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Viimse aja töö surnute eest
Vanem John A. Widtsoe (1872–1952) 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
õpetas meie ettemääratud missiooni 
kohta aidata päästa Jumala poegi ja 
tütreid:

„Meie surelikkusele eelnevas elus, suure nõukogu 
päeval, tegime me teatud lepingu Kõigevägevamaga. 
Issand esitas oma plaani. Meie võtsime selle vastu. 
Kuna see plaan on mõeldud kõikide inimeste jaoks, 
said meist selle plaani järgi osalised iga inimese pääst
mises. Me nõustusime selsamal hetkel ja selles kohas 
mitte olla ainult iseenda päästjaks, vaid ‥ päästjaks 
kogu inimperele. Me astusime Issandaga partnerlusse. 
Plaani väljatöötamisest ei saanud siis ainuüksi Isa töö 
ja Päästja töö, vaid samuti meie töö. Meist vähim, 
alandlikuim, on partnerluses Kõigeväelisega igavese 
päästmisplaani elluviimises” (The Worth of Souls. – 
Utah Genealogical and Historical Magazine, okt 1934, 
lk 189).” (Doctrine and Covenants and Church History: 
Gospel Doctrine Teacher’s Manual 1999, lk 173)

Vanem Richard G. Scott Kaheteistküm
ne Apostli Kvoorumist julgustas Kiriku 
noori tegema templitööd oma esiva
nemate eest:

„Igasugune töö, mida templis teete, tähendab hästi 
veedetud aega, kuid talituste tegemine asemikuna 
oma esivanema eest muudab templis veedetud aja 
veelgi pühamaks ja sellele järgnevad veelgi suuremad 
õnnistused. ‥

Kas te, noored, tahate teada üht kindlat moodust, 
kuidas vastase mõju oma elust välja tõrjuda? Süvene
ge esivanemate otsimisse, valmistage nende nimed 
ette templi pühadeks asendustalitusteks ja minge siis 
templisse, et olla nende asemikuks ning saada osa 
ristimise ja Püha Vaimu anni talitustest. Ma ei suuda 
mõelda millelegi muule, mis teid elus vastase mõju 
eest rohkem kaitseks.” (Rõõm surnute lunastamisest. 
– 2012. a sügisene üldkonverents)

Vanem David A. Bednar Kaheteistküm
ne Apostli Kvoorumist edastas järgmise 
kutse ja lubaduse:

„Ma palun Kiriku noortel õppida ja saada 
osa Eelija vaimust. Ma julgustan teid oma esivanemaid 
uurima, otsima ja valmistuma nende eest Issanda kojas 
asendusristimisi tegema (vt ÕL 124:28–36). Samuti 
julgustan ma teid aitama teisi nende pereajalootöös.

Sellele kutsele usuga vastates pöörduvad teie süda
med oma isade poole. Aabrahamile, Iisakile ja Jaako
bile antud lubadused sööbivad teie südamesse. Teie 
patriarhaalne õnnistus ja teave teie põlvnemise kohta 
ühendab teid esiisadega ja muutub tähendusrikkaks. 
Teie armastus ja tänu esivanemate vastu suureneb. 
Teie tunnistus ja Päästja omaksvõtmine muutuvad 
sügavamaks ja püsivamaks. Ning ma luban, et te olete 
kaitstud vastaste järjest kasvava mõju eest.  Osaledes 
selles pühas töös ja armastades seda, olete te kaitstud 
nii oma nooruses kui kogu elu.” (Laste südamed pöör
duvad. – 2011. a sügisene üldkonverents)
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