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Kui olin noor mees, teenisin ma Kirikus ühe aruka 
ringkonnajuhataja nõuandjana. Ta püüdis mind 
pidevalt õpetada. Ma mäletan nõu, mida ta kord 

mulle andis: „Kui sa kedagi kohtad, siis kohtle teda, nagu 
oleks tal tõsiseid probleeme, ja sul on õigus üle poole 
ajast.” Tookord mõtlesin, et ta on pessimistlik. Nüüd, üle  
50 aasta hiljem, näen, kui hästi ta maailma ja elu mõistis.

Meil kõik seisame silmitsi katsumustega – mõnikord 
väga raskete katsumustega. Me teame, et Issand laseb meil 
katsumusi kogeda, et meid lihvida ja täiustada, et võiksime 
olla igavesti koos Temaga.

Issand õpetas prohvet Joseph Smithi Liberty vanglas, et 
tasu katsumustes hästi vastu pidamise eest aitab tal saada 
igavese elu vääriliseks:

„Mu poeg, rahu sinu hingele; sinu vaev ja sinu kannatu-
sed on vaid viivuks;

ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõr-
gele ja sa võidutsed kõigi oma vihameeste üle” (ÕL 121:7–8).

Eluajal rõhutakse meid nii palju, et võib tunduda raske 
katsumustes hästi vastu pidada. See võib nii tunduda pere-
le, kes sõltub maa viljast põua ajal. Nad võivad imestada: 
„Kui kaua me võime vastu pidada?” See võib nii tunduda 
noortele, kes seisavad silmitsi räpasuse ja kiusatuste tõusu-
lainega. See võib nii tunduda noorele mehele, kes püüab 
omandada haridust või tööoskust, mida vajab, et ülal 
pidada naist ja peret. See võib nii tunduda inimesele, kes 

ei suuda leida tööd või on pärast firma sulgemist oma töö 
kaotanud. See võib nii tunduda neile, kes seisavad silmitsi 
tervise ja füüsilise jõu hääbumisega, mis võib tulla elus 
varakult või hiljem kas neile endile või nende armsatele.

Kuid armastav Jumal ei ole seadnud selliseid proovile-
panekuid meie teele lihtsalt selleks, et näha, kas me suu-
dame raskusi kannatada, vaid nägemaks, kas me peame 
neis hästi vastu ja muutume seeläbi paremaks.

Esimene Presidentkond õpetas vanem Parley P. Prattile 
(1807–1857), kui ta kutsuti Kaheteistkümne Apostli Kvoo-
rumi liikmeks: „Sind on värvatud tööle, mis nõuab sinu 
kogu tähelepanu ‥, saa lihvitud nooleks. ‥ Sa pead näge-
ma palju vaeva, tegema palju tööd ja kogema palju raskusi, 
et saada täiuslikult lihvitud. Sinu Taevane Isa nõuab seda, 
see on Tema väli; Tema töö; ja Tema ‥ innustab sind ‥ ja 
toetab sind.” 1

Kirjas heebrealastele räägib Paulus hästi vastupidamise 
viljast: „Aga mingi karistus, kui see on käes, ei näi olevat 
rõõmuks, vaid on kurbuseks; aga pärast toob see neile, 
kes sellega on õpetatud, õiguse rahuvilja” (Hb 12:11).

Meie katsumused ja raskused annavad meile võimaluse 
õppida ja kasvada ning need võivad isegi muuta meie loo-
must. Kui me võime pöörduda Päästja poole oma hädas, 
võivad meie hinged saada lihvitud, kui me vastu peame.

Seepärast peame esmalt meeles pidama alati palvetada 
(vt ÕL 10:5; Al 34:19–29).
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Teiseks peame püüdma pidevalt käske pidada vaata-
mata meid ümbritsevatele vastuseisule, kiusatustele või 
rahutusele (vt Mo 4:30).

Kolmandaks on oluline teenida Issandat (vt ÕL 4:2; 20:31).
Õpetaja teenistuses võime õppida Teda tundma ja 

armastama. Kui peame vastu palves ja ustavas teenimises, 
hakkame nägema Päästja kätt ja Püha Vaimu mõju meie 
elus. Paljudel meist on mõne aja selliselt teeninud ja seda 
kaaslust tundnud. Kui mõtlete tagasi sellele ajale, meenub 
teile, et ka teie muutusite. Kiusatus teha halba paistis vähe-
nevat. Soov teha head suurenes. Inimesed, kes teid kõige 
enam tundsid ja armastasid, võisid öelda: „Sa oled muutu-
nud lahkemaks ja kannatlikumaks. Sa ei tundu enam sama 
inimene.”

Te ei olnud enam sama inimene. Teid muudeti Jeesuse 
Kristuse lepituse kaudu, kuna te toetusite oma katsumuses 
Temale.

Ma luban teile, et Issand tuleb teile appi teie katsumus-
tes, kui te Teda otsite ja teenite, ning selle käigus lihvitak-
se teie hinge. Ma kutsun teid üles panema oma usaldus 
Temale kõigis raskustes.

Ma tean, et Jumal Isa elab ja Ta kuuleb meie palveid 
ning vastab neile. Ma tean, et Tema Poeg Jeesus Kristus 
tasus kõigi meie pattude hinna ja soovib, et me tuleksime 
Tema juurde. Ma tean, et Isa ja Poeg vaatavad meie üle 
ning on valmistanud tee, et me võime hästi vastu pidada 
ja tagasi koju naasta.
VIIDE
1. Vt: Autobiography of Parley P. Pratt, toim Parley P. Pratt noorem, 1979, 

lk 120.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Me kõik kogeme katsumusi, mis panevad proovile 
meie usu ja võime vastu pidada. Mõelge oma õpe-
tatavate vajadustele ja katsumustele. Enne külastust 
võiksite palvetada, et saada juhatust, kuidas aidata neil 
paremini vastu pidada. Võite arutada president Eyringi 
mainitud põhimõtteid ja pühakirjakohti, sealhulgas 

palvet, teenimist ja käskude pidamist. Samuti võite 
jagada isiklikke kogemusi, kuidas teid on õnnistatud 
viisidel, mis on aidanud teil hästi vastu pidada.

NOORED
Kui suri minu sõber
Samantha Linton

Teisel aastal keskkoolis oli minu sõbral ajuaneürism 
ja ta suri järgmisel päeval. Kuigi ma olin Kiriku liige, 

oli see siiski minu jaoks katsumus. Mulle oli kogu elu 
õpetatud, et ma võisin pöörduda iga probleemi puhul 
Taevase Isa ja Päästja poole, kuid ma ei olnud kunagi 
varem midagi sellist kogenud.

Ma nutsin tunde, püüdes leida midagi – ükskõik 
mida –, mis mulle rahu tooks. Tema surmale järgnenud 
öösel avasin ma Kiriku lauluraamatu. Laulikut lehitsedes 
sattusin laulu „Jää minuga, on õhtuaeg” (Kiriku laulu-
raamat, nr 101) lehele. Mulle jäi silma kolmas salm:

„Jää minuga, on õhtuaeg,
ja igatsen Sind, kui
Su häält ei enam kuulda saa,
mis hinge valgust tõi.
Mind öine maailm kohutab,
mu kojas viibi veel!
Oh, Päästja, minu juurde jää,
on käes meil õhtu aeg.

See salm täitis mind nii suure rahuga. Ma teadsin,  
et Päästja võib jääda minuga mitte ainult tol ööl, vaid  
Ta teadis alati, kuidas ma end tunnen. Ma tean, et 
armastus, mida ma tundsin selle kirikulaulu kaudu, aitas 
mul elada üle selle öö ja palju teisi katsumusi, mida olen 
kogenud.
Artikli autor elab Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis.

Võite laadida alla laulu „Jää minuga, on õhtuaeg”  
ingliskeelse versiooni veebilehelt lds .org/ go/ 7176.
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Vanem D. Todd Christofferson 
Kaheteistkümne Apostli Kvoo-

rumist õpetas: „Jeesus saavutas 
täiusliku ühtsuse Isaga, allutades en-
nast nii lihas kui vaimus Isa tahtele.

‥ Me ei saa üheks Jumala ja 
Kristusega, kuni nende tahtest ja 
huvidest ei saa meie suurimat soovi. 
Sellise allaheitlikkuseni ei jõuta ühe 
päevaga, kuid Püha Vaimu kaudu 
aitab Issand meid järele, kui me ole-
me selleks valmis, kuni aja jooksul 
võib punktipealt öelda, et Tema on 
meis nagu Isa Temas.” 1

Linda K. Burton, Abiühingu 
üldjuhataja, õpetas, kuidas koos 
ühtsuse nimel töötada: „Lepingute 
sõlmimine ja pidamine näitab, et 
oleme pühendunud saama Päästja 
sarnaseks. Ideaalseimat suhtumist, 
mille poole püüelda, väljendab 
kõige paremini paar fraasi lemmik-
laulust „Lä’en sinna, kus soovid ‥ 

Et nad oleksid üks

Räägin kõike, mis käsid Sa ‥ Mis 
Sa ootad mult, olen see.”” 2

Vanem Christofferson tuletas mei-
le samuti meelde: „Püüdes päevast 
päeva ja nädalast nädalasse püsida 
Kristuse teel, paneb meie vaim 
maksma oma üleoleku, sisemine 
võitlus vaibub ja kiusatused lakka-
vad tülitamast.” 3

Neill F. Marriott, teine nõuand-
ja Noorte Naiste üldjuhatuses, on 
jaganud tunnistust õnnistustest, mis 
tulevad, kui joondame oma tah-
te Jumala tahtega: „Mul on olnud 
raskusi, et saada lahti surelikust soo-
vist, et asjad oleksid minu tahtmist 
mööda. Lõpuks olen mõistnud, et 
minu tahtmine on Jeesuse Kristuse 
tahtest palju puudulikum, piiratum 
ja vähem väärtuslik. [Meie Taevase 
Isa] tee on rada, mis juhatab õnnele 
selles elus ja igavesse ellu tulevases 
maailmas.” 4 Püüdkem alandlikult 

saada üheks meie Taevase Isa ja 
Tema Poja Jeesuse Kristusega.

Täiendavad pühakirjakohad 
ja info
Johannese 17:20–21; Efeslastele 
4:13; Õpetus ja Lepingud 38:27; 
reliefsociety .lds .org
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Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja otsige inspiratsiooni, et teada, mida sellest teistega 
jagada. Kuidas valmistab Abiühingu eesmärgi mõistmine Jumala tütreid ette igavese elu 
õnnistusteks?

Mõtiskle järgneva üle
Kuidas aitab Jumala tahte 
tegemine meil saada rohkem 
Tema sarnaseks?

Usk, pere, trööst


