tuli aga vaenlane ja külvas põllule lustet. Kui oras hakkas kasvama, 
tahtsid orjad luste välja kitkuda, kuid majaisand käskis neil lasta nii 
nisul kui lustel kasvada, kuniks lõikus küps, et nad lustet hävitades 
ei kisuks välja ka õrna nisu. Lõikuse lõppedes pidid nad nisu kokku 
koguma ja luste ärapõletamiseks vihku siduma. Tähendamissõna 
selgitades ütles Issand oma jüngritele, et „lõikus on maailma-ajastu 
lõpp; lõikajad on inglid”. [Vt Mt 13:24–30, 36–43; ÕL 86.] 6

Luste ja nisu kasvavad koos ja on kasvanud samal põllul kõik 
need aastad, kuid päev on lähedal, mil nisu kogutakse aita ja luste 
kogutakse kokku ärapõletamiseks, ning siis hakatakse eraldama õi-
gemeelseid pahelistest. Meil kõigil oleks parem, kui peame Issanda 
käske, parandame pattudest meelt, saame õigemeelseks, kui meie 
südames peaks olema vajadus meeleparanduse järele.7

Kosutage ja tugevdage Kiriku liikmete usku Jumalasse. Taevas 
teab, kuidas me seda vajame. On palju mõjureid, mis püüavad meid 
üksteisest lahku ajada ja seda otse Kiriku liikmete seas. Ühel päeval 
õige pea jõuab kätte aeg, mil nisu eraldatakse lustest ja me oleme 
kas nisu või luste. Me oleme kas ühel või teisel poolel.8

Tuleb päev, mil seda maailma meil enam pole. See muutub. Me 
saame endale parema maailma. Saame maailma, mis on õigemeelne, 
sest kui Kristus tuleb, teeb ta maa puhtaks.

Lugege, mis on kirjas meie pühakirjades. Lugege, mida ta on öel-
nud. Kui ta tuleb, puhastab ta maa kõigest selle pahelisusest ja, kõne-
ledes Kirikust, on ta öelnud, et läkitab oma inglid ja nemad koguvad 
tema kuningriigist, mis on Kirik, kõik pahandused [vt Mt 13:41].9

Suur ja kardetav päev ei saa olla miskit muud kui aeg, mil Jeesus 
Kristus tuleb asutama oma kuningriiki väega õigemeelsete seas maa 
peal ja puhastama maa kõigest ülekohtust. See päev ei saa olema 
hirmus ega põhjustama kartust õigemeelsete südametes, kuid see on 
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„meile on tohutu kiirusega kätte jõudmas jehoova suurpäev, 
„hingamiseaeg,” mil ta tuleb taeva pilvedes.”
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suur hirmu ja õuduse päev jumalasalgajatele. Seda oleme saanud teada 
Päästja enda sõnadest, kui ta õpetas oma jüngreid [vt Mt 24; JSM 1].10

Kui Kristus tuleb, tuleb kohtumõistmine. Meile on teatatud, et 
avatakse raamatud, surnutele mõistetakse kohut sedamööda, kuidas 
raamatuisse on kirjutatud ja raamatute seas saab olema eluraamat 
[vt Ilm 20:12]. Me näeme selle lehekülgi. Me näeme end just sellis-
tena, nagu oleme, ning mõistame õigemeelselt, et meile määratud 
kohtuotsused on õiglased ja õiged, tulgu me siis Jumala kuningriiki 
… nende hiilgavate õnnistuste järele või olgu me pagendatud.11

Ma palun, et viimse aja pühad täidaksid kõiki kohustusi van-
kumatult ja ustavalt, pidades Issanda käske, austades preesterlust, 
et võiksime taluda Issanda tulekut – pole tähtsust, kas elavate või 
surnutena – ja saada osa selle hiilgusest.12

3
Selleks et olla valmis Issanda tulekuks, peame olema 
valvsad, palvetama ja seadma oma koja asjad korda.

Maailmas toimub täna palju asju, mis osutavad, et lähenemas on 
Issanda suurpäev, mil Lunastaja ilmub taas, et oma kuningriigile 
õigemeelsuses enne tuhandeaastast valitsemist alus panna. Samal 
ajal on Kiriku liikmed kohustatud otsima teadmisi ning valmistuma 
selle suure ja hiilgava päeva saabumiseks uurimise ja usuga.13

Me ei pea muretsema selle pärast, millal Kristus tuleb, kuid 
peame olema valvsad ja palvetama ning olema valmis.14

Mind pahandavad vahel meie vanemad, kui nad räägivad, et Is-
sand tuleb, kui me kõik oleme piisavalt õigemeelsed, et teda vastu 
võtta. Issand ei oota kuni me saame õigemeelseks. Kui ta on tule-
kuks valmis, siis ta tuleb. Ta tuleb siis, kui süütegude karikas on täis. 
Ja kui me pole õigemeelsed, siis kahju küll, aga meid liigitatakse 
jumalasalgajate sekka ja me oleme kui kõrred, mis maa palgelt mi-
nema pühitakse, sest Issanda sõnul ei jää pahelisus püsima. 15

Kas jääme edasi unelema märkamata ja teadvustamata kõike 
seda, mille eest Issand on meid hoiatanud? Ma ütlen teile: „Siis val-
vake, sest te ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!

Aga seda teadke, et kui peremees teaks, mil öövahi-ajal varas 
tuleb, küll ta siis valvaks ega laseks oma majasse sisse murda.
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Sellepärast olge teiegi valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil 
te ei arva!” (Mt 24:42–44)

Võtkem seda Issanda hoiatust kuulda ja seadkem oma koja asjad 
korda, et Issanda tulekuks valmis olla.16

4
Viimse aja pühad saavad olla tööriistadeks Jumala 

käes, et valmistada rahvast Issanda tulekuks.

Kas see poleks tavatult imelik, kui Issand tuleks ja asuks rahus valit-
sema, maksaks maad patust puhastades kätte pahelistele, ega saadaks 
sõnumitoojaid enda eel teed valmistama? Kas peaksime ootama, et 
Issand tuleb maailma üle kohut mõistma, inimesi eelnevalt hoiatamata, 
loomata pääsemisvõimalust kõigile, kes tahavad meelt parandada?

Noa saadeti hoiatama maailma veeuputuse eest. Kui inimesed 
oleks teda kuulda võtnud, oleksid nad pääsenud. Mooses saadeti 
juhatama Iisraeli tõotatud maale, et viia täide Aabrahamile antud luba-
dused. Ristija Johannes saadeti valmistama teed Kristuse tulekuks. Iga 
kord anti see kutse taevaid avades. Jesaja, Jeremija ja teised prohvetid 
saadeti hoiatama Iisraeli ja Juudat enne nende hajutamist ja vangista-
mist. Oleks nad sellele tähelepanu pööranud, oleks ajalooleheküljed 
teistmoodi välja näinud. Neil oli võimalus kuulda, neid hoiatati ja neil 
oli võimalus põgeneda, kuid nad ei teinud sellest välja.

Issand lubas inimkonna vastu ka enne teist tulekut sama tähele-
panelik olla.17

Joseph Smith saadeti valmistama teed tema teiseks tulemiseks, 
kuulutama Evangeeliumi täiust, et kõikidel inimestel oleks võimalus 
süütegudest ja üleastumistest pääseda.18

Kui Johannes oli Patmosel, nägi ta nägemuses viimsel ajal „inglit 
lendavat kesktaeva kohal; sellel oli igavene evangeelium, et armu-
õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõi-
mudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele”. [Ilm 14:6]

See lubadus läks täide, kui Joseph Smith kuulutas, et Moroni, 
muistne selle mandri prohvet, kes oli nüüd üles tõusnud, õpetas 
talle evangeeliumi, andes talle juhised kõigi asjade taastamise kohta, 
mis eelnevad Kristuse tulekule. Ja Issand ütles: „Sest vaata, Issand 
Jumal on välja saatnud ingli, kes hüüab üle kesktaeva, öeldes: 



2 6 .  p e a t ü K K

315

Valmistage Issandale teed ja tehke tema rajad sirgeks, sest tema 
tulemise tund on ligidal.” [ÕL 133:17]

Tunnistades selle tõeks, usuvad viimse aja pühad, et kaasajal on 
loodud ühendus taevastega ja „kuningriigi evangeelium” on saadetud 
nüüd enne Kristuse tulekut tunnistusena maailmale [vt Mt 24:14].19

Viimse aja pühasid võidakse pidada iseäralikeks ja kummalisteks, 
kuna nad usuvad, et neid on kutsutud seda, mis pühakiri ütleb, 

Kui ingel moroni ilmus noorele joseph Smithile, kuulutas ta 
prohvetlikult päästja teisest tulemisest (vt jSa 1:36–41).
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teoks tegema [Mt 24:14], aga nad on sügavalt veendunud Issanda 
sõnades ja saadavad seetõttu usinalt misjonäre kõigisse maailma 
nurkadesse. Kui kõik rahvad on seda sõnumit kuulnud, nagu seda 
sel viimsel ajal on ilmutatud, võime oodata oma Issanda ja Päästja 
Jeesuse Kristuse tulekut, sest tolleks päevaks on sõnumitoojad, kes 
saadeti välja vastavalt Issanda lubadusele, hoiatanud kõiki rahvaid.20

Evangeelium on kõikidele inimestele ja Kirik asutatakse kõikjal, 
kõigi rahvaste seas, koguni maa äärteni välja, enne Inimesepoja 
teist tulemist. …

Ta on asunud teist korda oma käega Iisraeli Kirikusse koguma. 
Seekord rajab ta oma pühade kogudused kõigi rahvaste seas.21

Utahʼ Ogdeni templi pühitsemispalvest:

Oo, Isa, kiirusta tagant päeva, mil õigemeelsus saab valitsema, mil 
rahvaste valitsejad avavad oma piirid evangeeliumi jutlustamisele, 
mil päästmise uks kõigi rahvaste seas ausatele, õiglastele ja headele 
kaarega lahti lüüakse.

Palvetame tõe levimise eest, palvetame misjonäride eest, palume 
jõudu ja kasvu ja vahendeid su igikestvate tõdede kuulutamiseks 
veel enamatele sinu ülejäänud lastele igas rahvahõimus, igas sugu-
harus, kõnelegu nad mis keeles tahes. …

Meie soov on olla tööriist sinu käes, et valmistada rahvas ette 
sinu Poja tulekuks.22

5
Tuhandeaastase rahuriigi ajal valitseb 

rahu ja tehakse Issanda tööd.

Õigemeelsed on tema tulemise üle rõõmsad, sest siis saabub maa 
peale rahu, inimesed on õigemeelsed ja seesama rahu-, rõõmu- ja 
õnnemeelsus, mis valitses sellel mandril kakssada aastat [vt 4Ne 
1:1–22], hakkab taas rahva seas jõudu koguma, muutudes lõpuks 
üleüldiseks, ning Kristus saab valitsema tuhat aastat kui isandate 
Isand ja kuningate Kuningas. Ootame seda aega kannatamatult.23

See õnnelik rahuaeg valitseb tuhat aastat ja õigel ajal tuuakse 
kõik maa elanikud Kristuse tarasse.24
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Tuhandeaastase rahuriigi ajal õpetatakse evangeeliumi palju jõu-
lisemalt ja veel suurema väega, kuni kõik maa elanikud selle vastu 
võtavad.25

Puhkeaja asemel saab tuhandeaastasest rahuajast kõigile tööaeg. 
Keegi ei jää jõude, leitakse paremad tegutsemisviisid, enam ei kulu-
tata nii palju aega igapäevaasjadele ja rohkem aega jääb kuningriigi 
asjade jaoks. Pühad toimetavad templites, mida ehitatakse maa kõi-
gisse paigusse. Templid on pidevalt rahvast pilgeni täis.26

Tänu suurele surnute päästmise tööle, mis tuleb ära teha, valitseb 
nende tuhande aasta jooksul maa palgel surelikkus. Nende tuhande 
rahuaasta jooksul tehakse templis suurt Issanda tööd ja nendesse temp-
litesse lähevad inimesed tegema tööd nende eest, kes on meie seast 
lahkunud ja ootavad, et need, kes ikka veel elavad maa peal surelikku-
ses, teevad nende eest ära nende päästmise juurde kuuluvad talitused.27

Meie kohus on surnud päästa ja see töö jätkub tuhandeaastase 
rahuriigi ajal, kuni kõik, kellel on õigus sellele õnnistusele, saavad 
templianni ja pitseeritakse.28

Kõik need, kes on surnud Kristuses, tõusevad Tema tulekul sur-
nuist ja elavad maa peal, nii nagu Kristus saab olema maa peal 
tuhandeaastase rahuriigi ajal. Nad ei jää siia kõigeks tuhandeks aas-
taks, vaid käivad läbi nendega, kes on ikka veel siin surelikus elus. 
Need ülestõusnud pühad ja Päästja ise tulevad andma juhiseid ja 
juhatust, ilmutama meile seda, mida peame teadma, andma teavet 
töö kohta Issanda templites, et saaksime teha seda tööd, mis on 
vääriliste inimeste päästmiseks vajalik.29

Issand on öelnud oma teenijate kaudu, et tuhandeaastase rahu-
riigi ajal need, kes on meie seast lahkunud ja üles tõusnud, ilmu-
tavad neile, kes on ikka veel surelikkuses, kõik teadmised, mis on 
vajalikud, et viia lõpule nende töö, kes on sellest elust lahkunud. 
Siis on surnutel eriline võimalus anda teada kõik, mida nad soovi-
vad ja millele neil on õigus. Nõnda ei jää ükski hing tähelepanuta 
ja Issanda töö on täiuslik.30

Ma palvetan iga päev, et Issand oma tööga kiirustaks. … Palvetan 
maailma lõpu eest, sest tahan paremat maailma. Tahan, et Kristus 
tuleks. Tahan, et valitseks rahu. Tahan, et saabuks aeg, mil iga ini-
mene saab elada rahus usu, alandlikkuse ja palve vaimus.31
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Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks

Küsimused
•	 Kuidas	mõjutab	Joseph	Fielding	Smithi	elust	kõnelevas	alajaotu-

ses jutustatu teie arvamust maailma lõpust?

•	 Kuidas	aitavad	1.	osas	loetletud	ettekuulutused	meil	valmistuda	
Issanda tulekuks?

•	 Vaadake	2.	osas	üle	president	Smithi	õpetused	seoses	tähenda-
missõnaga põllulustest. Mida saame teha, et võiksime olla arvatud 
nisu hulka? Mida saame teha, et aidata oma peret ja teisi inimesi?

•	 Mida	tähendab	valvata	ja	palvetada,	kui	valmistume	Issanda	tu-
lekuks? Mida tähendab seada korda oma koja asjad? (Vt 3. osa.)

•	 President	Smith	palvetas:	„Meie	soov	on	olla	tööriist	sinu	käes,	et	
valmistada rahvas ette sinu Poja tulekuks.” (4. osa) Kuidas saame 
aidata teisi Issanda tulekuks valmistumisel?

•	 Vaadake	üle	5.	osa.	Mis	kasu	on	meil	praegu	sellest,	kui	teame,	
mis hakkab toimuma tuhandeaastase rahuriigi ajal?

Samateemalised pühakirjakohad:
Ps 102:16; Js 40:3–5; Jk 5:7–8; ÕL 1:12; 39:20–21; 45:39, 56–59

Abiks õpetamisel:
„Evangeeliumi õpetamise krooniv, veenev, usku pöörav vägi 

tuleb ilmsiks siis, kui inspireeritud õpetaja ütleb: „Ma tean oma 
hinges Püha Vaimu väe ja Püha Vaimu ilmutuste läbi, et õpetused, 
mida olen õpetanud, on õiged” (Bruce R. McConkie. Teaching, No 
 Greater Call, 1999, lk 43).
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tunnistus, 125–126, 133
Joseph Fielding Smith loeb väi-

kese poisina, 4, 135
kolm tunnistajat ja kaheksa tun-

nistajat, 125–132
selles on kirjas evangeelium, 

126–127
tunnistab Jeesusest Kristusest, 

126–127
tunnistuse saamine, 131–133

N

Naised
näited teenimisest pühakirjades, 

288–289
oluline töö Issanda kuningriigis, 

288–290
peavad otsima valgust ja tõde, 

292–293
preesterluse õnnistused on nende 

jaoks, 294
Vt ka Abiühing

P

Packer, Boyd K., 17–18, 27
Palve

et mõista evangeeliumi õpetusi, 
142

Joseph Fielding Smithi eeskuju, 
267–268, 273–274

palumine, et õigemeelsed soovid 
läheksid täide, 273–274

sobib igasugune aeg, 270–272
tõmbab inimesi Jumala ligi, 

268–270
tänu väljendamine, 272
vastav elu, 272

Pere
Issand lõi igavesti kestma, 74–76
ja ülendus, 65–67
kuidas tugevdada, 73–74, 76–77
kõige tähtsam ühendus ajas ja 

igavikus, 27, 73–74
Vt ka Abielu; Lapsevanemad; 

Pereajalugu; Pereõhtu; Pitsee-
rimisvägi

Pereajalugu
aitab sugupuu põlv põlve järel 

kokku siduda, 217–218
armastusetöö, 216–217
pöörab südamed esivanemate 

poole, 209, 211–212
Vt ka Eelija; Pitseerimisvägi
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Pereõhtu, 204–205
Vt ka Lapsevanemad; Pere

Pitseerimisvägi
Eelija taastas, 211–212
ja surnute päästmine, 215–216
päästab maa hävingust, 213
valmistab pühad ette täielikuks 

päästmiseks, 213–215
Vt ka Eelija; Pereajalugu; Temp-

litöö
Preesterlus

Jeesus Kristus on suureks eesku-
juks, 163

kutsete suurendamine, 159–162, 
163–164

lubadused väärilistele hoidjatele, 
162–163

vanne ja leping, 159–160
õnnistused kõikidele, 158, 

163–164, 294
Preesterluse võtmed

hoidjate austamine, 147–148, 
152–153

kogu Kiriku üle on Kiriku presi-
dendil, 152

määratlus, 148
taevased sõnumitoojad taastasid 

Joseph Smithi kaudu, 149–151
Päästmine

isiklik, 283
teiste aitamine, 283–284
Vt ka Päästmisplaan

Päästmisplaan
hõlmab langemist, 58–59
ja Jeesuse Kristuse lepitus, 42–43, 

50, 59–65, 104–105
suunatud peredele, 65–67
Taevane Isa kehtestas enne loo-

mist, 58
võeti rõõmuga vastu surelikku-

sele eelnenud maailmas, 58

Püha Vaim
ei ela roojastes kehades, 182
ilmutab tõde kõikidele inimes-

tele, 140–142, 178–179
Joseph Fielding Smith saab oma 

peres juhatust, 177–178
missioon, 178
vägi inimeste vaimudega rääki-

des, 178–179
Püha Vaimu and

ja päästmisplaan, 62–63
käte pealepanemise teel, 179–180
valmistumine õnnistuste saami-

seks, 181–182
viib ilmutusteni, mis annavad 

juhatust isiklikus elus, 182–183
võimaldab Pühal Vaimul olla pi-

devalt meie kaaslane, 180–182

R

Ristimine
alla kaheksa aastased lapsed ei 

vaja, 169–171
hilisem ustavus, 173–174
ja päästmisplaan, 62–63
Joseph Fielding Smithi, 167
kahetine eesmärk, 173–174
kui ülestõusmine patuelust vai-

muellu, 168
ristimisleping, 171–173
vee alla kastmise teel, sümbol, 

167, 168–169

S

Sakramendikoosolek, 93
Sakrament

Jeesuse Kristuse lepituse mälestu-
seks, 94–97

Jeesus Kristus tutvustab, 93
käsk võtta, 94
püha talitus, 94
sakramenti võttes sõlmitud lepin-

gud, 98–99
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suhtumine sakramenti võttes, 
98–99

Seadus
kuulekus, vajalik pääsemiseks, 63
valitseb universumi ja Jumala 

kuningriigi üle, 223–224
Smith, Ethel Reynolds (teine 

abikaasa), 14, 18–20, 71–72, 
185–187, 287–288

Smith, Hyrum (vanaisa)
ausameelsus, 108–109
märtrisurm, 3, 110–111
teenimine, 1, 3, 103
ustavus Joseph Smithile ja Kiri-

kule, 103, 108–111
Smith, Jessie Evans (kolmas abi-

kaasa), 21–22, 29, 187, 288
Smith, Joseph

esimene nägemus, 36–37, 106
evangeeliumi taastamine, 

106–108
ja Jeesus Kristus, 104–106
Joseph Fielding Smithi isiklik 

tunnistus, 104
koos vend Hyrumiga, 108–111
Kristust puudutavate teadmiste 

avalikuks tegija, 106
kutsuti viimase evangeeliumi 

ajajärgu etteotsa, 106–107
märtrisurm, 3, 110–111
preesterluse võtmete taastamine, 

147, 149–151
tunnistuse saamine tema missioo-

nist, 103–104
Smith, Joseph F. (isa), 1, 3, 103, 135, 

161, 197, 291
Smith, Joseph Fielding

abielu Ethel Reynoldsiga, 14, 185, 
187

abielu Jessie Evansiga, 21–22, 187
abielu Louie Shurtliffiga, 6–7, 

11–13, 185

abikaasa, isa ja vanaisa, 18–19, 
71–73, 185, 187–188, 199

aitab ema ämmaemanda ülesan-
nete täitmisel, 249–250, 287

aitab isa halduskohustuste täitmi-
sel, 13

annab mantli misjonärile, kellel 
seda vaja on, 243–245

armastus inimeste vastu, keda ta 
õpetas, 81–82

austab preesterluse võtmeid, 
147–148

halastav loomus, 17–18, 82
imikuna Saint Georgeʼi templi 

pühitsemisel Utahʼ osariigis, 
113

isiklik tunnistus, 104
jagab nõu D. Arthur Haycockile, 

277
Kaheteistkümne Apostli Kvoo-

rumi liige, 15–18, 22–26, 
113–115

kiidab õigemeelseid viimse aja 
pühi nende eeskuju eest sõja-
väes, 233–234

Kiriku ajaloolane, 16, 125
Kiriku kasv tema juhtimise all, 27
Kiriku president, 26–29
kutsub noore mehe üldkonve-

rentsil istuma enda kõrvale, 
243

kutsutakse teenima Kaheteist-
kümne Apostli Kvoorumisse, 
15–17, 113

kõnnib koosolekule, kuigi murdis 
jalaluu, 115

lapsepõlv, 3–5
laulab avalikult koos oma abi-

kaasa Jessiega, 288
leiab rahu surma ajal, 13, 20, 24, 

29–30, 57, 185, 187–188, 233
leinab esimest abikaasat Louiet, 

kui naine sureb, 13, 185, 267
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leinab kolmandat abikaasat Jes-
siet, kui naine sureb, 29, 187

leinab teist abikaasat Ethelit, kui 
naine sureb, 21, 187

loeb David Whitmeri ja Oliver 
Cowdery oma käega kirjutatud 
tunnistusi, 125

lähedus Jumalaga, 35
missioon, kutsuda kõiki inimesi 

meeleparandusele ja tõsta hoi-
atushäält, 17, 81–82, 221

naaseb Inglismaale Kiriku presi-
dendina, 255

noore mehena Soolajärve templi 
pühitsemisel, 5

on halastav mehe vastu, kes põh-
justas misjonäridega autoavarii, 
17–18

on inspireeritud aitama pojal pi-
dada Tarkuse Sõna, 177–178

palvetab, et saada jõudu lõpuni 
ustavaks jääda, 1, 268

palvetab, et saada jõudu pärast 
esimese abikaasa Louie surma, 
267

palvetab, et torm vaibuks, 
267–268

palvetab avalikult jutlustel, 268
palvetab kõikide inimeste eest, 

273–274
palvetab maailma lõpu eest, 307, 

309
päritolu, 1, 3, 103, 110–111
pöörab tähelepanu väikesele tüd-

rukule rahvamassi seas, 245
rajab abikaasa Louiega kodu ja 

pere, 11–13
ristimine, 167
rõhutab pere tähtsust, 27, 73–74
räägib mehega, kes nautis esma-

kordselt jutlust Tarkuse Sõnast, 
221–223

räägib sugupuu-uurijaga, kes ei 
suuda selgitada oma huvi pere-
ajaloo vastu, 209, 211

saadab jõululäkituse, 300
selgitab Kirikus teenimise isik-

likke põhjuseid, 115
surm, 30
sünd, 1
talle tehtud austusavaldused, 

25–26, 29, 30–31
teeb isa asemel pühitsuspalve, 13
teenib Kirikus paljudes ametites, 

12, 113–115, 157–158
teenib kõrvuti Kiriku tublide 

naistega, 287–288
teenib põhimisjonil Inglismaal, 

7–11, 253–255
teenib Teise maailmasõja algus-

ajal Euroopas, 22–24
teenimine, karm ja andestav, 

17–18
usinus evangeeliumi uurimisel, 

4–5, 135, 137
uurib noore mehena pühakirju, 

4–5, 135
veedab jõule koos perega, 299
väljendab armastust Jeesuse Kris-

tuse vastu, 47–48
väljendab armastust Joseph Smi-

thi vastu, 104
õpetab evangeeliumi oma lastele, 

199
õpib hobune Junielt armastust ja 

lugupidamist, 249–250
õpib noore mehena tööd tegema, 

3–4, 277–278
õpib oma vanematelt evangee-

liumi, 197, 199
Smith, Julina Lambson (ema), 1, 3, 

197, 249, 287
Smith, Louie Shurtliff (esimene 

abikaasa), 6–13, 185
Surm, füüsiline ja vaimne, 59
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T

Taevane Isa
armastus meie vastu, 39–42
kutsub kõiki inimesi tulema oma 

Armastatud Poja juurde, 43
nutab sõnakuulmatute laste pä-

rast, 41–42
olemus, 37–42
on kõikide inimeste vaimude isa, 

38–39, 245–246
pere, kõik inimesed on liikmed, 

38–39, 58, 245–246
plaan, 42–43, 49, 57–67
saatis oma Ainusündinud Poja, 

42–43, 303
tahab, et me naaseksime Tema 

juurde, 42–43
teadmised, maailmal puuduvad, 

35, 37–38
töö, tuua surematus ja igavene 

elu, 41
uskumine, 37–38, 82–83

Tarkuse Sõna, 221–223, 236–237
Teadmised. Vt Õppimine
Teenimine, 248
Teised usud, neist lugupidamine, 

263
Templi pühitsemine, väljendab isik-

likku pühendumust, 211
Templitöö

aitab siduda sugupuu põlv põlve 
järel kokku, 217–118

on armastusetöö, 216–217
pöörab südamed esivanemate 

poole, 209, 211, 212, 215
Vt ka Eelija; Pereajalugu; Pitsee-

rimisvägi
Thompson, Mercy, 103
Tuhandeaastane rahuriik, 316–317
Tunnistajate seadus, 127–128

Töö
päästmiseks, 281–283
väärtus, 277–280

Töökus. Vt Töö

U

Usk
ja päästmisplaan, 62
nõuab Jumala olemuse tundmist, 

37–38
on evangeeliumi esimene põhi-

mõte, 82–83
Taevasesse Isasse ja Jeesusesse 

Kristusesse, 37–38, 82–83
tähendab tegutsemist, 83–84
usus käimine, 84
viib koos meeleparandusega 

andestuseni, 81
Usust taganemine, 115–116

V

Valikuvabadus, 281–283
Vandumine, 238
Vastuseis, toob kasu, 240
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 

Kirik
abiorganisatsioonid, 117–118
armastus kirikus seab eeskuju 

maailmale, 246–247
hoogustub jõudsalt kogu maail-

mas, 120–121
juhatab Jeesus Kristus, 116–117
Kirikus teenimine väljendab 

tänu Issanda teenimise eest, 
118–120

liikmeks olemise privileeg, 117
loodud, et aidata üksikisikutel ja 

peredel leida rõõmu ja saada 
igavene elu, 117–118

on Jumala kuningriik maa peal, 
116–117
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on vanematele laste õpetamisel 
abiks, 201

taastamine pärast sajandeid kest-
nud usust taganemist, 115–116

Võtmed, preesterluse. Vt Preester-
luse võtmed

Õ

Õppimine
ja tõe eristamine valest, 137–138
Kiriku juhtidelt, 140
kõige olulisemad on teadmised 

evangeeliumist, 137–138
otsimine kõikvõimalikest vald-

kondadest, 137–138
pühakirjadest, 131–133, 138–140, 

142
Püha Vaimu juhatusel, 140–142
suureneb õigemeelselt elades, 

142–144
uurimise, usu ja kuulekuse 

kaudu, 140–142

Ü

Ülestõusmine, 64–65
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