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Haigete 
tervendamine

Vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist õpetas, et usk on 
hädavajalik imede juhtumiseks.

„Usk on taeva väega tervendamise 
juures hädavajalik. Mormoni Raamatus 

õpetatakse isegi, et „kui inimlaste keskel ei ole usku, 
ei saa Jumal teha mingit imetegu nende keskel” (Et 
12:12) (vt ka 1Ne 7:12; ÕL 35:9). President Spencer 
W. Kimball rääkis ühes tähendusrikkas kõnes haigete 
aitamisest, öeldes: „Sageli alahinnatakse usu tähtsust. 
Sageli tundub, et haige ja tema pere sõltuvad täieli-
kult preesterluse väest ja tervendamise annist, mida 
nad haiget aitavaid vendi loodavad omavat, kuigi 
suurem vastutus on sellel, kes õnnistuse saab. ‥ Kõige 
tähtsam on õnnistusesaaja usk, seda juhul, kui haige 
on teadvusel ja saab toimuvast aru. Päästja kordas 
pidevalt: „Sinu usk on sind päästnud!” (Mt 9:22), nii 
et nendest sõnadest sai justkui refrään” (President 
Kimball Speaks Out on Administration to the Sick. – 
New Era, okt 1981, lk 47)” (Haigete tervendamine. – 
2010. a kevadine üldkonverents).

Vanem Dallin H. Oaks tuletab meile 
samuti meelde, et üks usu tähtis osa on 
valmidus leppida Jumala tahtega.

„Kui kasutame Jumala preesterluse 
väge selles kahtlemata ja hindame Tema 

lubadust, et Ta kuuleb meie usus tehtud palveid ja 
vastab neile, peame siiski alati meeles pidama, et usk 
ja preesterluse tervendav vägi ei saa anda tulemust 
Jumala tahte vastaselt, sest Tema on selle preesterluse 
andnud. Seda põhimõtet õpetatakse ilmutuses, mis 
osutab sellele, et Kiriku vanemad panevad oma käed 

haige pea peale. Issand on lubanud, et „see, kellel 
on usku minusse, et saada tervendatud, ja kes ei ole 
surmale määratud, saab tervendatud” (ÕL 42:48, 
rõhutus lisatud). Sarnaselt sellele kuulutab Issand ühes 
teises tänapäeva ilmutuses, et kui keegi „palub koos-
kõlas Jumala tahtega; ‥ saab tehtud just nii, nagu ta 
palub” (ÕL 46:30) (vt ka 1Jh 5:14; Hl 10:5).

Kõigest sellest õpime, et isegi need Issanda teenrid, 
kes kasutavad Tema jumalikku väge olukorras, kus on 
piisavalt usku, et saada terveks, ei saa anda prees-
terluse õnnistust, mis teeks inimese terveks, kui see 
tervenemine ei ole kooskõlas Issanda tahtega.

Jumala lastena, kes tunnevad Tema suurt armastust ja 
Tema täielikku teadmist, mis on meie igavese heaolu 
seisukohast meile parim, me usaldame Teda. Evangee-
liumi esimene põhimõte on usk Issandasse Jeesusesse 
Kristusesse ja usk tähendab usaldust. Ma tundsin seda 
usaldust oma nõo kõnes, mille ta pidas raskesse hai-
gusesse surnud teismelise tüdruku matustel. Ta ütles 
sõnad, mis mind alguses jahmatasid ja seejärel mu 
meeli ülendasid: „Ma tean, et tema surm oli Jumala 
tahe. Ta sai head arstiabi. Ta sai preesterluse õnnistusi.  
Tema nimi kirjutati templis palvelehele. Tema tervise 
taastumiseks tehti sadu palveid. Ja ma tean, et tema 
perel oli piisavalt usku, et teha teda terveks, kuid Ju-
mala tahe oli võtta ta just nüüd taevasesse koju.” Ma 
tundsin samasugust usaldust ühe teise vähki surnud 
teismelise tüdruku isa sõnades. Ta kuulutas: „Meie 
pere usub Jeesusesse Kristusesse ja see ei sõltu sellest, 
mis juhtub.” Nendes õpetustes peitub minu jaoks 
tõde.  Me teeme lähedase inimese tervendamiseks 
kõik, mis võimalik, ja seejärel usaldame Issandat, jättes 
tulemuse Tema otsustada.” (Haigete tervendamine. – 
2010. a kevadine üldkonverents)
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