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Jumala sõna
Tema lastele
P

ühakirjad ütlevad, et esimene asi, mida Jumal tegi
pärast mehe ja naise loomist, oli see, et Ta kõneles
neile.1 Tal oli neile tähtsat infot ja kallihinnalisi juhi
seid. Tema eesmärk ei olnud neid koormata ega neile mu
ret valmistada, vaid juhatada nad õnne ja igavese hiilguseni.
Ja see oli alles algus. Tollest päevast kuni tänapäevani
on Jumal jätkanud oma lastega suhtlemist. Iga põlvkonna
jüngrid on Tema sõna talletanud, hinnanud ja uurinud.
Neid sõnu hindavad kõik, kes soovivad teada Issanda
tahet, ja nad tunnistavad tõest, et „Issand Jehoova ei tee
midagi ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile”.2
See muster on olnud aegade algusest ja jätkub ka tä
napäeval. See pole lihtsalt kena piiblilugu, see on Jumala
seatud viis oma lastele tähtsate sõnumite edastamiseks. Ta
kasvatab inimesi meie keskelt, kutsub neid prohvetiteks
ja annab neile sõnu, mida rääkida, mida meil tuleb „vastu
võtta, nagu oleks see [Tema] enda suust”.3 Ta on kuuluta
nud: „Olgu minu enda hääle või minu teenijate häälega,
see on sama.” 4
See on üks taastamise kõige hiilgavamaid, innustava
maid ja lootust andvamaid sõnumeid – Jumal ei vaiki!
Ta armastab oma lapsi. Ta ei ole jätnud meid pimedusse
ekslema.
Kaks korda aastas, aprillis ja oktoobris, on meil või
malus kuulda Issanda häält Tema teenijate kaudu meie
imelisel üldkonverentsil.

Ma jätan teile oma isikliku tunnistuse, et kaua enne
seda, kui üldkonverentsil kõneleja võtab ette selle pika tee
poodiumile, on ta pühendanud palju aega palvele ja uuri
misele, et täita oma kõnelemisülesannet. Iga konverentsi
sõnum esindab loendamatul hulgal tunde, et valmistuda,
ja siirast anumist, et mõista, mida Issand soovib, et Tema
pühad kuuleksid.
Mis juhtuks, kui kuulajad valmistuksid sama põhjalikult
kui kõnelejad? Kuidas muutuks meie suhtumine üldkon
verentsi, kui näeme seda võimalusena saada sõnumeid
Issandalt endalt? Üldkonverentsi sõnade ja muusika kaudu
võime me saada isiklikke vastuseid mistahes küsimustele
või probleemidele, millega me silmitsi seisame.
Kui te kunagi kahtlete selles, kas Taevane Isa tõesti teile
kõneleb, siis ma tuletaksin teile meelde lihtsad, kuid sügav
mõttelised sõnad, mida laulavad meie Algühingu lapsed:
„[Te olete] Jumala laps, [teid] siia saatis Ta.” Tema eesmärk
on aidata teil naasta „[elama] koos temaga”.
Kui te pöördute Tema lapsena Taevase Isa poole, siis
võite paluda Teda siira südamega: „Juhatage, aidake mul
leida õige tee. Elamaks koos Temaga, mis tegema pean
veel?” Ta kõneleb teile oma Püha Vaimu kaudu ja siis on
teie teha, et „käsud [täita] kõik”. Ma luban, et kui te seda
teete, siis „[teid] õnn on ootamas”.5
Issanda juhatust vajatakse tänapäeval sama palju, kui
seda on vajatud teistel aegadel maailma ajaloos. Kui me
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valmistume kuulama Issanda sõna, siis otsigem usinasti
tõe Vaimu, et kui Issand oma teenijate kaudu kõneleb,
võiksime me mõista, meie arusaamine võiks avarduda ja
me rõõmustaksime üheskoos.6
Ma tunnistan, et „tehes neid asju, ei saa põrgu väravad
[meist] võitu; jah, ja Issand Jumal hajutab pimeduse väed
laiali [meie] ees ja paneb taevad rappuma [meie] heaks ja
oma nime auks”.7

NOORTELE
Valmistumine Jumala hääle kuulmiseks
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resident Uchtdorf selgitab, kuidas esimene asi, mida
Jumal pärast mehe ja naise loomist tegi, oli neile

kõnelemine ning kallihinnalise info ja juhiste andmine.
Meie saame sama õnnistuse osaliseks aprillis ja oktoobris üldkonverentsi ajal, kui Kiriku juhid meile kõnelevad
ja annavad nõu, mida Issand soovib, et me kuuleksime.
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Kas te olete kunagi kuulnud Jumala sõna Tema
teenijate kaudu üldkonverentsil? Kas te olete kunagi
tundnud, et üks eriline sõnum andis teile vastuse, mida
olete otsinud? Võite kirjutada oma päevikusse sellest
kogemusest ja kuidas see teid aitas. Seejärel valmistuge
kuulama Issanda häält sel eeloleval konverentsil, pannes
kirja küsimusi, mis teil on, ja uurides neid oma pühakir-
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jade uurimise ajal. Palvetage Taevase Isa poole ja palu-

Üldkonverentsi ajal võime me saada isiklikke vastu-

ge, et saaksite üldkonverentsi ajal vastuseid ja kaemusi.

seid oma küsimustele ja probleemidele, kui me kuu-

Kui te kuulate Issanda teenijaid, keskenduge isiklikele

lame Jumala valitud teenijaid. Soovi korral arutage

õhutustele. Mida te õppisite? Milliste muudatuste tege-

õpetatavatega järgmist: kuidas võime me valmistuda

miseks saite inspiratsiooni? Kirjutage üles need õhutu-

saama selliseid vastuseid üldkonverentsi ajal? President

sed, sest nende kaudu kõneleb Vaim teiega!

Uchtdorf innustab meid otsima usinasti tõe Vaimu.

Pidage alati meeles, et Taevane Isa armastab teid

Mida see teie arvates tähendab ja kuidas võite te seda

ja juhib teid õiges suunas. Kui te püüate kuulda Tema

oma ettevalmistusse kaasata? Lisaks kirjakohas Õpe-

häält Tema teenijate kaudu, siis teid õnnistatakse ja

tus ja Lepingud 21:6 mainitud õnnistustele, milliseid

valgustatakse.

teisi õnnistusi võite te saada, kui valmistute kuulama
Issanda sõnu Tema teenijate kaudu? Võite paluda õpe-

LASTELE

tatavatel panna päevikusse kirja, mida Vaim neile sellel
üldkonverentsil õpetab.

Valmistu konverentsiks

K

irjuta järgmised read paberile. Hoia paber konverentsi ajal endaga, et võiksid panna kirja, mida õppisid.

Pane oma küsimused kirja. Ma mõtisklen, et …
Palveta Taevase Isa poole. Soovin abi, et õppida …
Kuula konverentsi. Ma õppisin …
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