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„Kristuse 

valgus on 

jumalik vägi 

või mõju, mis 

tuleb Jumalast 

Jeesuse 

Kristuse 

kaudu. See 

annab kõigele 

valguse  

ja elu.“
Vanem Richard G. Scott, 
Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorum, Peace of 
Conscience and Peace 
of Mind. – Liahona, 
nov 2004, lk 15.
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Jeesuse Kristuse missioon ja teeni-
mine, lk 18 õpetab vanem Russell M. 
Nelson Päästja teenimistöö viit aspekti, 
mida saame rakendada oma elus. Aru-
tage neid aspekte ja seda, kuidas neid 
oma ellu rakendada. Lugege pühakirja-
lugu Päästja elust või vaadake Piibli videot 
(biblevideos.lds.org), kus räägitakse ühest 
sellisest aspektist. Lõpetuseks võite tun-
nistada Tema elust ja teenimisest. Laulge 
laulu „More Holiness Give Me” (Hymns, 
nr 131).

Kes on tõeline sõber? lk 52. Alustage 
küsides, kes on tõeline sõber? Lugege 

vanem Robert D. Halesi sõbra definitsiooni 
ja arutage, millised sõbrad me peaksime 
olema. Jagage kogemust, kui keegi käitus 
teiega kui tõeline sõber, ja rääkige oma-
dustest, mis aitavad pereliikmetel saada 
teistele paremateks sõpradeks.

Templite valmimise tähistamine! lk 62. 
Vaadake koos perega pilte, kuidas lapsed 
on tähistanud templite valmimist. Näidake 
pilti teile lähimast templist ja rääkige, 
miks templid on tähtsad. Rõhutage, et 
ainult templites võivad pered saada kokku 
pitseeritud. Võite lõpetada, lauldes laulu 
„Igavene pere” (lk 65).
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Number näitab, mis leheküljel artikkel algab.
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Tunnistus Jeesuse Kristuse ülestõusmise reaalsusest 
on nii lootuse kui ka kindlameelsuse allikaks. Ja seda 
kõigi Jumala laste jaoks. Minuga juhtus see 1969. 

aasta suvel, päeval, kui suri mu ema. Olen seda tundnud 
alates sellest ajast ja see kestab, kuni näen taas oma ema.

Ajutise lahusoleku kurbus asendus kiiresti õnnetun-
dega. See oli midagi enamat kui lootus õnnelikule taas-
ühinemisele. Kuna Issand on oma prohvetite kaudu nii 
palju ilmutanud ja kuna Püha Vaim on mulle kinnitanud 
ülestõusmisega seotud tõde, võin oma vaimusilmas näha, 
kuidas me ühineme taas oma pühitsetud ja ülestõusnud 
lähedastega.

„Nemad on need, kes tulevad esile õiglaste  
ülestõusmisel. ..

Nemad on need, kelle nimed on kirja pan-
dud taevas, kus Jumal ja Kristus on kohtu-
mõistjaks kõigile.

Nemad on need, kes on õigemeelsed 
inimesed, täiuslikuks tehtud uue lepingu 
vahemehe Jeesuse kaudu, kes viis selle täius-
liku lepituse täide omaenda vere valamise läbi” 
(ÕL 76:65, 68–69).

Kuna Jeesus Kristus murdis surma ahelad, tõusevad 
üles kõik maa peale sündinud Taevaisa lapsed, saades su-
rematu keha. Seepärast võtab minu ja teie tunnistus sellest 
hiilgavast tõest ära armsate pereliikmete ja sõprade kao-
tusvalu ning asendab selle rõõmsa ootusärevuse ja kindla 
teadmisega.

Issand on kinkinud meile kõigile ülestõusmise anni, 
tänu millele meie vaim ühendatakse füüsiliselt täiusliku 
kehaga (vt Al 11:42–44). Minu ema astub esile noore ja 

hiilgavana ning temalt on võetud vanuse ja füüsiliste kan-
natuste ilmingud. See on kingiks nii talle kui ka meile.

Need meie hulgast, kes igatsevad olla koos temaga 
kogu igaviku, peavad tegema valikuid, et olla selle ühen-
duse väärilised ning elada seal, kus Isa ja Tema armastatud 
ülestõusnud Poeg hiilguses elavad. See on ainus koht, 
kus pereelu võib igavesti jätkuda. Tunnistus sellest tõest 
on suurendanud minu tahet saada ise ja aidata saada neil, 
keda ma armastan, selestilise kuningriigi kõrgeima astme 
vääriliseks, rakendades selleks oma elus Jeesuse Kristuse 
lepitust (vt ÕL 76:70).

Igavese elu otsingutel pakub Issand meile sakramen-
dipalvetes juhatust, mis aitab mind ja võib aidata ka teid. 

Meid kutsutakse uuendama igal sakramendikoosole-
kul oma ristimislepinguid.

Me lubame Päästjat alati meeles pidada. Tema 
ohverduse sümbolid aitavad meil olla tänulikud 
kalli hinna eest, mida Ta maksis, et murda surma 
ahelad, pakkuda meile halastust ja anda meile 

meeleparanduse tegemisel võimalus saada an-
deks kõik meie patud.
Me lubame pidada Tema käske. Lugedes pühakirju 

ja elavate prohvetite sõnu ning kuulates sakramendikoos-
olekutel inspireeritud kõnesid, tuletatakse meile meelde 
käskude pidamiseks sõlmitud lepinguid. Püha Vaim annab 
meile meeles ja südames teada käskudest, millest meil on 
vaja sellel päeval eriti kinni pidada.

Sakramendipalvetes lubab Jumal, et saadab Püha Vaimu, 
kes oleks meiega (vt Mn 4:3; 5:2; ÕL 20:77, 79). Sel hetkel 
olen tundnud, nagu vestleks Jumal minuga isiklikult. Ta 
tuletab mulle meelde, milliseid Teda rõõmustavaid asju 

Ta on üles tõusnud

President  
Henry B. Eyring
Esimene nõuandja Esimeses 
Presidentkonnas

E S I M E S E  P R E S I D E N T K O N N A  S Õ N U M
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ma olen teinud, meeleparanduse ja andes-
tuse vajadust ning nende inimeste nimesid 
ja nägusid, keda Ta tahab, et ma Tema nimel 
teeniksin.

Aastate jooksul on see korduv kogemus 
muutnud lootuse ligimesearmastuseks ja 

SÕNUMI ÕPETAMINE

Me peaksime 
„kõrvuta[ma] 

kõiki pühakirju meiega, 
et need oleksid meile 
kasuks ja õpetuseks“ 
(1 Ne 19:23). Võite 
lugeda üle sakramen
dipalved Õpetuse ja 
Lepingute 20. osas, 
salmid 76–79. Lugenud 
president Eyringi õpetusi 
sakramendipalvetest, 
võite kutsuda neid, keda 
õpetate, mõtisklema 
selle üle, et need palved 
võivad juhtida nende elu 
ja aidata neil pöörduda 
tagasi, et elada taas koos 
Taevase Isa ja Jeesuse 
Kristusega.

tekitanud kindlustunde, et halastus on tänu 
Päästja lepitusele ja ülestõusmisele saanud 
minu jaoks võimalikuks.

Ma tunnistan, et Jeesus on ülestõusnud 
Kristus, meie Päästja ja meie täiuslik eeskuju. 
Ta juhib meid igavesse ellu. ◼M
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Jaakob püüdis Päästjat „alati meeles pida[da]“  
(ÕL 20:77). Vaata tema toas ringi. Milliseid  

President Eyring on õpetanud, et kuulates sakramendipal
veid, võime tunda, nagu vestleksime isiklikult Jumalaga. 

President Eyring peab silmas kolme asja. Võite kirjutada 
need küsimused oma päevikusse ja mõtiskleda nende üle sel 
kuul igal pühapäeval. Kui tunnete seda tehes Püha Vaimu 
mõjutusi, võite oma kogemused päevikusse kirja panna.

NOORED

LAPSED

Sinu isiklik vestlus Jumalaga

Pidage alati meeles Jeesust
 

•  Mida ma olen teinud Jumalale meelepärast?
•  Millest peaksin tegema meeleparandust või mille 

eest paluma andestust?
•  Keda Jumal tahab, et ma teeniksin?

asju sa märkad, mis aitavad tal Jeesust alati meeles 
pidada?
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Templilepingud

„Templis tehtavad päästvad tali-
tused, mis lubavad meil ühel 

päeval pöörduda tagasi meie Taevase 
Isa juurde, et elada igavese perena ja 
saada endale kõrgemad õnnistused 
ja vägi, on väärt iga ohverdust ja iga 
pingutust,” 1 ütles president Thomas S. 
Monson. Kui te ei ole veel templis käi-
nud, saate valmistuda pühade templi-
õnnistuste saamiseks. 

•  Uskudes Taevasesse Isasse,  
Jeesusesse Kristusesse ja  
Pühasse Vaimu.

•  Tugevdades tunnistust Jeesuse 
Kristuse lepitusest ja taastatud 
evangeeliumist.

•  Toetades ja järgides elavat 
prohvetit.

•  Olles kümnist makstes templi-
soovituse vääriline, olles kõlbe-
liselt puhas, aus, elades Tarkuse 
Sõna järgi ja kooskõlas Kiriku 
teiste õpetustega.

•  Pühendades oma aega, andeid 
ja vahendeid aitamaks ehitada 
Issanda kuningriiki.

•  Tehes pereajaloo tööd.2

President Monson õpetas veel, et 
kui „peame meeles [templis] sõlmitud 
lepinguid, suudame paremini toime 
tulla mis tahes katsumusega ja jagu 
saada mis tahes kiusatusest”.3

Pühakirjasalmid:
Õpetus ja Lepingud 14:7; 25:13; 109:22

VIITED
 1. Thomas S. Monson. Püha tempel – maailma 

tuletorn. – www.jeesusekristusekirik.ee, 181. 
kevadine üldkonverents.

 2. Vt Daughters in My Kingdom: The History 
and Work of Relief Society, 2011, lk 21.

 3. Thomas S. Monson. Püha tempel – maailma 
tuletorn. – www.jeesusekristusekirik.ee, 181. 
kevadine üldkonverents.

 4. Daughters in My Kingdom, lk 29–30.
  5. Sarah Rich raamatus Daughters in My 

Kingdom, lk 30.

Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimused aitavad 
õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus. Loe lisaks internetist 
reliefsociety.lds.org.

Meie ajaloost
„Pärast Nauvoo templi  

pühitsemist kogunes sinna  
üle 5000 püha. ..

Viimse aja pühade rännakul 
[läände], mil neil tuli [taluda] 
külma, palavust, nälga, vaesust, 
haigusi, õnnetusi ja surma, [olid 
neile toeks] templilepingutest 
saadav jõud, vägi ja õnnistused.“ 4

Nagu paljud Abiühingu õed, 
teenis ka Sarah Rich templitöö
tajana. Ta meenutas oma koge
must: „Kui ei oleks olnud usku ja  
teadmisi, mida me saime selles  
templis .. Issanda Vaimu kaudu, 
oleks meie rännak olnud nagu  
pimeduses kobamine. .. Kuid me 
uskusime Taevasesse Isasse,..  
tundes, et oleme Tema valitud 
rahvas .., ja selle asemel et olla 
kurvad, lahkusime rõõmustades, 
et meie vabastamise päev on 
saabunud.“ 5

Ustavatele viimse aja püha
dest naistele ei olnud väljaränne 
„pimeduses kobamine“. Templile
pingud toetasid neid.

Mida mina teha saan?

1.  Kas ma käin regulaarselt 
templis?

2.  Kas ma julgustan oma õdesid 
saama templiõnnistusi?

K Ü L A S T U S Õ P E T U S E  S Õ N U M
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Greg Batty

Aastaid oleme perena nautinud 
üldkonverentsi kõnede lugemist 

ajakirjast. Loeme kõnede kaupa. Ko-
guneme lihtsalt ümber laua ja igaüks 
loeb ühe lõigu valjusti ette. Kuid 
märkasime, et olime lugenud vaid sel-
leks, et kõne läbi saaks, katkestamata 
lugemist sõnumisse süüvimiseks.

Selleks et loetust rohkem kasu 
tõuseks, ostsime naisega igale pere-
liikmele konverentsikõnede ajakir-
janumbri ja koostasime ajakava, mitu 
kõnet peame nädalas läbi uurima, et 
jõuaksime kõik kõned enne järgmist 
üldkonverentsi läbi lugeda. Mõnel 
nädalal lugesime ühe kõne, mõnel 
kaks, kuid kõik pidid kõnet uurima ja 
meelepärased kohad selles ära märgis-
tama. Pereõhtul õpetasime üksteisele 
meile enim meeldinud kohti.

Sageli oli lastel küsimusi, millest 
said alguse meie vestlused, või küsi-
sime meie naisega midagi õpitu kohta. 
Oli südantsoojendav kuulda, kuidas 
meie teismelised lapsed küsimustele 
vastasid, rääkides seminaris või kirikus 

õpitust või isiklikest õppetundidest. 
Pingevabas ja õdusas õhkkonnas oli 
meeldiv sageli üksteise siiraid tunnis-
tusi kuulata.

Peagi märkasime, et meie hommi-
kune pühakirjalugemine möödus sa-
masuguses õhkkonnas. Mõnel päeval 
jõudsime lugeda vaid mõne salmi, sest 
loetud salme arutades ja vesteldes sel-
lest, kuidas neid oma ellu rakendada, 
oli aeg kiirelt möödunud.

Meie hommikuid täitsid vestlused, 
rõõm ja üksmeel, enne kui igaüks 
meist asus oma isiklike asjatoimetuste 
juurde. Meil on tugev tunnistus meie 
prohveti nõuande kohta õppida ja 
palvetada koos iga 
päev. Meie pere on 
muutunud ühtseks. 
Me õpime üksteiselt 
ja tugevdame üksteist. 
Kõik sai alguse sellest, 
et tahtsime üldkonve-
rentsist veel enam kasu 
saada. ◼

Greg Batty elab Ameerika 
Ühendriikides Utah’ osariigis.

ÕPIME KOOS  
ÜLDKONVERENTSI KÕNEDEST
Meie pere vestlused evangeeliumi teemadel muutusid palju sisukamaks  
pärast seda, kui olime leidnud uue viisi konverentsikõnede uurimiseks.

K E V A D I S E  Ü L D K O N V E R E N T S I  M Ä R K M I K

UURI JA RAKENDA  
KONVERENTSI SÕNUMEID
„Tuletame teile meelde, et 
konverentsil kuuldud sõnumid 
trükitakse ära [ingliskeelsete] 
ajakirjade Ensign ja Liahona 
maikuu numbris. Ma innustan 
teid lugema neid sõnumeid ja 
mõtisklema nende õpetuste üle 
ning selle üle, kuidas neid oma 
elus rakendada.“
President Thomas S. Monson. Lõpetu-
seks. – www.jeesusekristusekirik.ee, 
180. kevadine üldkonverents.
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Sõpradel on meie tegudele suur 
mõju, eriti noores eas. „Nad mõju-

tavad sinu mõtteid ja käitumist ning 
aitavad isegi määratleda, milline isik 
sinust saab.” 1 Kui valid head sõbrad, 
on nad „sulle suureks toeks ja õnnis-
tuseks. .. Nad aitavad sul saada pare-
maks inimeseks ning teevad Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi järgi elamise 
sinu jaoks lihtsamaks.” 2

Selle ajakirja lehekülgedel 52–53 
õpetab Noorte Naiste üldjuhataja 
Elaine S. Dalton hea sõbra leidmise ja 
heaks sõbraks olemise tähtsusest. Ta 
ütleb: „Tõelise sõpruse olemuseks on 
otsida teises inimeses parimat.”

Sõpruse rajamine nendele põhimõ-
tetele aitab noortel kujundada kest-
vaid suhteid ja sotsiaalseid oskusi, mis 
on sügavamad kui lihtsalt „sõbraks” 
saamine sotsiaalvõrgustikes. Vanema-
tena võime aidata oma lastel mõista 
heaks sõbraks olemise ja selliste sõp-
rade valimise tähtsust, kes innustaksid 
neid elama evangeeliumi järgi. Abi 
võib olla järgmistest soovitustest.

Soovitused noorte õpetamiseks
•  Otsige perena pühakirjadest 

näiteid heade sõprade kohta. 
Arutage, millised omadused neid 
sõprussuhteid tugevdasid. Näi-
teks Taavet ja Joonatan (vt 1Sm 
18–23), Rutt ja Noomi (vt Rt 1–2) 

HEADE SÕPRADE  
TÄHTSUS

Õ P E T U S  S U L L E ,  N O O R

PÜHAKIRJAKOHAD 
SÕPRUSEST
Õpetussõnad 17:17; 18:24
Koguja 4:9–10
Matteuse 25:34–40
Luuka 22:32
Moosia 18:8–9

ning Alma ja Moosia pojad (vt 
Mo 27–28; Al 17–20).3

•  Lugege trükisest „Sulle, noor” 
läbi peatükk „Sõbrad”. Rääkige 
oma teismeeas lastele, kuidas on 
sõprus mõjutanud teie elu. Pa-
luge neil rääkida, kuidas nad on 
oma sõpru mõjutanud ja kuidas 
sõbrad on neid mõjutanud.

•  Lugege sellest ajakirjanumbrist 
õde Daltoni artiklit. Rääkige, 
kuidas tema tütar Emi seadis 
endale eesmärgi otsida häid 
sõpru. Aidake oma lastel seada 
eesmärke, milliseid sõpru nad 
endale tahaksid ja milline sõber 
nad ise tahaksid olla.

•  Võite teha pereõhtu jagamaks 
mõtteid sõprussuhete rajamisest. 
Näiteks: „Selleks, et sul oleksid 
head sõbrad, ole ise hea sõber. 
Näita, et sa oled teistest huvi-
tatud ja anna neile teada, et sa 
neist hoolid. Kohtle kõiki sõbrali-
kult ja austusega ning hoidu end 
ümbritsevate inimeste hukka-
mõistmisest ja kristiseerimisest.” 4

Soovitused laste õpetamiseks
•  Sõbraks olemine tähendab teiste 

aitamist. Lugege 2009. aasta 
Liahona märtsikuu numbrist lugu 
„Standing Up for Caleb” ja aru-
tage lastega, kuidas nad saavad 

olla lahked kõigi vastu, keda nad 
kohtavad.

•  Me peame alati otsustama, 
milline sõber me tahame olla. 
Laulge koos laulu „Kui Jeesus ma 
olla püüan” 5 ja rääkige lastega, 
kuidas nad saavad olla mitmel 
moel head sõbrad, nagu oli 
Päästja. ◼

VIITED
 1. Sulle, noor, 2011, lk 16.
 2. Sulle, noor, lk 16.
 3. Vt Jeffrey R. Holland. Real Friendship.  

– New Era, juuni 1998, lk 62–66.
 4. Sulle, noor, lk 16.
  5. Kui Jeesus ma olla püüan.  

– Liahoona, apr 2012, lk 64–65.TA
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Püha Vaimu pidevat kaaslust, kui 
olete väärilised. Selle anni annavad 
Melkisedeki preesterluse hoidjad 
käte pealepanemise teel (vt Ap 
19:6; ÕL 33:15). Seejärel saate oma 
ristimislepingut igal hingamispäe-
val uuen dada, võttes sakramenti ja 
saades Issanda õnnistuse, et „tema 
Vaim oleks alati” teiega (ÕL 20:77).

Püha Vaim, kellele sageli viidatakse 
kui Vaimule, on Jumaluse kolmas 
liige. Prohvet Joseph Smith õpetas: 
„Isal on käegakatsutav lihast ja luust 
keha nagu inimesel, samuti Pojal, 
kuid Pühal Vaimul ei ole lihast ja luust 
keha, Tema on vaimisik. Kui see nii ei 

Püha Vaimu and on üheks suuri-
maks õnnistuseks, mille võime 

selles elus saada, sest Püha Vaim 
trööstib, inspireerib, hoiatab, puhastab 
ja juhatab meid. Ta võib meid täita 
„lootuse ja täiusliku armastusega” 
(Mn 8:26). Ta õpetab „tõde kõige 
kohta” (Mn 10:5). Püha Vaimu kaudu 
saame Jumalalt ilmutusi ja vaimseid 
ande. Veelgi tähtsam, Püha Vaimu 
kaudu saame tunnistuse Taevasest 
Isast ja Jeesusest Kristusest.

Enne ristimist võisite aeg-ajalt 
tunda Püha Vaimu mõju. Kuid 
ainult siis, kui saate pärast ristimist 
Püha Vaimu anni, võite nautida 

PÜHA VAIM TRÖÖSTIB, 
INSPIREERIB JA TUNNISTAB

M I L L E S S E  M E  U S U M E ?

ME EI TOHI SUHTUDA SELLESSE ANDI ISEENESESTMÕISTETAVALT
„Nagu kõigi andidega, tuleb see rõõmuga vastu võtta ja seda tuleb nautida.  
Kui preesterluse hoidja asetas oma käed teie pea peale, et kinnitada teid Kiriku 
liikmeks, kuulsite te sõnu „Võta vastu Püha Vaim”. See ei tähenda, et Pühast 
Vaimust saab tingimusteta teie pidev kaaslane. Pühakirjades hoiatatakse, et 
Issanda Vaim „ei pea igavesti jääma inimesse” (1Ms 6:3). Meie kinnitamisel  
antakse meile õigus Püha Vaimu kaaslusele, kuid see õigus tuleb jätkuvalt  
kuulelikkuse ja väärilisusega välja teenida.”
Vanem Joseph B. Wirthlin (1917–2008) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. The Unspeakable Gift. – 
Liahona, mai 2003, lk 28.

oleks, ei saaks Püha Vaim meis elada” 
(ÕL 130:22).

„Sest Issanda Vaim ei ela templites, 
mis ei ole pühad” (Hl 4:24). Me peame 
olema Tema kaasluse väärilised. Muu-
hulgas teeme seda, kui meil on voo-
ruslikud mõtted, elame rikkumatult ja 
püüame pidada käske. ◼

Lugege lisaks 2Ne 31:13, 17; 32:5, 3Ne 7:20; 
Mn 10:5–8; JSA 1:70.
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Palvetage.

Teenige templis.

Uurige pühakirju.

Võtke väärilisena sakramenti.

Valige sünnis meedia, ärge 
kasutage vandesõnu ja mõelge 
vooruslikke mõtteid.

Saanud Püha Vaimu anni, 
võime teha palju asju, 
mis toovad meie ellu 
Tema mõju.
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Lugu Skandinaaviast pärit viimse aja pühast 
isast, kelle nimi pole teada, kelle väike poeg  
suri reisil New Yorgist Utah´sse 1866. aastal.

„Sõbra abiga kaevati väike haud, kuhu asetati 
surnukeha. Laps oli surnud nakkushaigusesse. 
Polnud leinajaid, polnud matusetalitust, puu-
dusid lilled, vaimulikud laulud ja matusekõne. 
Kuid enne lahkumist ütles leinav isa oma ema-
keeles, taani keeles, hauapühitsuspalve, mis 
kõlas nii: ..

„Taevane Isa, Sina andsid mulle selle väikese 
aarde – selle armsa poisikese − ja nüüd oled Sa ta 
ära kutsunud. Kas Sa hoiaksid teda, et tema säil-
med võiksid lebada siin segamatult kuni ülestõus-
mise koidikuni? Sündigu Sinu tahtmine. Aamen.”

Maast tõustes ütles ta hüvastijätuks:
„Jumalaga, mu armas väike Hans – mu kallis 

pojake.” Seejärel pöördus ta langetatud päi ja 
valutava südamega, kuid kindlal sammul laag-
risse tagasi.” 1

President Joseph Smith (1805–1844) on öelnud:
„Kui lohutav on teada leinajatel, kes on pida-

nud jätma selles elus hüvasti oma mehe, naise, 
isa, ema, lapse või armsa sugulasega, et kuigi 
nende maine tabernaakel on maha maetud ja 
hävib, ärkavad nad taas ellu igavesti leegitsevas 
surematus hiilguses, mitte selleks, et taas kur-
vastada, kannatada või surra, vaid selleks, et olla 
Jumala pärijad koos Jeesuse Kristusega.” 2

Kui Kiriku varajased pöördunud rändasid Ameerika Ühendriikides lääne  
poole, et pühadega ühineda, tuli neil kokku puutuda surmaga, kuid nende usk  
taastatud evangeeliumisse tugevdas neid. Järgnevates teerajajate ülestähenduste  
katkendites väljendub pühade lootus ülestõumisele, lisaks on toodud trööstivaid  

õpetusi Kiriku viielt esimeselt presidendilt.
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Joseph Watson Young (1828–1873), Brigham Youngi ven
napoeg, kes rändas 1853. aastal Inglismaalt Ameerika 
Ühendriikidesse, on öelnud:

„Kurb oli loovutada kaasinimene vaiksel 
hilisel öötunnil merele, tunnistajaks vaid 
mõned üksikud inimesed .. Laeval ei olnud 
tema sugulasi ja keegi peale kaasteenijate 
ei leinanud teda taga. Need on kõige hel-
gemad inimkonna lootused, mis võidakse 
purustada ainsa hetkega. See noor mees 
oli jätnud maha kõik, et minna Siionisse. 
Tema süda pulbitses tulevikulootustest. Ta 
ei mõelnud hetkekski, et ta peab loovu-
tama oma maise keha merevoogudele. Siiski ei surnud ta 
lootuseta. Ta oli Jumalaga rahujalal. Tal oli kindel teadmine 
hiilgavast õigete ülestõusmise hommikust.” 3

President Brigham Young (1801–1877) on öelnud:
„Milline tume org ja vari on see, mida me kutsume 
surmaks! Kui kummaline on lahkuda praegusest olemise 
seisundist meie sureliku keha mõttes tühjuse seisun-

disse. Surmaorg on pimedamast pimedam! 
Kui salapärane on see tee, ja me peame 

käima seda üksi. Ma tahaksin öelda teile, 
mu sõbrad ja vennad, kui me suudak-
sime näha asju, nii nagu need on, ja kui 
me neid näeksime ja mõistaksime, siis 

see tume vari ja org oleksid nii tähtsuse-
tud, et me peaksime ümber pöörduma ja 

vaatama selle peale ning pärast selle ületamist 
mõtlema, miks on see kogu meie olemasolu suurim eelis, 
sest ma olen liikunud kurbuse, leina, häda, ebaõnne, valu, 
ahastuse ja pettumuse seisundist sellisesse seisundisse, kus 
ma võin tunda täiel määral rõõmu elust, niivõrd kui see on 
võimalik ilma kehata.” 4

Vasakul: 
President 
Brigham Young. 
Ülal: Joseph 
Watson Young.
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Dan Jones (1811–1862), pöördunu Walesist, kes purjetas 
1849. aastal koos proua Williamsi ja teiste 
Kiriku liikmetega Ameerika Ühendriiki
desse, on öelnud:

„Walesist Tregaroni lähedalt Ynysybontist 
pärit proua Williamsi olukord halveneb kii-
resti ja paistab, et ta ei ela enam kaua .. Ta 
ütles, et suurimaks auks, mis talle eales oli 
osaks saanud, oli saada Jumala Poja tõelise 
kiriku liikmeks. Ta ei tundnud rinnus hirmu 
teise elu ees ja tema usk andis talle nüüd 
jõudu rohkem kui eales varem .. Ta andis oma poegadele 
pühalikku nõu jätkata ustavalt kuni surmani, et neile saaks 
koos temaga osaks parem ülestõusmine .. Tema mõistus oli 

kogu aeg selge. Veerand viis hommikul lahkus tema vaim 
rahus, jättes tema huulile naeratuse.” 5

President John Taylor (1808–1887) on öelnud:
„Kui lohutav on teada neil, kes on leinas 
kalli sõbra kaotuse pärast, et me saame 
nendega taas suhelda. Kui julgustav on 
kõigil, kes elavad ilmutatud tõe põhi-
mõtteid järgides, eriti vast neile, kes 
on elus hästi hakkama saanud, kes on 

palju kannatanud ja lõpuni vastu pida-
nud, teada, et ei lähe enam kaua, kuni 

me tõuseme hauast ja saame taas elavaks ja 
surematu hinge, et nautida taaskohtumist oma vanade ja 
heade sõpradega, kui me ei pea enam kannatama surma, 
et lõpetada töö, mille Isa on meile teha andnud.” 6

Paremal: 
President John 
Taylor. Ülal: 
Dan Jones.
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Andrew Jenson (1850–1941), Taani immigrant, kes rändas 
vankriga 1866. aastal Ameerika Ühendriikides Nebraskast 
Andrew H. Scotti rühmaga Utah’sse, on 
öelnud:

„Me kõik nutsime või tahtsime nutta, 
olles tunnistajaks, kuidas [meie kaastee-
liste] põrmud asetati kõnnumaal emakese 
maa rüppe, sest mõte sellest, et sel viisil 
oma lähedased matnud sõbrad ja sugu-
lased pidid kohe edasi tõttama, lootmata 
oma surnute puhkepaiku veel kunagi 
külastada, oli tõepoolest kurb ja seda oli 
raske taluda .. Kuid nende hauad leitakse 
üles, kui Gaabriel puhub esimese ülestõusmise hommikul 
pasunat. Need kadunukesed olid teel Siioni poole, kui 
nende kehad maha maeti. Issand kutsus nad koju enne 
sihtpunkti jõudmist. Neile ei olnud antud näha maises elus 

Siionit, kuid neile saab tulevikus osaks hiilgus ja rõõm. Nad 
surid, püüdes kuuletuda Jumalale ja pidades Tema käske. 

Õnnistatud on need, kes surevad [Issandas].” 7

President Wilford Woodruff (1807–1898) on öelnud:
„Kristuse evangeeliumita on surmast põh-
justatud lahusolek üheks kõige kurvemaks 

asjaks, millele mõelda, kuid niipea kui 
me võtame vastu evangeeliumi ja õpime 
ülestõusmise põhimõttest, kaob suurel 
määrel ära surmast põhjustatud kurbus, 

lein ja kannatus .. Kui valgustatud meelega 
inimesele räägitakse surnute ülestõusmisest, 

saab tema vaim aluse, millele toetuda. Selline 
on tänapäeval viimse aja pühade seisukoht. Selles asjas ei 
ole me pimeduses, me teame seda. Jumal on seda meile 
ilmutanud ja me mõistame surnute ülestõusmise põhimõtet 
ja et evangeelium toob endaga elu ja surematuse.” 8

VIITED
 1. Robert Aveson. Leaves from the Journal of 

a Boy Emigrant. – Deseret News, 12. märts 
1921, 4:7; vt lds.org/churchhistory/library/
pioneercompanysearch.

 2. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith, 2007, lk 52.

 3. Joseph W. Youngi päevik, 6. märts 1853, 
Church History Library, Salt Lake City, Utah; 
samuti mormonmigration.lib.byu.edu.

 4. Teachings of Presidents of the Church:  
Brigham Young, 1997, lk 273.

  5. A Letter from Capt. D. Jones to the Editor of 
Udgorn Seion, Ronald D. Dennis. The Call of 
Zion: The Story of the First Welsh Mormon 

Vasakul: 
President 
Wilford 
Woodruff. Ülal: 
Andrew Jenson.

PIL
DI

D:
 H

. E
. P

ET
ER

SO
N

I W
ILF

O
RD

 W
O

O
DR

UF
F,

 ©
 IR

I; 
HA

RO
LD

 H
O

W
EL

L J
EN

SO
N

I F
O

TO
 A

N
DR

EW
 JE

N
SO

N
IS

T, 
AV

AL
DA

TU
D 

KI
RI

KU
 A

JA
LO

O
RA

AM
AT

UK
O

G
U 

LO
AL

;  
W

ILL
IA

M
 D

RI
VE

RI
 F

O
TO

, A
VA

LD
AT

UD
 K

IR
IK

U 
AJ

AL
O

O
RA

AM
AT

UK
O

G
U 

LO
AL

; L
EW

IS
 R

AM
SE

Y 
LO

RE
N

ZO
 S

N
O

W
, A

VA
LD

AT
UD

 K
IR

IK
U 

AJ
AL

O
O

RA
AM

AT
UK

O
G

U 
LO

AL
, ©

 IR
I



 A p r i l l  2 0 1 3  17

William Driver (1837–1920), teerajaja, kes 
rändas 1866. aastal Inglismaalt Ameerika 
Ühendriikidesse New Yorki, on öelnud:

„Willie, mu kallis laps, oli olnud kogu öö 
väga haige. Hommikul kell pool kaheksa 
vabanes ta oma kannatustest. Jumal õnnis-
tagu tema armast hinge. Kuidas ta küll kan-
natas! Ta suri, kuna härra Poulteri käru läks 
Inglismaal Surreys Wandsworthi rajoonis 
St. Ann’s Hilli tänaval katki. Oh, ma olen nii 
kurb selle suure kannatuse pärast. Issand, 
aita mul oma väe abil leppida Sinu tahtega ja innusta mind 
teenima Sind veelgi vapramalt ja ustavamalt, et ma elaksin 

nii, et valmistuda temaga kohtumiseks õnnelikumas ja 
paremas ilmas koos tema kalli õe Elizabeth Ma-

ryanniga, ja luba mul olla õiglaste ülestõus-
mise juures, et nendega kohtuda.” 9

President Lorenzo Snow (1814–1901)  
on öelnud:

„Järgmises elus on meie kehad ülen-
datud ning vabad haigustest ja surmast. 

Miski ei ole nii kaunis kui ülestõusnud ja 
ülendatud inimene. Ei ole midagi armsamat 

kui olla selles seisundis koos oma naise, laste 
ja sõpradega.” 10 ◼

Emigration, 2. kd, 1987, lk 164–165; vt  
mormonmigration.lib.byu.edu.

  6. Teachings of Presidents of the Church:  
John Taylor. 2001, lk 50–51.

  7. Andrew Jenson, Journal, 20. aug 1866. 
History of The Church of Jesus Christ 

of Latter-day Saints, 8. okt 1866, Church 
History Library, Salt Lake City, Utah, 
6; vt lds.org/churchhistory/library/
pioneercompanysearch.

  8. Teachings of Presidents of the Church: 
Wilford Woodruff, 2004, lk 82–83.

 9. Frank Driver Reeve (toim). London to Salt 
Lake City in 1866: The Diary of William 
Driver, 1942, lk 42; vt mormonmigration. 
lib.byu.edu.

 10. Lorenzo Snow, Conference Report, okt 1900, 
lk 63.

Paremal: 
President 
Lorenzo Snow. 
Ülal: William 
Driver.
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Olles üheks „Kristuse nime eriliseks tunnistajaks kogu maailmas” (ÕL 107:23), 
usun, et Temast õpetades ja tunnistades teenin kõige tõhusamalt. Kõigepealt 
küsin ma sama küsimuse, mille Ta esitas kord variseridele: „Mis teie arvate 

Kristusest, kelle poeg ta on?” (Mt 22:42)
Mõtlen sageli nendele küsimustele, kohtudes valitsusjuhtide ja erinevate usujuhti-

dega. Mõned kinnitavad, et „Jeesus oli suur õpetaja”. Teised ütlevad: „Ta oli prohvet.” 
Kolmandad pole Temast midagi kuulnud. Me ei peaks olema üllatunud. Tegelikult 
teab taastatud evangeeliumi tõdesid suhteliselt vähe inimesi. Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed moodustavad ennast kristlasteks nimetavate inimeste 
hulgas vaid väikese osa.

Nefi nägi sajandeid tagasi meie olukorda tänapäeval:
„Ja sündis, et ma nägin Jumala Talle kirikut, ja selle liikmeid oli vähe ..; ometi ma 

nägin, et Talle kirik, kes olid Jumala pühad, oli samuti kogu maa pinnal ja nende 
võim maa pinnal oli väike ..

Ja sündis, et mina, Nefi, nägin Jumala Talle väge, et see laskus Talle kiriku pühade 
peale ja Issanda lepingurahva peale, kes olid hajutatud kogu maa pinnal, ja nad olid 
relvastatud õigemeelsuse ja Jumala väega suures auhiilguses” (1Ne 14:12, 14).

See õigemeelsus, see vägi ja see hiilgus, tõepoolest, kõik meie rohked õnnistused 
tulenevad teadmisest, kuulekusest ja tänulikkusest ning armastusest Issanda Jeesuse 
Kristuse vastu.

Vanem  
Russell M. Nelson
Kaheteistkümne  
Apostli Kvoorumist

Meie imetlust Jeesuse vastu väljendab kõige  
paremini Tema eeskuju järgimine.

JEESUSE 
KRISTUSE 

JA
M

ES
 T

IS
SO

TI 
PIL

T 
JE

ES
US

 LÄ
HE

B 
Õ

HT
UL

 B
ET

AA
N

IA
SS

E.

missioon ja teenimistöö





20 L i a h o o n a

Päästja viis võrdlemisi lühikese sureliku 
elu jooksul täide kaks peamist eesmärki. 
Üheks oli Tema „töö ja [Tema] hiilgus –  
tuua inimesele surematus ja igavene elu!” 
(Ms 1:39). Teise kohta ütles Ta lihtsalt: „Ma 
olen teile annud eeskuju, et ka teie nõnda 
teeksite, nagu mina teile olen teinud.”  
( Jh 13:15)

Esimest tuntakse lepitusena. See oli Tema 
võrratu missioon surelikus elus. Ülestõusnud 
Issand kuulutas oma missioonist muistse 
Ameerika elanikele:

„Mina tulin maailma, et teha oma Isa tahet, 
sest minu Isa saatis mind.

Ja minu Isa saatis mind, et mind saaks 
tõsta üles ristile; ja pärast seda, kui mind 
tõsteti üles ristile, et ma saaksin siis tõm-
mata kõik inimesed enda juurde” (3Ne 
27:13–14).

Jutlust jätkates rääkis Ta oma teisest ees-
märgist – olla eeskujuks. „Te teate, mida teil 
tuleb .. teha, sest neid tegusid, mida te olete 
näinud mind tegemas, tuleb ka teil teha” 
(3Ne 27:21).

Ma nimetan esimest eesmärki Tema missi
ooniks. Tema teist eesmärki meeldib mul kä-
sitleda Tema teenimistööna. Vaadakem uuesti 
üle Tema elu kaks komponenti – Tema missi-
oon ja Tema teenimistöö.

Jeesuse Kristuse missioon – lepitus
Tema missiooniks oli lepitus. See missioon 

oli üksnes Temal. Sureliku ema ja surematu 
Isa järglasena oli Ta ainus, kes sai vabatahtli-
kult jätta oma elu, et see jälle tagasi saada  
(vt Jh 10:14–18). Tema lepituse hiilgavad tu-
lemused olid lõpmatud ja igavesed. Ta võttis 
surmalt astla ja muutis surma mõju ajutiseks 

(vt 1Kr 15:54–55). Tema kohustus teha meie 
jaoks võimalikuks lepitus oli teada juba isegi 
enne loomist ja langemist. See polnud vajalik 
mitte üksnes kogu inimkonna ülestõusmiseks 
ja surematuseks, vaid see võimaldas meil 
tänu Päästja loodud võimalusele saada an-
deks ka meie patud. Seega tegi Tema lepitus 
võimalikuks meie ühinemise Tema ja meie 
igavese perega. Seda me nimetamegi igave-
seks eluks. See on Jumala suurim and inime-
sele (vt ÕL 14:7).

Keegi teine poleks saanud lepitust teoks 
teha. Mitte keegi teine, isegi mitte kõige 
rikkam ja mõjuvõimsam inimene ei saaks 
päästa ühtki hinge, ka mitte iseenda oma 
(vt Mt 19:24–32). Kelleltki teiselt ei nõuta, 
et ta valaks verd mõne teise inimese igavese 
pääste nimel. Jeesus tegi seda „ühekordse[lt] 
ja alatiseks” (Hb 10:10).

Kuigi lepitus viidi lõpule Uue Testamendi 
ajal, kuulutasid Vana Testamendi sündmused 
sageli ette selle tähtsust. Aadamal ja Eeval 
kästi ohverdada „Ainusündinud Poja ohver-
damise võrdkuju” (Ms 5:7). Kuidas? Vereva-
lamise teel. Nad kinnitasid oma kogemusega 
pühakirjakohta, kus öeldakse, et „liha hing 
on veres” (3Ms 17:11).

Arstid teavad, et hädad algavad niipea, 
kui veri enam organit ei varusta. Kui jala 
verevarustus on rikutud, võib tagajärjeks olla 
gangreen. Kui aju ei saa verd, võib tagajärjeks 
olla insult. Kui veri ei liigu enam normaalselt 
mööda pärgarterit, võib tekkida südamera-
bandus. Ja kui verejooksu ei saada kontrolli 
alla, järgneb surm.

Aadam, Eeva ja järgnevad põlvkonnad 
õppisid, et iga kord, kui nad valasid looma 
verd, võeti loomalt elu. Kuid iga loom ei 

Päästja 
vereva
lamine 

kogu inimkonna 
eest ei alanud 
mitte ristil, kus 
lõppes lepituse 
agoonia, vaid 
Ketsemani aias.
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sobinud ohverdustalituseks. Selleks pidi olema karja 
esmasündinud veatu loom (vt näiteks 2Ms 12:5). Need 
nõuded sümboliseerisid veatu Jumala Talle lõpuks toimu-
vat ohverdust.

Aadamale ja Eevale anti käsk: „Mispärast, sul tuleb 
teha kõike, mida sa teed, Poja nimel, ja sul tuleb meelt 
parandada ning hüüda Jumala poole Poja nimel igavesti” 
(Ms 5:8). Sellest päevast kuni aegade keskpaigani oli loo-
made ohverdamine Jumala Poja lõpuks toimuva lepituse 
võrdkuju ja kujutis.

Kui lepitus teoks sai, täitus selle suure ja viimase ohver-
dusega Moosese seadus (vt Al 34:13–14) ja lõpetati loo-
made ohverdamine, millega õpetati, et „liha hing on veres” 
(3Ms 17:11). Jeesus selgitas, kuidas muistse ohverduse 
elemendid võeti lepituses kokku ja kuidas neid mälesta-
takse sümboolselt sakramendiga. Pange taas tähele, kuidas 
viidatakse elule, lihale ja verele:

„Siis Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et 
kui te ei söö Inimese Poja liha ega joo tema verd, siis ei ole 
elu teis enestes!

Kes sööb minu liha ja joob minu verd, sel on  
igavene elu; ja mina äratan tema üles viimsel päeval.””  
( Jh 6:53–54)

Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele lunastatakse kogu inim-
kond, nimelt nii paljud, kes tahavad. Päästja verevalamine 
kogu inimkonna eest ei alanud mitte ristil, vaid Ketsemani 
aias. Seal võttis Ta enda peale kõigi nende patukoorma, 
kes kunagi on elanud. Selle raske koorma all veritses Ta 
igast poorist (vt ÕL 19:18). Lepituse agoonia viidi lõpule 
Kolgata ristil.

Prohvet Joseph Smith sõnastas lepituse tähtsuse.  
Ta ütles: „Meie usu peamisteks põhimõteteks on apost-
lite ja prohvetite tunnistus Jeesusest Kristusest, et Ta 
suri, maeti ja tõusis taas kolmandal päeval ning läks üles 
taevasse. Kõik muu meie usku puutuv on vaid sellele 
lisaks.” 1

Selle volituse ja sügava tänulikkusega õpetan ja tunnis-
tan Temast ka mina.
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Jeesuse Kristuse teenimistöö – eeskuju
Issanda teine kaugeleulatuv eesmärk sure-

likkuses oli teenida, et olla meile eeskujuks. 
Tema eeskujulik elu väljendus surelikkuses 
toimunud teenimistöös. See hõlmas Tema 
õpetusi, tähendamissõnu ja jutlusi. See hõl-
mas imesid, mida Ta tegi, armastavat heldust 
ja kannatlikkust inimlaste vastu (vt 1Ne 
19:9). See hõlmas Tema preesterluse volituse 
kaastundlikku kasutamist. See hõlmas Tema 
õigemeelset meelepaha, kui Ta mõistis hukka 
patu (vt Rm 8:3) ja kui Ta viskas kummuli 
rahavahetajate lauad (vt Mt 21:12). See hõl-
mas Tema südamevalu. Teda pilgati, Talle 
anti rooska ja Ta salati maha (vt Mo 15:5), üks 
jüngritest isegi reetis Ta ja teine salgas Ta ära 
(vt Jh 18:2–3, 25–27).

Ükskõik kui imelised olid Tema teod, ei ol-
nud need siis ega ole ka praegu üksnes Talle 
iseloomulikud. Jeesuse eeskuju võib järgida 
piiramatu hulk inimesi. Tema prohvetid ja 
apostlid ning teised Tema poolt volitatud 
teenijad tegid samasuguseid tegusid. Paljud 
on kannatanud Tema pärast tagakiusamist 
(vt Mt 5:10; 3Ne 12:10). Te teate ka kaasajal 
vendi ja õdesid, kes on tõsiselt püüdnud 
järgida Issanda eeskuju, isegi kui nad on 
pidanud sellepärast kohutavat hinda maksma.

Just nii see peabki olema. Ta loodab meie 
peale. Issand palus meil järgida Tema ees-
kuju. Tema palve oli kristallselge:

•  „Missugused mehed te peaksite  
olema? .. Just nagu mina olen”  
(3Ne 27:27; vt ka 3Ne 12:48).

•  „Tulge minu järele ja ma teen teid ini-
meste püüdjaiks” (Mt 4:19).

•  „Sest ma olen teile annud eeskuju,  

et ka teie nõnda teeksite” ( Jh 13:15;  
vt ka Jh 14:6).

Need ja teised sarnased pühakirjakohad 
ei ole pandud kirja soovitustena. Need on 
jumalikud käsud! Me peame järgima Tema 
eeskuju!

Aitamaks kaasa meie soovile Teda järgida 
võime vaadelda Tema elu viit aspekti, mida 
saame järgida.
Armastus

Kui ma küsiksin teilt, milliseid Tema elule 
iseloomulikke jooni te kõigepealt välja took-
site, arvan ma, et te nimetate armastust. Selle 
juurde kuulub ka Tema kaastunne, lahkus, li-
gimesearmastus, pühendumine, andestamine, 
halastus, õiglus ja nii edasi. Jeesus armastas 
oma Isa ja ema (vt Jh 19:25–27). Ta armastas 
oma peret ja pühasid (vt Jh 13:1; 2Ts 2:16). Ta 
armastas patustajaid, kuid ei mõistnud õigeks 
nende patte (vt Mt 9:2; ÕL 24:2). Ta õpetas 
meile, kuidas saame Talle näidata oma ar-
mastust. Ta ütles: „Kui te mind armastate, siis 
pidage minu käsusõnu!” ( Jh 14:15) Seejärel 
lisas Ta rõhutamaks, et Tema armastus pole 
tingimusteta: „Kui te peate minu käsusõna, 
siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu 
mina olen pidanud oma Isa käsusõnu ja jään 
tema armastusse” ( Jh 15:10; vt ka ÕL 95:12; 
124:87).

Meie Päästja armastus avaldus samuti 
Tema teenimise kaudu. Ta teenis oma Isa ja 
inimesi, kellega koos Ta elas ja töötas. Me 
peame järgima Tema eeskuju mõlemal juhul. 
Me peame teenima Jumalat, „käi[ma] kõigil 
tema teedel ja [teda] armasta[ma]” (5Ms 10:12; 
vt ka 11:13; Jos 22:5; ÕL 20:31; 59:5). Ja me 
peame armastama oma ligimesi neid teenides 

Tunnus, 
mis eristab 
Päästja 

õpetusi kõikidest 
teistest õpetustest, 
on see, et Ta õpetas 
igavikulise täht
susega tõdesid. 
Üksnes Tema sai 
ilmutada meie elu 
eesmärgi.
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(vt Gl 5:13; Mo 4:15–16). Alustame oma perekonnast. Sügav 
armastus, mis seob vanemaid nende lastega, põhineb sellel, 
et nad teenisid oma lapsi siis, kui nad oma vanematest täie-
likult sõltusid. Hiljem võib kohusetundlikel lastel avaneda 
võimalus näidata üles samasugust armastust, teenides oma 
vananevaid vanemaid.
Talitused

Päästja eeskujuliku elu teine aspekt oli pühade talituste 
rõhutamine. Sureliku teenimise ajal näitas Päästja, kui 
tähtsad on päästmiseks vajalikud talitused. Ristija Johannes 
ristis Ta Jordani jões. Isegi Johannes küsis: „Miks?”

Jeesus selgitas: „Olgu nüüd nii; sest nõnda on meie 
kohus täita kõike õigust” (Mt 3:15; rõhutus lisatud). Tähtis 
polnud üksnes talitus, vaid oluline oli ka Jeesuse ja Johan-
nese seatud eeskuju.

Hiljem seadis Issand sisse sakramenditalituse. Ta selgitas 
sakramendi sümboleid ja valmistas need pühad sümbolid 
oma jüngritele (vt Mt 26:26–28; Mk 14:22–24; Lk 24:30).

Ka meie Taevane Isa andis selle talitusega seoses juht-
nööre. Ta ütles: „[Te] peate .. 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.” 
(Ms 6:59)

Issanda surmale järgnenud teenimise ajal ilmutati ülen-
duse kõrgemad talitused (ÕL 124:40–42). Nende talituste 
jaoks on Ta rajanud pühad templid. Tänapäeval tehakse 
pesemist ja võidmist ning antakse templiand neile, kes on 
selleks põhjalikult valmistunud (vt ÕL 105:12, 18, 33; 110:9; 
124:39). Templis on võimalik saada pitseeritud oma mehe 
või naisega, esivanemate ja järeltulijatega (vt ÕL 132:19). 
Meie Õpetaja on seaduse ja korra Jumal (vt ÕL 132:18). 
Tema keskendumine talitustele on meile oluliseks eeskujuks.
Palve

Issanda eeskujuliku teenimise kolmas aspekt on palve. 
Jeesus palvetas oma Isa poole taevas. Ta õpetas ka meile, 
kuidas palvetada. Me peame palvetama Jumala, Igavese Isa 
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poole Tema Poja Jeesuse Kristuse nimel Püha Vaimu väe 
kaudu (vt Mt 6:9–13; 3Ne 13:9–13; JST, Mt 6:9–15). Mulle 
meeldib Jeesuse suur eestpalve, mis on üles tähendatud 
Johannese 17. peatükis. Selles palves suhtleb Poeg sundi-
matult Isaga, paludes oma armsate jüngrite eest. See on 
näide tõhusast ja härdast palvest.
Teadmised

Issanda eeskuju neljas aspekt on Tema jumalike tead-
miste kasutamine. Nagu varem mainitud, tunnistavad paljud 
mittekristlased, et Jeesus oli suurepärane õpetaja. Tõe-
poolest, seda Ta oli. Kuid mis muudab Tema õpetused nii 
eriliseks? Kas Ta oli kogenud matemaatika, rakendus- või 
loodusteaduste õpetaja? Selle ja muude maailmade loojana 
(vt Ms 1:33) oleks Ta võinud seda kindlasti olla. Ja püha-
kirjade loojana oleks Ta võinud õpetada väga hästi nende 
ülesehitust.

Tunnus, mis eristab Tema õpetusi kõikidest teistest õpe-
tustest, on see, et Ta õpetas igavikulise tähtsusega tõdesid. 
Üksnes Tema sai ilmutada meie elu eesmärgi. Üksnes Tema 
kaudu saame õppida meie surelikkusele eelnevast elust ja 
meie surmajärgsest potentsiaalist.

Ükskord rääkis Meisterõpetaja kahtlevatele kuulajatele, 
et neil on Temast kolm tunnistajat:

•  Ristija Johannes,
•  Jeesuse teod,
•  Jumala, Igavese Isa sõnad (vt Jh 5:33–37).

Seejärel rääkis ta neljandast tunnistajast: „Uuri[ge] pühi 
kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu, ja need 
on, mis tunnistavad minust.” ( Jh 5:39)

Sõna arvate võib siinkohal tunduda kohatuna. Kuid on 
selge, mida Jeesus tahtis edasi anda. Ta teadis, et paljud 
Tema kuulajad arvasid tegelikult, et igavene elu on püha-
kirjades. Kuid nad eksisid! Pühakirjad üksi ei suuda anda 
igavest elu. Muidugi on pühakirjades vägi, kuid see vägi 
tuleb Jeesuselt endalt. Tema on Sõna − Logos. Igavese elu 
vägi on Temas, kes „alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala 
juures ja Sõna oli Jumal” ( Jh 1:1; vt ka 2Ne 31:20; 32:3). 

Seejärel noomis Jeesus Temas kahtlejaid nende kangekael-
suse pärast: „Ja te ei taha tulla minu juure, et te saaksite 
[igavese] elu.” ( Jh 5:40)

Õpetaja võiks meid oma võrratute teadmistega üle 
külvata, aga Ta ei tee seda. Ta austab meie valikuvabadust. 
Ta jätab meile avastamisrõõmu. Ta innustab meid tegema 
meeleparandust meie endi vigadest. Ta laseb meil tunda 
vabadust, mille aluseks on meie vabatahtlik kuulekus Tema 
jumalikele seadustele. Jah, see kuidas Ta kasutab oma tead-
misi, on meile suureks eeskujuks.
Vastupidamine

Issanda teenimistöö viies aspekt on Tema pühendumus 
lõpuni vastu pidada. Ta ei hiilinud oma ülesandest ku-
nagi kõrvale. Kuigi Ta kannatas rohkem, kui me suudame 
mõista, ei andnud Ta alla. Üha raskemaks muutuvatest 
katsumustest hoolimata viis Ta oma ülesande lõpule: Ta 
lepitas kogu inimkonna patud. Tema viimased sõnad ristil 
olid: „See on lõpetatud!” ( Jh 19:30)

Rakendamine oma ellu
Me võime rakendada Tema teenimistöö viit aspekti ka 

oma elus. Tema järgimine on kindlasti parimaks tõendiks 
sellest, kuidas me Jeesust ülistame.

Hakates tajuma, kes on Jeesus ja mida Ta on meie heaks 
teinud, võime mõningal määral mõista esimese suure käsu 
loogikat: „Ja sina armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest 
oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma mee-
lest ja kõigest oma väest” (Mk 12:30). Ehk teisisõnu, kõik, 
mida me mõtleme, teeme ja ütleme, peaks peegeldama 
meie armastust Tema ja Tema Isa vastu.

Küsige endilt: „Kas on kedagi, keda ma armastan roh-
kem kui Issandat?” Võrrelge oma vastust Issanda seatud 
standarditega.

•  „Kes isa või ema enam armastab kui mind, see ei ole 
mind väärt.”

•  „Kes poega või tütart enam armastab kui mind, see ei 
ole mind väärt” (Mt 10:37). JA
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Olgu armastus pere ja sõprade vastu kui tahes suur, 
kui see rajaneb Jeesuse Kristuse armastusel, on see palju 
sügavam. Vanemlik armastus laste vastu on tänu Temale nii 
selles elus kui pärast seda elu palju tähendusrikkam. Kõik 
armastusega seotud suhted muutuvad tänu Temale pare-
maks. Meie Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse armastus annab 
valgust, inspiratsiooni ja motivatsiooni armastada rohkem 
ka teisi.

Talitused keskenduvad igavikulistele väärtustele. Vane-
mad peaksid mõtlema, millist talitust on igal nende lapsel 
järgmisena vaja. Koduõpetajad peaksid mõtlema talitustele, 
mida vajaks iga pere, keda nad teenivad.

Päästja palve tuletab meile meelde, et isiklik palve, 
perepalve ja palvemeelne teenimine Kiriku kutsetes 
peaksid saama meie elu osaks. Isa tahte teadmine ja selle 
järgimine annab suurt vaimset tugevust ja enesekindlust 
(vt ÕL 121:45). Me tahame olla Issanda poolel.

Teades „asjadest, nagu need tõepoolest on, ja asjadest, 
nagu need tõepoolest saavad olema” ( Jb 4:13), on meil 
võimalik tegutseda vastavalt õigetele põhimõtetele ja 
õigele õpetusele. See teadmine muudab meie käitumist 
paremaks. Teod, mis muidu võivad olla tingitud isekusest 
ja meeleliigutusest, asenduvad õigetest põhjustest ajenda-
tud tegudega.

Kohustus pidada vastu lõpuni tähendab, et me ei palu 
end vabastada kutsest teenida. See tähendab, et me püüd-
leme kindlalt väärilise eesmärgi poole. See tähendab, et me 
ei anna kunagi alla oma lähedaste suhtes, kes on läinud 
ekslema. Ja see tähendab, et peame alati kalliks oma iga-
vest perekonda isegi raske haiguse päevadel ja puude või 
surma korral.

Ma palvetan kogu südamest, et Issanda ümberkujundav 
mõju tooks meie elus esile tähendusrikka muutuse. Tema 
missioon ja Tema teenimistöö võivad õnnistada meid nüüd 
ja igavesti. ◼
Artikli aluseks on pühaliku koosoleku kõne Brigham Youngi ülikoolis 
18. augustil 1998. Täispika ingliskeelse kõne lugemiseks vt speeches.byu.edu.

VIITED
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 49.

Tema ees
kujulik elu 
kajastus 

surelikkuses toi
munud teenimis
töös. See hõlmas 
Tema õpetusi, tä
hendamissõnu ja 
jutlusi. See hõlmas 
Tema preesterluse 
volituse kaastund
likku kasutamist.
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Oma viimasel elunädalal viis meie Päästja Jeesus Kristus täide 
lepituse: Ta kannatas Ketsemanis, Ta löödi risti Kolgatal ja Ta tõusis 
hauast üles.

Taevaisa tutvustas enne Maa loomist taevases nõukogus meie, 
Tema laste jaoks mõeldud plaani. Me hõiskasime rõõmust, kui 
Taevaisa valis Jeesuse Kristuse päästmisplaani täide viima 
(vt Ii 38:7 ja Aabr 3:27). Petlemmas Maarjale sündinud 
Jeesus elas patuta elu. Tänu Tema lepitusele saame 
pöörduda tagasi elama meie Taevase Isa juurde ja 
võime saada igavese elu. Jeesus Kristus tuleb ta-
gasi väe ja hiilgusega, et elada millenniumi ajal 
maa peal. Viimsel päeval on Ta kõigi inimeste 
kohtumõistja.

Järgnevad pildid Piibli videotest, kus ku-
jutatakse Päästja viimast elunädalat. Lugege 
iga pildi juures olevaid pühakirjasalme. 
Sündmuste täieliku kronoloogia leidmiseks 
vaadake pühakirjajuhti või ingliskeelse 
„Bible Dictionary” nelja evangeeliumi 
koondtabelit. Piibli videoid saate  
vaadata aadressil biblevideos.lds.org.

Ülestõusmisnädal
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Viis päeva enne  
paasapühi tuli  

Jeesus Jeruusalemma 
emaeesli seljas, nagu 

oli ette kuulutatud. 
Inimesed tervitasid 

Teda oma kuningana, 
hüüdes „Hoosianna!“ 

ning laotades oma 
riided ja palmioksad 

emaeesli ette tee 
peale. (Vt Mt 21:1–11; 

Mk 11:1–11; Sk 9:9.)

Jeesus puhastas oma sureliku teenimise ajal teist korda templiõue.  
„Minu koda peab hüütama palvekojaks, aga teie teete ta röövliauguks!” 
hüüdis Ta rahavahetajatele (Mt 21:13). Siis tuli templis Tema juurde pime-
daid ja jalutumaid ning Ta tegi nad terveks. Aga kui ülempreestrid ja kirja-
tundjad nägid Tema imesid, said nad pahaseks ja tahtsid Ta ära tappa.  
(Vt Mt 21:12–17; Mk 11:15–19.)

Jeesus Kristus, Isa Ainusündinud 
Poeg, alandus, et tulla maa peale, et 
lunastada langemisest kogu inim-
kond. (Vt 1Ne 11:16–22, 26–33;  
Al 7:10–13.)



Selle nädala jooksul pidas Päästja mõned 
oma kõige meeledejäävamad jutlused,  
sealhulgas õpetas Ta lesknaise ohvriannist.  
(Vt Mk 12:41–44; Lk 21:1–4.)

Päästja põlvitas ja palvetas 
Ketsemani aias. Tema agoonia 

maailma pattude pärast pani 
Ta „valust värisema ja verit-

sema igast poorist, ja kanna-
tama nii kehas kui vaimus” 
(ÕL 19:18). Juudas Iskariot 
ja relvastatud sõjamehed 

arreteerisid peagi Jeesuse. 
Kõik jüngrid hülgasid Ta ja 

põgenesid. (Vt Mt 26:36–56; 
Mk 14:32–50; Lk 22:39–53.)

Viimase õhtusöögi ajal lubas Jeesus 
oma apostlitele, et kui Ta lahkub, 
saadetakse neile Trööstija ehk Püha 
Vaim. Ta palus neil Teda sakramendi 
võtmisega alati meeles pidada. 
Õhtu lõppedes tegi Jeesus 
eestpalve, paludes, et jüng-
rid oleksid ühtsed. (Vt Mt 
26:17–30; Mk 14:12–26; 
Lk 22:14–32; Jh 13–17.)



 A p r i l l  2 0 1 3  29

Pärast ebaseaduslikku kohtumõistmist ja julma 
nuhtlemist rooskadega lasi Jeesus Kristus enda 
risti lüüa, viies lõpule suure ja viimse ohverduse, 
mis võimaldab kõigil Jumala lastel saada pääs-
tetud (vt Al 34:14–15). Enne videviku saabumist 
võtsid Jeesuse järgijad Tema keha ristilt maha, 
mähkisid Ta koos lõhnarohtudega lõuendisse ja 
asetasid hauda. (Vt Mt 27; Lk 23; Mk 15; Jh 19.)

Kui koitis pühapäeva hommik, läks Maarja Magdaleena koos teiste 
ustavate naistega haua juurde, et Jeesuse keha veel võida. Nad nägid 
haua eest ära veeretatud kivi ja kahte inglit, kes kuulutasid rõõmusõ-
numit: „Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud.” (Mt 28:6) Ülestõus-
nud Päästja oli alistanud füüsilise surma ja teinud võimalikuks selle, 
et igaüks meist ärkab taas ellu: „Sest nõnda nagu kõik surevad  
Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks Kristuses” (1Kr 15:22).  
(Vt Mt 28; Mk 16; Lk 24; Jh 20.) ◼
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Jessica Larsen ja Marissa Widdison
Kiriku ajakirjad

Lapsepõlv on rõõmus aeg, sest paljusid asju tehakse 
esimest korda. Esimene jalgrattasõit, kooliminek 
või uue toidu maitsmine on vaid mõned põnevad 

asjad, mis kujundavad lapse elu. Täiskasvanutena on meil 
võimalus lastele sellel avastuste teel abiks olla. Kiriku 
täiskasvanud liikmetena on meil võimalus aidata lastel 
kasvada ka evangeeliumis (vt ÕL 68:25). Mida saame teha 
selleks, et lapse ristimisest – esimesest lepingust, mille ta 
meie armastava Taevase Isaga teeb – kujuneks kena ja 
tähendusrikas sündmus?

President Boyd K. Packer on õpetanud: „Selle Kiriku 
peamiseks eesmärgiks on õpetada noori, kõigepealt ko-
dus ja siis kirikus.” 1

Järgmistes näidetes räägivad vanemad, kuidas nemad 
on oma lapsi pühadeks talitusteks ning ristimis- ja kinnita-
mislepinguteks ette valmistanud.

Me alustasime varakult
Nelja lapse ema Lori ütleb: „Iga lapse seitsmeaasta-

seks saamine on tähistamist väärt.” Koos mehega on nad 
õpetanud oma lastele ristimisest sellest päevast peale, mil 
lapsed sündisid. Siiski, kui laps saab seitsmeseks, alustab 
pere erilist ettevalmistamist. Iga kuu on üks pereõhtu pü-
hendatud ristimisega seotud teemale, näiteks lepingutele 
või Jeesuse eeskujule.

Lori räägib, et lapse kaheksanda sünnipäeva kuu õpe-
tused on eriti tähendusrikkad. Ta näitab lastele riideid, 
milles nad said oma nime ja õnnistuse, ning räägib päe-
vast, mil see talitus aset leidis.

„See on õige aeg keskenduda templilepingutest tule-
nevatele õnnistustele,” märgib Lori. „Me õpetame alati, et 
otsus saada ristitud on esimene samm templiõnnistuste 
saamiseks valmistumisel.”

Me kaasame kogu pere
Nelja lapse ema Monica soovitab võimalusel kaasata 

vanemad lapsed nooremate õdede ja vendade etteval-
mistamisse. Ta ütleb: „Asjale annab kaalu juurde, kui nad 
kuulevad teismelist venda või õde tunnistamas või oma 
kogemusest rääkimas.” Lori lisab, et mõnikord paluvad nad 
ristimiseks valmistuvatel lastel õpetada endast väiksema-
tele, mida nad on õppinud.

Aitame lastel 
VALMISTUDA RISTIMISEKS
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Me kasutame seda misjonitööks
Kui Danieli tütar sai kaheksaseks, teadis ta, et tüdruk 

soovib kutsuda oma ristimisele ka need sõbrad, kes ei 
ole Kiriku liikmed. Pere otsustas kutsuda Allisoni risti-
misele sõpru nii koolist kui naabrusest. Neil paluti võtta 
ristimisele kaasa oma lemmiksalm Piiblist. Pärast ristimist 
märkis Allison oma uutes pühakirjades need kohad ära 
ja kirjutas sõprade nimed juurde.

„Kuna meie oleme ta pere, siis olime loomulikult sel 
päeval kõik rakkes. Kuid pärastpoole lasime tal ka üksnes 
sõpradega aega veeta ja neile oma tunnetest rääkida,” 
meenutab Daniel. „Südantsoojendav oli näha, kuidas 
meie laps oli eeskujuks.”

Me harjutame piiskopiga vestlemist
Kimberly, kelle lapsed jõuavad varsti ristimisikka, mä-

letab, kuidas ta kaheksa-aastaselt läks piiskopi kabinetti 
oma ristimisvestlusele. „Ma olin nii pabinas!” meenutab 
Kimberly.

Nüüd püüab ta abiks olla, et tema lapsed paanikasse 
ei satuks. Nad räägivad koos mehega oma lastele vest-
lusest piiskopiga. Nad küsivad lastelt ristimisega seotud 
küsimusi, täpselt nii, nagu tehakse päris vestlusel. Sellised 
vestlused ei tutvusta lastele mitte üksnes seda, kuidas vest-
lust tehakse, vaid need julgustavad lapsi järele mõtlema, 
mida ristimisleping nende jaoks tähendab.

Meil on imeline võimalus
Vanemad toovad kohe välja selle, et nad pole oma 

laste ristimiseks ja kinnitamiseks ettevalmistamisel 
teinud midagi ülemäärast. Kirjeldades aastate jooksul 
tehtud õppetunde, kasutasid nad siiski selliseid sõnu 
nagu „põhjalik” ja „järjepidev”. „Kandsime hoolt selle 
eest, et meie lapsed mõistaksid, et see on nende elus 
tähtis samm, et see on tähtis asi,” ütleb Kimberly. „Pi-
dasime alati meeles, et meie oleme need, kes lapsi ette 
valmistavad. Me ei jäänud lootma üksnes Algühingu 
õpetajate tööle.”

Meile on antud imeline võimalus aidata meie armsatel 
lastel valmistuda ristimiseks ja kinnitamiseks. Tehes seda 
palvemeelselt, on Issand koos meiega, et esimese lepingu 
tegemise kogemusest võiks saada vägev vundament tule-
vaseks vaimseks kasvuks. ◼

Järgmisel kahel leheküljel vastame mõnele laste küsimu
sele seoses ristimise ja kinnitamisega.

VIIDE
 1. Boyd K. Packer. Teach the Children. – Liahona, mai 2000, lk 16.JO
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Ristimisest arusaamine
Marissa Widdison
Kiriku ajakirjad

LAPSED

Kas ma pean  
ristimisel minema 
vee alla?

Jeesus kasteti 
ristimisel vee alla. 
See tähendab, et 
Ta lasti üleni vee 
alla ja tõsteti siis 
kiiresti veest välja 
(vt Mt 3:16). Sinu 
ristimine käib sa
mamoodi. Sellisel 
moel ristimine 
tuletab meile 
meelde, et jätame 
maha oma vana 
elu ja alustame 
uut, mille pü
hendame Jumala 
ja Tema laste 
teenimisele.

Kes mind ristib?
Sellel, kes sind 

ristib, peab olema 
preesterlus – vägi 
tegutseda Jumala 
nimel. Kui Jeesus 
tahtis ristitud saada, 
läks Ta Ristija Johan
nese juurde, kellel 
oli preesterlus (vt 
Mt 3:13).

Mees, kes sind 
ristib, saab selleks 
loa sinu piisko
pilt või koguduse 
juhatajalt.

Milliseid lubadusi  
ma ristimisel annan?

Ristimisel teed sa lepingu. See  
on sinu ja Taevaisa vaheline luba
dus. Sa lubad Talle, et teed teatud 
asju ja Tema lubab sind õnnistada. 
Seda lepingut kirjeldatakse sakra
mendipalves, mida loetakse ette 
igal pühapäeval (vt ÕL 20:77–79). 
Sina lubad järgmist:

•  pidada meeles Jeesust Kristust,
•  pidada Tema käske,
•  võtta enda peale Kristuse nimi, 

mis tähendab, et Tema töö on 
sinu elus esikohal ja sa teed 
seda, mida Tema tahab, mitte 
seda, mida maailm tahab.

Kui sa pead sellest lubadusest 
kinni, lubab Taevane Isa, et Püha 
Vaim on koos sinuga ja et sinu  
patud antakse andeks.

FOTO: © DYNAMIC GRAPHICS; DAVID STOKERI, MATTHEW REIERI JA 
SARAH JENSONI FOTOILLUSTRATSIOONID
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Mis on Püha Vaim?
Püha Vaimu and on kõige hinna

lisem Jumala kingitus. Sinu ristimine 
veega pole täielik, kuni Melkisedeki 
preesterlust hoidvad mehed pole 
andnud sulle õnnistust, et võtta 
vastu Püha Vaim (vt Jh 3:5).

Püha Vaim on Jumaluse liige.  
Ta tunnistab Taevasest Isast ja 
Jeesusest Kristusest ning aitab meil 
teada, mis on tõde. Ta aitab meil 
vaimselt tugev olla. Ta hoiatab ohu 
eest. Ta aitab meil õppida. Püha 
Vaim aitab meil tunda Jumala 
armastust.

Kui sa oled kinnitatud Kiriku 
liikmeks, võib Püha Vaim olla 
alati koos sinuga, kui teed õigeid 
valikuid.

Miks ma pean olema kaheksa- 
aastane, et saada ristitud?

Issand õpetab, et lapsed ei peaks 
saama ristitud enne, kui nad on 
piisavalt vanad, et osata teha vahet 
heal ja halval. Pühakirjad ütlevad, 
et see on kaheksa aasta vanuselt  
(vt Mn 8:11–12; ÕL 29:46–47; 68:27).
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Enne Teise Seitsmekümnete Kvoorumi liikmeks kutsu-
mist teenisin oma naisega mõned aastad Brasiilias Cam-

pinase ja São Paulo templites. Mõlemas templis teenides 
olin sageli hämmastunud, et templist mööduvad inimesed 
olid sellest nii lummatud, et peatusid, astusid sisse ja esitasid 
templi kohta küsimusi.

Andsime sisenejatele teada, et ilma õige ettevalmistuseta 
ei saa nad templi teistesse ruumidesse minna. Seejärel rää-
kisime templi eesmärgist, mõnest evangeeliumi peamisest 
õpetusest ja kutsusime neid kohtuma misjonäridega. Pal-
jude heade inimeste jaoks on tempel tohutuks misjonitöö 
vahendiks, sest tekitab südantliigutavaid tundeid.

Mina ja mu naine Elizabeth oleme kogenud selliste 
tunnete väge. Ligi 40 aastat tagasi hakkas üks hea sõber, 
kolleeg ja Kiriku liige meiega ühe vestluse ajal rääkima 
evangeeliumist. Ta saatis meile mitmel korral misjonärid 
külla. Meile meeldisid misjonärid ja me nõustusime vest-
lustega, kuid polnud tegelikult huvitatud sellest, mida nad 
õpetasid.

Kõik muutus 1978. aasta oktoobris, mil mu kolleeg kut-
sus hulga oma sõpru, sealhulgas ka meid, São Paulo templi 

Vanem Jairo Mazzagardi
Seitsmekümnest

Paljudes heades inimestes tekitab  
tempel südantliigutavaid tundeid.

Templi 
lummuses
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lahtiste uste päevale. Ta üüris omal kulul mitu 
bussi, et sõbrad saaksid sõita koos temaga 
80 kilomeetri kaugusele templisse.

Ristimisruumi sisenedes tundis Elizabeth 
midagi, mida polnud varem tundnud. Hiljem 
mõistis ta, et see oli Püha Vaim. See tunne täi-
tis ta südame suure rõõmuga. Sellest hetkest 
teadis ta, et Kirik on õige ja et ta tahab just 
selle Kirikuga ühineda.

Samasugused tunded valdasid ka mind, 
kui olime ekskursiooni lõpus jõudnud pit-
seerimisruumi, kus meile õpetati igavestest 
perekondadest. See õpetus liigutas mind. 
Olin oma kutsealal edukas, kuid tundsin juba 
tükk aega oma hinges tühjust. Ma ei teadnud, 
millega seda tühimikku täita, kuid tajusin, et 
see on kuidagi seotud perekonnaga. Pitseeri-
misruumis olles hakkasid asjad minu mõttes 
ja südames oma kohale asetuma.

Mõne päeva pärast võtsid misjonärid taas 
meiega ühendust. Seekord olime nende sõ-
numist väga huvitatud.

Vanemad julgustasid meid tõe kohta in-
nukalt palvetama. Otsustasin, et see on ainus 
viis, kuidas ma võiksin palvetada. Teadsin, et 
ma ei saa Kirikuga ilma tõelise tunnistuseta 
liituda. Mõte pöörduda Taevaisa poole, et 
saada Temalt kinnitus, tekitas minus äre-
vust, kuid samas olin kindel, et Ta vastab 
mulle. Rääkisin Talle oma südamesoovidest 
ja palusin kinnitada, et Kirikuga liitumine 
on õige samm.

Järgmisel pühapäeval istus mu sõber, 
kes oli meid templisse kutsunud, pühapäe-
vakoolis minu taha. Ta kallutas end minu 

poole ja kõnetas mind. Tema sõnad andsid 
vastuse just sellele, millest olin palveta-
nud. Polnud kahtlust, et Taevane Isa rääkis 
minuga tema kaudu. Olin tol ajal karmi 
olemisega mees, kuid mu süda sulas ja ma 
puhkesin nutma. Kui sõber oli jutu lõpe-
tanud, küsis ta, kas tahame naisega saada 
ristitud. Olime nõus.

Meid ristiti ja kinnitati 31. oktoobril 1978, 
vähem kui kuu pärast São Paulo templis 
saadud kogemust. Järgmisel päeval osalesime 
São Paulo templi teisel pühitsemiskoosolekul. 
Aasta pärast olime uuesti templis, et saada 
perena oma kahe pojaga kokku pitseeritud. 
Kõigil kolmel korral kogesime midagi kau-
nist ja meeldejäävat. Olen aastate jooksul 
regulaarselt templis käies jätkuvalt kogenud 
neidsamu tundeid.

Kakskümmend kaheksa aastat pärast meie 
ristimist olime naisega taas São Paulo templis. 
Mind oli äsja kutsutud templi presidendiks. 
Meie jaoks oli imeline kogemus kõndida taas 
kord ringi Issanda kojas ja tunda neidsamu 
sooje tundeid, mis olid olnud meie pöördu-
mise tõukeks.

Tempel teeb mind ja mu naist jätkuvalt 
õnnelikuks. Kui näeme templisse sisenemas 
noorpaari, kes tahab saada igavese perena 
kokku pitseeritud, tunneme suurt lootust.

Paljud inimesed kogu maailmas on valmis 
kuulma evangeeliumi sõnumit. Nad tunnevad 
samasugust janu, nagu tundsin mina rohkem 
kui 30 aastat tagasi. Tempel ja sealsed talitu-
sed on tulvil väge, et seda janu kustutada ja 
tühimik täita. ◼



Ühel õhtul olin reisijaid täis lennu-
kit hoovõturajale ruleerimas, kui 

mul tekkis tunne, et lennuki juhtimis-
süsteemil on midagi viga. Oma vaimse 
eelaimduse kontrollimiseks pöörasin 
ruleerimisteelt ära ja tegin lennukiga 
mõned täisringid. Kõik tundus korras 
olevat.

Mõtlesin: „Kas peaksin õhku 
tõusma, et reisijad õigeks ajaks 
sihtkohta viia, või väravasse ta-
gasi sõitma?” Teadsin, et väravasse 
naasmisega kaasneb lennu pikk 
edasilükkamine. Ruleerimisteed on 
ühesuunalised. Ma pidanuks ootama, 
kuni juhtimiskeskus oleks teinud 

V I I M S E  A J A  P Ü H A D E  H Ä Ä L E D

mulle vastassuunas ruleerimiseks 
ruumi. Siis peaksime ootama, kuni 
hooldemeeskond lennuki üle kontrol-
lib. Lennu edasilükkamine põhjustaks 
probleeme nii lennukompaniile kui 
reisijatele, kellele tullakse vastu või 
kes peavad jõudma jätkulennule. Mõt-
lesin ka, kuidas suhtub hooldusosa-
kond sellesse, et mul polnud lennuki 
vea kohta mingit tõestust peale tugeva 
eelaimduse.

Lennuki kaptenina vastutasin meie 
turvalisuse eest, seetõttu otsustasin kuu-
lata oma sisehäält ja tagasi pöörduda.

Väravasse naasnud, ütlesin me-
haanikule, et tundsin, et lennukil on 

midagi viga, kuid ei tea, milles asi. Ta 
ei uskunud, et midagi on korrast ära.

„Ilmselt on asi märjas ruleeri-
mistees,” sõnas ta. „Sa ehk libisesid 
asfaldil.” Sellest hoolimata nõustus 
ta kontrollima rooliseadet ja lennuki 
esiratast. Pärast kontrolli palus ta mul 
lennuki reisijatest vabastada, et ta 
saaks minna proovisõidule.

Kui ta 30 minuti pärast tagasi jõu-
dis, oli ta väga murelik. Ta oli kuulnud 
proovisõidu ajal katkendlikku kriginat. 
Vajutanud enne väravasse naasmi-
seks tagasipöörde tegemist piduritele, 
kaotas ta lennuki üle kontrolli ja oleks 
äärepealt ruleerimisteelt välja sõitnud.

Lähemal uurimisel selgus, et 
eelmisel õhtul oli pidureid valesti 
hooldatud. Lennukil oleksid võinud 
maandumise ajal pidurid üles öelda ja 
ma oleksin võinud masina üle kont-
rolli kaotada.

Mulle anti teine lennuk ja kolme-
tunnise hilinemisega jõudsime kõigi 
reisijatega turvaliselt sihtkohta.

Olen rõõmus, et kuulasin Vaimu 
sosistust. Ma tean, et Vaim juhib meid, 
kui otsime Issandalt juhatust ja kuu-
lame Tema õhutusi. ◼
Craig Willie, Ameerika Ühendriigid, Utah

MINU LENNUKIL OLI MIDAGI VIGA

Mõtlesin, kuidas suhtub 
hooldusosakond sellesse, et mul 

polnud lennuki vea kohta mingit tõestust 
peale tugeva eelaimduse. JO
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Ma lugesin kord Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumi liikme va-

nem Richard G. Scotti üldkonverentsi 
kõnet. Kuigi ma olin seda kõnet  
ka varem kuulnud ja lugenud, 
hakkas mulle silma üks fraas, mis 
meelde jäi.

Mõni tund hiljem tuli mulle külla 
mu poeg, kes jagas oma sõbraga kor-
terit. Ta oli teeninud põhimisjonil ja 
õppinud mõne semestri ülikoolis. Ta 
polnud kindel, mida ta peaks õppima 
ja millise elukutse valima. Kuna ta 
tundis, et praegusel hetkel on kool 
nii aja kui ka raha raiskamine, jät-
tis ta oma õpingud pooleli ja läks 
täiskohaga tööle.

Ta rääkis mulle, et üks tema 
sõpradest oli teinud ettepa-
neku, et nad läheksid ühele 
Bahama või Kariibi saarele, 
otsiksid endale töökoha ja 
elaksid mõned kuud lõbusat 
elu. Mu poja meelest oli see 
vahva mõte. Nägin selgesti, kuidas 
selline murevaba elu ettepanek noort 
meest ahvatles.

Just siis meenus mulle vanem 
Scotti sõnum. Ma võtsin kätte aja-
kirja Ensign ja lugesin oma pojale 
ette järgmised read: „Sul on siin maa 
peal jumalik eesmärk. Sa ei peaks 
pidevalt meelelahutust ja naudingut 
taga nõudma. Sa oled siin, et sind 
proovile pandaks, et sa võiksid saada 
õnnistusi, mis Jumalal sulle varuks 
on. Vaja on karastuda kannatlikku-
sega” („Finding Joy in Life”, Ensign, 
mai 1996, lk 25).

LEIDKE ELUS RÕÕMU
Sõnagi lausumata võttis mu poeg 

ajakirja ja luges kogu artikli läbi. Hiljem 
ütles ta vaid, et ei lähe saarele seiklema.

Mõne aja pärast astus ta politsei-
akadeemiasse ja see viis ta kokku 
tema tulevase naisega. Nad abiellusid 
Mesa Arizona templis ja neil on nüüd-
seks kolm imelist last. 2010. aastal 
lõpetas mu poeg bakalaureuseõppe ja 
leiab elus suurt rõõmu.

Seiklus, mille mu poeg plaanis ette 
võtta, oleks võinud osutuda toredaks 
kogemuseks, aga samas oleks see 
võinud vaimselt ka väga ohtlik olla. 

Iga kord, kui ma sellele kogemusele 
mõtlen, puudutab Vaim minu südant.

Ma olen tänulik prohvetite sõnade 
ja selle eest, et mul aidati meenutada 
seda kõnet, tänu millele ma suutsin 
kedagi juhendada. Ma olen samuti 
tänulik, et minu poeg kuulas Issanda 
sõnumit ja lubas Vaimul end mõju-
tada. Ma tean, et kui me kuulame 
Päästja ja Tema teenijate õpetusi, saab 
meile osaks palju õnnistusi ja Issand 
on meile armuline. ◼

Karen Rockwood, Idaho, Ameerika 
Ühendriigid

Kui mu poeg rääkis mulle, 
et üks tema sõpradest oli 

teinud ettepaneku, et nad 
läheksid ühele Bahama või 

Kariibi saarele ja elaksid 
mõned kuud lõbusat elu, 

meenus mulle vanem 
Scotti sõnum. 
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1997. aasta märtsis, kui ela-
sime koos abikaasaga 

Venemaa linnas Rostov-on-Donis, 
saime ristitud Viimse Aja Pühade  
Jeesuse Kristuse Kirikusse.

Kui ma uurisin Kiriku õpetusi, sain 
ma vastuse paljudele oma küsimustele. 
Oli huvitav õppida päästmisplaanist, 
sealhulgas ristimisest surnute eest. Olin 
üllatunud, kui kuulsin, et võime saada 
ristitud oma surnud esivanemate eest.

KATKENUD KÕNE
Aasta pärast meie ristimist kutsus 

misjonijuhataja meid valmistuma 
templisse minekuks. Ühe osana meie 
ettevalmistusest hakkasime uurima 
oma sugupuud. Ühel päeval, kui mõ-
tisklesin selle töö üle, helises telefon. 
Helistajaks oli minu ämm. Ma palusin 
tal mulle saata minu mehe perekonna 
surnud esivanemate nimekiri. Ta oli 
üllatunud ja rääkis mulle, et ristimine 
surnute eest ei ole Kristuse õpetus, 

vaid mormoonide väljamõeldis. Ma ei 
olnud kindel, mida talle vastata, sest 
polnud tuttav seda õpetust toetavate 
pühakirjakohtadega.

Kui ma mõtisklesin, mida talle vas-
tata, katkes meie kõne. Hetke jooksul 
ei mõistnud ma, mis oli juhtunud, aga 
siis panin toru hargile ja läksin maga-
mistuppa. Ma võtsin kätte Uue Tes-
tamendi, põlvitasin palves ja palusin 
Taevaisa, et Ta näitaks mulle, kust ma 
võiksin vastuse leida.

Pärast palvet avasin ma Piibli. 
Ma tundsin, nagu oleks keegi mulle 
öelnud, et ma loeksin avatud lehel 
29. salmi. Piibel oli lahti 1. Korintlaste 
15. peatüki kohal, mis räägib surnute 
ristimisest.

Ma tundsin suurt rõõmu ja üllatust, 
et Taevane Isa oli selsamal hetkel 
minu palvele vastanud. See tunne 
oli imeline.

Ma olin sügavas mõttes selle ko-
gemuse üle, kui ühtäkki telefon taas 
helises. See oli minu ämm, kes küsis, 
miks kõne oli katkenud. Ma vastasin, 
et ei tea, miks kõne katkes, ja palusin 
tal avada Piibel ja lugeda 1. Korintlas-
tele 15:29.

Mõni päev hiljem oli minu laual 
surnud esivanemate nimekiri. Mu 
ämm oli lugenud seda pühakirjakohta 
ja uskus nüüd, et Päästja oli apostel 
Pauluse kaudu õpetanud surnute 
ristimisest.

Jumal on lubanud suuri õnnistusi 
neile, kes teevad seda lunastustööd. 
Ma tean, et see on õige. ◼
Seda Meliksetyan, Armeenia

Mu ämm 
rääkis mulle, et 

ristimine surnute eest 
ei ole Kristuse õpetus, 
vaid mormoonide 
väljamõeldis.
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Reisides oma perega Nevadast Alas-
kasse, hakkasin ma vestlema ühe 

meeldiva naisega, kes istus minust 
teisel pool vahekäiku.

Ta küsis, kuhu ma reisin, ja ma 
vastasin, et lendame Alaskasse Ju-
neausse, et külastada meie poega ja 
tema peret. Ta jutustas, et on pärit 
Las Vegasest. Siis, muutudes har-
daks, lisas ta, et lendab Juneausse, 
et külastada oma mehe perekonda 
ja pidada mälestusteenistus oma 
abikaasale, kellega ta oli 20 aastat 
abielus olnud. Ta oli hiljuti vähki 
surnud.

Ma vaatasin üle vahekäigu ja mõt-
lesin omaette, kui õnnelik ma olen, 
et tean päästmisplaani ja võin teenida 
Nevada osariigis Las Vegase templis. 
Ma mõtisklesin, kuidas ma võiksin 
seda naist lohutada.

Ühtäkki tuli mulle selgelt meelde 
prohvet Joseph Smithi tsitaat, mida 
olin jaganud Abiühingus. Kui Joseph 
Smith organiseeris Abiühingu, ütles 
ta, et õed „ruttavad .. teelisele appi, 
valavad õli ja viina ahastuses olija 
haavatud südamele, kuivatavad orvu 
pisarad ja rõõmustavad lese südant” 
(Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith, 2007, lk 452).

Ma vaatasin veel kord teisele poole 
vahekäiku. Ma nägin abi vajavat tee-
list, kurvastava südamega leske. Mulle 

KUST MA 
VÕIKSIN SELLISE 
AJAKIRJA 
SAADA?

meenus, et olin sel hommikul lugenud 
Ensigni 2011. aasta juulikuu numbrit. 
Seal olid mõned meeliülendavad ar-
tiklid, ja ma mõtlesin, et need võiksid 
teda julgustada ja lohutada.

Võtsin julguse kokku ja avasin  
ajakirja ühe artikli juurest ja palusin  
tal seda lugeda. Ma jälgisin teda valv-
salt ja olin üllatunud, et ta luges iga 
rida pingsalt. Kui ta oli lõpetanud, 
luges ta järgmise artikli.

Paistis, et miski, mida ta oli luge-
nud, oli tema südant puudutanud. Ta 
surus ajakirja tugevalt oma rinnale ja 
pühkis pisara oma silmast.

„Kust ma võiksin sellise ajakirja 
saada?” küsis ta minult. Ma ütlesin, 
et ta võib selle ajakirja endale jätta. 
Seejärel jätkas ta lugemist.

Kui me Juneausse jõudsime, haaras 
ta mul käest kinni, vaatas mulle silma 
ja lausus: „Aitäh sulle.”

Ma sain sellest kogemusest olulise 
õppetunni. Me oleme ümbritsetud 
võõrastest, kellel on südames kurbus, 
kes vajavad julgustust ja kellel on vaja 
kuulda seda, mida meie, viimse aja 
pühad, teame. ◼

Sharon Rather, Nevada, Ameerika 
Ühendriigid

Ma mõtisklesin, kuidas ma võiksin lohutada seda naist, kes oli hiljuti  
abikaasa kaotanud.
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Matthew D. Flitton 
Kiriku ajakirjad

Ühel päeval üllatas Ungarist 
Szegedist pärit Zoltán Szücs 
oma süstasõidu treenerit, 

öeldes talle, et ei lähe Saksamaale 
võistlema.

„Võistlus oli mu ristimisega samal 
päeval ja seega ma ütlesin ei,” selgitas 
Zoltán.

17-aastasena oli Zoltán võitnud 
palju süstasõidu võistlusi. See on Un-
garis populaarne spordiala ja Zoltán 
oli sellel alal küllalt hea, et kaaluda 
professionaalset sportlaskarjääri. Peale 
selle, et Zoltán otsustas mitte osaleda 
ühel võistlusel, loobus ta varsti süs-
tasõidust täielikult. Tal oli oma ajaga 
paremat peale hakata.

Süstasõit oli Zoltánile head mõju 
avaldanud. Aastatepikkuse treeningu 
jooksul oli ta õppinud enesekontrolli, 
kuulekust ja töökust. Samuti oli Zoltán 
õppinud vältima aineid ja harjumusi, 
mis võisid kahjustada tema spordi-
tulemusi. See polnud kerge elu, vaid 
väga üksildane, ja professionaalne 
karjäär oleks isegi veel rohkem aega 
nõudnud. Professionaalid treenivad 
12 tundi päevas ja peavad pühapäeviti 
võistlustel käima.

„Süstasõit võttis suurema osa mu 
ajast,” ütles Zoltán. „Ma olin fanaati-
line. Sellepärast jätsin ma palju asju 
oma elust välja.”

Sel põhjusel otsustas Zoltán, et ei 
suuda pühenduda nii evangeeliumile 
kui ka süstaga sõitmisele. 2004. aastal 
ütles ta oma treenerile, et jätab süsta-
sõidu sinnapaika.

Varem samal aastal hakkasid mis-
jonärid õpetama Zoltáni ema. Zoltán 
õpetustest osa ei võtnud. Ta oli vas-
tumeelselt nõus oma ema ristimisele 
minema. Kuid tema südant puudutas 
miski, mida ta kirikuhoonesse sisene-
des tundis. Zoltán nõustus misjonäri-
dega kohtuma osaliselt sellepärast, et 
ta suutis nendega samastuda.

„Misjonärid pakkusid mulle huvi, 
sest nad olid tavalised inimesed, kuid 
elasid kõrgemate standardite järgi,” 
selgitas ta.

Kuna Zoltán juba elas sportlasena 
kõrgemate standardite järgi, oli ta val-
mis väärtuslikke evangeeliumi õpetusi 
vastu võtma. Kaks kuud hiljem sai ta 
ristitud.

Alguses arvas ta, et võib süsta-
sõiduga edasi tegeleda ja lihtsalt 

VALIGE 

Vahete-vahel tuleb meil  
loobuda millestki heast  
millegi parema nimel.

pühapäeviti mitte võistelda. Aga kuna 
ta on sedasorti inimene, kes millelegi 
pühendudes tahab seda hästi teha, 
otsustas ta süstasõidust täielikult 
loobuda.

Ta proovis kord peale ristimist 
tegeleda süstasõidu kui hobiga. Sel-
lepeale palus treener tema abi teiste 
õpetamisel ja reiside korraldamisel, 
kuna Zoltán ise ei oleks võistlustest 
osa võtnud. Kuid Zoltán ei soovinud 
pühenduda süstasõidule ega ühelegi 
teisele tegevusele, mis võiks jüngriks 
olemist takistada.

Nii jättis Zoltán oma aeru sinna-
paika ja pühendas ennast Kirikus 
teenimisele. Sarnase otsuse tegi ka pre-
sident Howard W. Hunter (1907–1995), 
kui ta abiellus. President Hunter oli 
meisterlik muusik, kes mängis küm-
neid muusikariistu. Ta mängis õhtuti 
orkestris, aga teiste orkestriliikmete 
elustiil oli vastuolus evangeeliumi stan-
darditega. Nii otsustas president Hun-
ter oma pillid ära panna ja võttis need 
välja ainult vahetevahel, et oma perele 
laulmise ajal saadet mängida.1

Zoltán igatseb süstasõitu, kuid ta 
mõistab, et tema armastus selle spordi 
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Ungarist Szegedist 
pärit Zoltán Szücs jättis 
maha süstasõidu, et 
tal oleks rohkem aega 
evangeeliumi jaoks.

vastu oli küllalt tugev, et võistelda ja 
ehk isegi saada võitu tema armastusest 
Issanda vastu, kui ta selle spordiga 
edasi oleks tegelenud. 

Sama põhimõte käib iga tegevuse 
kohta, mis ei lase meil saada selliseks, 
nagu Jumal soovib. Meist igaühe jaoks 
on parem elada ilma teatud asjadeta, 
isegi kui need asjad on head, kui nende 
nimel oma igavene elu ohtu seada.

„Kirikust sai minu elu,” ütles Zoltán. 
„Süstasõidust loobumise muutis ker-
gemaks teadmine, et kui ma soovin 
kirikus aktiivne olla, ei saa süstasõit 
eales olla mu elu kese, vaid ainult 
hobi. Selle asemel tegin ma Taevaisast 
oma elu keskpunkti.”

Zoltán hakkas õppima evangee-
liumit sama innuga, mida ta oli üles 
näidanud muude tegevuste puhul. Ta 
seadis eesmärgiks teenida põhimisjo-
nil. Ta soovis jääda oma kodumaale ja 
õpetada teisi.

Ta teenis Ungaris ja töötab nüüd 
keskkoolis inglise keele õpetajana. Ta 
seab jätkuvalt oma eesmärke evangee-
liumi järgi. „On asju, millest me peame 
loobuma, sest need tulevad meie ja Ju-
mala vahele,” ütleb ta. „Kerge on lahti 
öelda halvast, kui teame, et peaksime 
sellest loobuma. Tihti ei mõista me, et 
peame loobuma millestki heast millegi 
parema nimel. Me arvame, et kuna see 
ei ole halb, võime sellest kinni hoida 
ja samas Jumala plaani järgida.” Kuid 
Zoltán teab, et peame loobuma heast, 
kui see ei lase meil järgida plaani, mis 
Jumalal on meie jaoks. ◼

VIITED
 1. Vt Eleanor Knowles. Howard W. Hunter, 

1994, lk 81.
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„ Kuidas seletan sõbrale,  
et kõlbelise puhtuse  
seaduse rikkumine  
on laiduväärt tegu?”

Taevaisa soovib, et me oleksime õnnelikud ja Tema 
Vaimu väärilised, mistõttu annab Ta meile käsud, 
et aidata meil hoida oma mõtted, sõnad ja teod 
sobilikes piirides. Kõlbelise puhtuse seadus aitab 
meil hoida püha sigitusjõudu abielu ajaks. Üks 

põhjus, miks Ta käsib, et püha sigitusjõudu kasutaksid vaid 
seaduslikult abielus olevad mees ja naine, on see, et „lastel 
on õigus sündida abielusidemetes”.1

Sa võid anda oma sõbrale „Sulle, noor” brošüüri. Seal on 
toodud mitmeid põhjuseid, miks kõlbelise puhtuse seadusest 
kinni pidamine on hea. „Kui sa oled seksuaalselt puhas, val-
mistud sõlmima ja pidama pühasid templilepinguid. Sa valmis-
tud ehitama üles tugevat abielu ja tooma maailma lapsi, kes 
kuuluvad armastavasse perekonda. Sa kaitsed ennast emotsio-
naalsete kahjustuste eest, mis kaasnevad alati sellega, kui olla 
kellegagi abieluväliselt seksuaalsuhetes. Sa kaitsed ennast ka 
kahjulike haiguste eest. Seksuaalse puhtuse hoidmine aitab sul 
olla enesekindel ja tõeliselt õnnelik ning teha häid otsuseid 
praegu ja tulevikus.” 2

Tempel
Meie Taevaisal on jumalik eesmärk meie kõigi 
jaoks ja see eesmärk on minna templisse. Me 
peaksime olema templiväärilised, et meie pered 
võiks igaveseks kokku pitseerida. Me elame 
taas kord oma Taevase Isaga, ja mis kõige 

tähtsam − me saame tunda lõputut õnne, millest ebaväärili-
sed osa ei saa.
Alofa M., vanus 18, Samoa

Abielu ja perekond
Meid julgustatakse 
olema kõlbeliselt puh-
tad, et me oleksime 
väärilised templisse 
minema ja hoidma 

pühasid lepinguid. Kui me järgime 
kõlbelise puhtuse seadust, paneme 
aluse tugevale abielule ja perele 
tulevikus. Saatan on alati kohal, et 
meid kiusatusse saata, aga palve, 
pühakirjade ja heade sõprade kaudu 
võime kiusatusest üle olla.
Resty M., vanus 16, Filipiinid

Negatiivsed tagajärjed
Kõlbelise puhtuse seaduse rikkumi-
sega kaasnevad paljud negatiivsed 
tagajärjed ja kõiki neid ei õpetata 
terviseõpetuse tunnis. Kõlbelise puh-
tuse seaduse rikkumine võib peletada 
Vaimu sinu elust, teha haiget sinu lä-
hedastele ja panna sind ennast halvasti 
tundma. Ma soovitan vaadata Mormon 
Messages (Mormooni sõnumid) video-
filmi pealkirjaga „Chastity: What Are 
the Limits?” (Kõlbelisus: mis on piirid?) 
(veebilehel youth.lds.org inglise, por-
tugali ja hispaania keeles).
Matthew T., vanus 17, Utah,  
Ameerika Ühendriigid

Puhtus ja austus
Kõlbelise puhtuse seadust järgides 
püsime Jumala silmis puhtana, aus-
tame iseennast ja aitame teistel meid 
austusega kohelda. Kõlbelise puhtuse 
seadusele kuuletudes näitame, et 
oleme Jumala lapsed ja meil on kõr-
ged standardid. Nii väldime kahetsust. 
Seda seadust järgides Taevaisale kuu-
letudes on meie elu siin maa peal ja 
tulevases elus õnnelikum.
Alyana G., vanus 19, Filipiinid

K Ü S I M U S E D  J A  V A S T U S E D

Vastused on mõeldud selleks, et pakkuda tuge ja nõu. Tegemist pole Kiriku ametliku õpetusega.
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Püha and
Me ei tohi selle hinnalise Jumala anniga 
hooletult ümber käia ning sellepärast 
ei tohi me sigitusjõu andi kergekäeliselt 
suhtuda. Anni andmine inimesele, kes 
seda eriliseks ei pea, pole sugugi rahul-
dust pakkuv. Me peame alati sigitus-
jõudu pühana hoidma, sest me oleme 
kõik Jumala templid ja peame olema 
puhtad nagu templid.
Jaron Z., vanus 15, Idaho,  
Ameerika Ühendriigid

Vaim on meiega
Kui sa püsid patust 
puhtana, oled palju 
õnnelikum ja saad 
õnnistusi. Meie kehad 
on templid ja Teavaisa 

„ei ela templites, mis ei ole pühad” 
(Alma 7:21). Kui me püsime patust 
puhtana, on Vaim koos meiega.
Maryann P., vanus 14, Arkansas,  
Ameerika Ühendriigid

Tähtsad küsimused
Vasta oma sõbra küsimusele, küsides 
temalt mõned küsimused: „Mida sa 
teeksid, kui sinu tulevane abikaasa sind 
praegu näeks?” Kõik inimesed, keda 
ma tean, kes on rikkunud kõlbelise 
puhtuse seadust, on seda hiljem ka-
hetsenud. „Mida sa vastaksid tulevikus 
oma lapsele, kui ta küsib, kas sina oled 
rikkunud kõlbelise puhtuse seadust?” 
Su sõber peab mõistma praegu, kui 
tähtis on kõlbelise puhtuse seadus, 
enne kui tema laps talle sellise küsi-
muse esitab. Sa pead hoidma ennast 
puhtana, et elada õnnelikult ja tervelt, 
ilma et peaksid tundma süüd püha 
käsu rikkumise pärast.
Robyn K., vanus 13, Utah, Ameerika 
Ühendriigid

KÕLBELISE  
PUHTUSE  
SEADUSE  
RIKKUMINE 
PÕHJUSTAB 
SUURT KAHJU
„Kestvas abielulepin-

gus lubab Issand mehel ja naisel kasu-
tada püha sigitusjõudu kogu armastuses 
ja ilus vastavalt piiridele, mille Tema on 
seadnud ..

Kuid Issand on keelanud sellise in-
tiimsuse väljaspool kestvat pühendumist 
ehk abielu, kuna see on vastuolus Tema 
eesmärkidega. Pühas abielulepingus on 
sellised suhted Tema plaani kohased. Kui 
neid kasutatakse aga muul viisil, on see 
Tema tahte vastane. See võib põhjustada 
tõsist emotsionaalset ja vaimset kahju. 
Kuigi osalised ei pruugi praegu mõista, 
et see teeb kahju, mõistavad nad seda 
hiljem. Seksuaalne ebapuhtus lõikab 
meid ära Püha Vaimu mõjust.”
Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist. Making the Right 
Choices. – Ensign, nov 1994, lk 38.

Voorus ja kõlbelisus
Issand rõõmustab voo-
ruslikkuse ja kõlbelisuse 
üle, ja iga asja jaoks on 
õige aeg. Kõlbelise 
puhtuse seadus on 

Issanda käsk. Tänu palvele ja Vaimu 
kaaslusele võime kindlalt teada, et 
kõlbelisus on õnnistus.
Selene R., vanus 18, Nicaragua

Abielusidemed
Mina selgitaksin oma sõbrale, et  
kõlbelise puhtuse seaduse rikkumine 
on halb mõte, sest sigitusjõud on 
mõeldud seaduslikus abielus inimes-
tele. Kui me rikume kõlbelise puh-
tuse seadust, kaotame Püha Vaimu 
oma elus.
Augustina A., vanus 15, Ghana

VIITED
 1. Perekond: Läkitus maailmale. − Liahona,  

nov 2010, lk 129.
 2. „Sulle, noor”, 2011, lk 35.

Saada oma vastus hiljemalt 15. maiks 2013 aadressil 
liahona@ldschurch.org või tavapostiga järgmisel aadressil:

Liahona, Questions & Answers 5/13
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Vastuseid võidakse toimetada pikkuse ja selguse huvides.

E- või tavakirjadele peavad olema lisatud järgmised 
andmed ja nõusolek: 1) täisnimi, 2) sünniaeg, 3) kogudus, 
4) ringkond, 5) sinu kirjalik nõusolek, ja juhul, kui sa ei ole 
veel 18-aastane, sinu vanema kirjalik nõusolek (sobib ka 
e-kiri) sinu vastuse ja foto avaldamiseks.

JÄRGMINE  
KÜSIMUS

„Mida ma peaksin te-
gema, kui koolis aru-
tatakse mõnda teemat, 
mis on vastuolus evan-
geeliumi õpetustega, 
nagu näiteks abort?”
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„Teadmine, et Jumal on minuga, aitab mul 
meeles pidada misjonile mineku põhjust: 

teenida Issandat ja tuua teisi meie 
Päästja Jeesuse Kristuse juurde. Ma 

tean, et Ta ei anna mulle katsu-
musi, mida ma ei suudaks misjonil 
olles välja kannatada.”

Dilan M., Utah,  
Ameerika 

Ühendriigid

Kas olete kunagi mõtisklenud 
inimhinge väärtuse üle? Kas 
olete kunagi juurelnud, kui suur 

on meist igaühe potentsiaal?
Ma osalesin kord ühel vaiakonve-

rentsil, kus minu endine vaiajuhataja 
Paul C. Child avas Õpetuse ja Lepin-
gute raamatu 18. osa ja luges: „Pidage 
meeles, et hingede väärtus on Ju-
mala silmis suur” (salm 10).

Seejärel küsis juhataja Child: „Mis 
on inimhinge väärtus?” Ta ei kutsu-
nud vastama piiskoppi, vaiajuhatajat 
ega kõrgema nõukogu liiget. Ta palus 
vastata hoopis vanemate kvoorumi 
juhatajal.

Ehmunud mees vaikis pikalt ja tea-
tas siis: „Inimhinge väärtus on võime 
saada Jumala sarnaseks.”

Kõik kohalolijad mõtisklesid selle 
vastuse üle. Juhataja Child jätkas kõ-
nelemist, kuid mina mõtisklesin jätku-
valt selle inspireeritud vastuse üle.

KUIDAS  
TEENIDA  
PREESTERLUSE  
KUTSETES

Isa on valmistanud ette kallihin-
nalisi hingesid vastu võtma Tema 
sõnumit, et võiksime nendeni jõuda, 
neid õpetada ja nende hinge puu-
dutada. See on tohutu töö. Edu tuleb 
harva lihtsalt. Üldiselt on edu eelkäija-
teks pisarad, katsumused, usaldus 
ja tunnistus.

Jumala teenijad leiavad lohutust 
Õpetaja sõnadest: „Mina olen iga päev 
teie juures.” (Mt 28:20) See suurepä-
rane lubadus on toeks teile, Aaroni 
preesterluse vennad, kes olete kutsu-
tud juhtima diakonite, õpetajate 
ja preestrite kvoorumeid. See 
julgustab teid valmistuma misjo-
nil teenima. See lohutab teid 
lootusetuse hetkedel, mis meile 
kõigile osaks saavad.

„Mispärast, ärge väsige 
head tegemast,” ütleb 
Issand, „sest te rajate 
alust suurele tööle. Ja 
väikestest asjadest kas-
vab välja see, mis on 
suur. 

Vaata, Issand nõuab 
südant ja teenistusval-
mis meelt” (ÕL 64:33–
34). Vankumatu usk, 
pidev usaldus ja põlev 
soov on alati olnud täiel 
rinnal Issandat teenivate 
inimeste tunnusteks. 

Kui keegi vendadest, 
kes kuuleb seda sõnumit, 

tunneb, et pole valmistunud või on 
võimetu vastama teenimiskutsele, oh-
verdama või teiste elusid õnnistama, 
siis meenutagu ta tõde: „Keda Jumal 
kutsub, teda valmistab Ta ka  
ette.” ◼
1987. aasta kevadise üldkonverentsi kõnest

President  
Thomas S. Monson
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PEA NÕU ISSANDAGA

Kui ma olin 15-aastane, 
meeldis mulle üks mu klassi 

tüdruk ja ma tahtsin temaga 
kohtamas käia. Ta oli väga ilus, 
kuid ma ei teadnud, kas ma 
peaksin ta kohtama kutsuma 
enne, kui ma 16-aastaseks saan. 
Mulle meenus Alma 37:37, mis 
ütleb: „Kõikides oma toimetus-
tes pea nõu Issandaga ja ta juhib 
sind heale.” Seda ma tegingi. Ma 
palvetasin ja ootasin mitu päeva 
Issanda vastust, enne kui tegin 
oma otsuse.

Ühel päeval kirikus rääkis 
mu piiskop minuga eraviisili-
selt ja kutsus mind järgmisel 
pühapäeval kirikus kõnelema. 
Arvake, mis oli kõne teemaks? 
Ärge käige kohtamas enne, kui 
olete vähemalt 16-aastane. Ma 
tundsin, et see oli Issanda vas-
tus minu palvele ja vastus oli 
„ei”. Kuidas võiksin ma õpetada 
midagi, mida ma ise ei tee?

Kuna ma olin Issandaga nõu 
pidanud, sain teada, mis on 
Tema tahe, ja suutsin kiusatu-
sest kõrvale hoida. Ma tean, et 
kui me Issandaga nõu peame, 
annab Ta meile teada, mis on 
Tema tahe, ja meid õnnistatakse.
Eduardo Oliveira, Ceará, Brasiilia

MINU LEMMIKPÜHAKIRJAKOHT
ÕL 24:8
See pühakirjasalm aitab mul katsumustes hästi vastu pidada, sest 
seal on kirjas: „Mina olen koos sinuga, isegi sinu päevade lõpuni.” 
See tähendab minu jaoks seda, et kui ma Teda otsin, on Taevaisa 
alati koos minuga kuni minu elu lõpuni.
Alex Ortiz, Nuevo Casas Grandes, Mehhiko

Kui misjonärid seda õpeta-
sid, kogesin ma tugevat tunnet, 
mis tunnistas mulle, et see on 
õige, ja ma otsustasin Kirikuga 
ühineda.

Hiljem otsustasin teenida 
misjonil, kuna soovisin aidata 
teistel sellest imepärasest 
annist teada saada. Õpeta-
des teistele lepitusest, olen 
näinud, kuidas nende elu 
muutub. Täielik muutus leidis 
aset, kui ma peale lepitusest 
kuulmise seda ka oma ellu 
rakendasin.

Ma tean, et lepitus on tõe-
line. Kui me kutsume selle 
mõju oma ellu, olgu meie  
olukord milline tahes, saab 
kõik korda ja me saame  
tunda rõõmu.
Ioriti Taburuea, Kiribati

LEPITUSE VÄGI

Kui misjonärid mind 
õpetasid, olid nende 

õpetuste peamisteks tee-
madeks alati Jeesus Kristus 
ja Tema lepitus. Nad selgi-
tasid, et lepitus on Jeesuse 
Kristuse and meist igaühele. 
See on and, mida me võime 
kasutada oma igapäeva-
elus, kui seisame silmitsi 
katsumustega või oleme 
patustanud. Lepituse vägi on 
meeliülendav, see tervendab 
ja aitab meil pöörduda tagasi 
sirgele ja ahtale rajale, mis 
viib igavesse ellu.
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M IKS  O N  M EIL  VA JA  

Mõned inimesed võivad küsida, 
miks meil on vaja Mormoni 
Raamatut, kui meil on juba 

Piibel. Jeesus Kristus rääkis meile, et 
nii juhtub (vt 2. Nefi 29:3). On palju 
põhjuseid, miks Mormoni Raamat on 
meie päevil väga tähtis (vt näiteks 
2. Nefi 29:7–11). Siin on vaid mõned 
näited, miks see on oluline.

Teine tunnistus  
Jeesusest Kristusest

Pühakirjad õpetavad meile, et on 
vaja mitut tunnistajat, et Kiristuse 
Kirikus tõde jalule seada. Mormoni 
Raamatu näol on meil teine tun-
nistus sellest, et Piibel on tunnistus 
Kristusest. Vanem Mark E. Petersen 

KAKS TUNNISTAJAT
„Piibel on üks tunnistaja Jeesusest Kristusest, Mormoni Raamat 
on teine. Miks on see teine tunnistaja nii oluline? Abiks võib olla 

järgmine näide: kui palju sirgjooni saate paberil tõmmata läbi ühe punkti? Vastus on: 
lõputult. Kujutage hetkeks ette, et see punkt tähistab Piiblit ning tuhanded jooned, 
mis sellest läbi on tõmmatud, tähistavad erinevaid tõlgendusi Piiblist ja iga tõlgendus 
esindab eri kirikut.

Mis juhtub, kui paberil on veel teinegi punkt, mis tähistab Mormoni Raamatut? 
Kui palju sirgeid jooni saate tõmmata, et need läbiksid mõlemaid, nii Piiblit kui 
Mormoni Raamatut? Ainult ühe. Kui meil on kaks tunnistajat, jääb püsima ainult 
üks Kristuse õpetuste tõlgendus.

Üha uuesti ja uuesti toimib Mormoni Raamat Piiblis kirjas olevate õpetuste kinni-
taja, selgitaja ja ühendajana.”
Vanem Tad R. Callister Seitsmekümne juhatusest. Mormoni Raamat on raamat Jumalalt.  
− Liahona, nov 2011, lk 75.

MORMONI 
RAAMATUT?
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(1900–1984) Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumist ütles kord: „Peamine 
põhjus, miks meil on Mormoni 
Raamat, seisneb selles, et kahe või 
kolme tunnistaja suu kaudu tehakse 
iga asi kindlaks. (Vt 2Kr 13:1.) Meil 
on Piibel ja meil on samuti Mormoni 
Raamat. Need on koos kaks häält – 
kaks pühakirjaköidet kahelt erinevalt 
iidselt rahvalt, mõlemad tunnistavad 
Issanda Jeesuse Kristuse jumalik-
kusest.” 1 President Ezra Taft Ben-
son (1899–1994) lisas: „Me ei tohi 
unustada, et Issand ise andis meile 
Mormoni Raamatu kui enda peamise 
tunnistaja.” 2

Evangeeliumi täius
Me teame, et „selged ja hinnalised 

asjad, .. on [Piiblist aja jooksul] ära  
võetud” (1. Nefi 13:40). Mormoni Raa-
mat selgitab Kristuse õpetust ja toob 
evangeeliumi täiuse taas kord maa 
peale (vt 1. Nefi 13:38–41). Näiteks 
aitab Mormoni Raamat meil teada, et 
ristimise peab läbi viima vee all kast-
mise teel (vt 3. Nefi 11:26) ja et väike-
seid lapsi ei ole vaja ristida (vt Moroni 
8:4–26).

Keskne taastatud Kirikus
Joseph Smith tunnistas, et Mormoni 

Raamat on „meie usundi päiskivi”.3 
Pole juhus, et Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kirik organiseeriti 
6. aprillil 1830, vaid 11 päeva pärast 

seda, kui ilmus Mormoni Raamatu 
esmatrükk 26. märtsil 1830. Kirikut 
ei organiseeritud enne, kui selle 
päiskiviks olev pühakiri oli Kiriku 
liikmetele kättesaadav.

Õnnistus meie elus
Joseph Smith õpetas Mormoni 

Raamatu kohta, et „inimene saab 
selle õpetuste järgi elades Jumalale 
ligemale kui ühegi teise raamatu 
abil”.4 Sel on vägi muuta elusid – 
sealhulgas teie enda ja nende elu, 
kellega te Mormoni Raamatut jagate. 
President Henry B. Eyring, esimene 
nõuandja Esimeses Presidentkonnas, 
tunnistas: „Mormoni Raamat mõjutab 
oluliselt teie iseloomu, väge ja jul-
gust seista Jumala tunnistajana. Selle 
raamatu õpetused ja lood vaprusest 
ülendavad, juhivad ja julgustavad 
teid. .. Palvemeelne Mormoni Raa-
matu uurimine kasvatab usku Jumala 
ja Tema Armastatud Poja ning Tema 
evangeeliumi vastu ja see kasva-
tab teie usku muistse aja ja kaasaja 
prohvetite vastu. .. Mormoni Raamat 
lähendab teid Jumalale rohkem kui 
ükski teine raamat. See võib muuta 
teie elu paremaks.” 5 ◼
VIITED
 1. Mark E. Petersen. Evidence of Things Not 

Seen. – Ensign, mai 1978, lk 63.
 2. The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988,  

lk 204.
 3. Joseph Smith, Mormoni Raamatu sissejuhatus.
 4. Joseph Smith, Mormoni Raamatu sissejuhatus.
 5. Henry B. Eyring. Tunnistaja. − Liahona,  

nov 2011, lk 69–70.

LIITU 
VESTLUSEGA

Aprillis õpite oma preesterluse 
kvoorumites ja Noorte Naiste 

ja pühapäevakooli tundides usust 
taganemisest ja Kiriku taastamisest 
(kui teie kogudusel on uued õppema-
terjalid teie kohalikus keeles). Mormoni 
Raamatu esiletulekul oli tähtis osa Kiriku 
taastamisel. Pärast selle artikli lugemist 
mõtisklege, kuidas on teie elu muutunud 
tänu Mormoni Raamatule. Kirjutage 
oma tunded päevikusse ja kaaluge 
nende jagamist teistega kodus, kirikus 
või sotsiaalmeedia kaudu tunnistades. 

PÜHAPÄEVASED TUNNIDSelle kuu teema: 
 Usust taganemine ja 
Kiriku taastamine
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UGANDASKASV  
VILJAKAS MULLAS: 

USTAVAD NOORED 
Cindy Smith

UGANDA
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elavad selle järgi, näevad, kuidas usk ja lootus nende ümber kasvavad.

Ida-Aafrika südames on kaunist 
Uganda riiki õnnistatud mägedega, 
mis on kaetud suhkruroo ja banaa-

nipuudega, ja noortega, kes on valmis 
võtma vastu Jeesuse Kristuse evangee-
liumi ja elama selle järgi.

Esimene vai Ugandas organiseeriti 
aastal 2010. Kirik kasvab seal kiiresti ja 
igas koguduses on palju noori naisi ja 
noori mehi.

Lipu heiskamine,  
eeskujuks olemine

Ühe koguduse noori naisi innustas 
õde Elaine S. Daltoni, Noorte Naiste 
üldjuhi õpetus vooruslikkusest: „Meist 
igaühe jaoks on nüüd aeg tõusta ning 
lahti rullida lipp maailmale, mis kut-
sub üles vooruslikkuse juurde tagasi 
pöörduma.” 1 Noored naised ronisid 
mäe otsa, millelt avanes vaade nende 
linnale, ja heiskasid kuldsed lipud, 
mis sümboliseerisid nende tõotust olla 
vooruslikkuse eeskujuks. Koos laul-
sid nad laulu „Seal kõrgel mäe peal” 
(Kiriku lauluraamat, lk 30).

Need noored naised heiskasid oma 
isiklikud õigemeelsuse lipud. Nende 
kuulekus on tugevdanud nende tun-
nistust ja mõjutanud teisi. Õde Dalton 
ütles: „Ärge kunagi alahinnake oma 
õiglase mõju väge.” 2 Ja lipu kombel 
lehvib nende noorte naiste eeskuju 
kogu maailmale.

Nagu paljud Uganda noored nai-
sed, kõnnib Sandra üle pooleteise 
kilomeetri, et kirikusse minna, ta aitab 
reedeti kirikuhoonet puhastada ja osa-
leb laupäeviti seminaris. Nädala sees 
tõuseb ta enne kella viit, et lugeda 
kooliõpikuid. Seejärel läheb ta jalgsi 
kooli ning jõuab koju tagasi pärast 
kella kuut õhtul. Tal jäi üks kooliaasta 
rahalistel põhjustel vahele, aga ta as-
tub oma katsumustele vastu positiivse 
hoiakuga: „Evangeelium on aidanud 
mul jääda vankumatuks.”
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Sandra on oma kodus ainuke Ki-
riku liige, aga tema vanemad toetavad 
tema Kirikus teenimist. Näiteks aitasid 
nad kogudusel kohaliku lastekodu 
krunti puhastada. Tema perekond 
näeb, kuidas evangeelium on aidanud 
tal olla tugev, isegi kui ta peab seisma 
silmitsi lahendamata probleemidega. 
Mõeldes oma jõuallikale, ütleb Sandra: 
„Kui ma kirikus käin, tunnen ma, nagu 
paneksin selga Jumala sõjavarustuse” 
(vt Efeslastele 6:11–17).

Hiljutine usulepöördunu Susan 
armastab Kirikut. Ta on pärit Lõuna-
Sudaanist, kust tema pere raskuste 
eest põgenes, ja nende suureks 
õnnistuseks kohtasid nad Ugandas 
misjonäre. Pagulasena leidis ta evan-
geeliumist rahu ja kaitset. Pühapäeviti 
toob ta oma nooremad õed-vennad 
kirikusse koos kümne teise lapsega, 
kes pole Kiriku liikmed. Pärast ühe 
pereliikme ootamatut surma pöör-
dus Susan tagasi Lõuna-Sudaani, kus 
ootab Kiriku asutamist oma koduko-
has. Nii Susan kui ka Sandra seisavad 
silmitsi raskustega, kuid toetuvad 
Jumalale ja naudivad Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi järgi elamise vilju (vt 
Alma 32:6–8, 43).

Ohverdus misjonil teenimise nimel
Noored mehed Ugandas hakkavad 

juba väikeste poistena jalgpalli män-
gima, kasutades palli asemel kõvasti 
puntrasse seotud puuoksi. Dennis 

Esipilt: Noored koos vaia 
küünlavalgusõhtul.

Ülal: Susan (keskel) on 
pagulane Ugandas, kes leidis 
tänu evangeeliumile rahu ja 
tõi oma õdesid-vendi ja teisi 
lapsi kirikusse.

Keskel: Selle koguduse 
noortele naistele meeldib 
„Isikliku arengu” programmi 
kallal töötada.

Paremal: Dennis loobus 
kohast professionaalses 
jalgpallimeeskonnas, et kuu-
lutada evangeeliumi. Tema 
ja teised tema preestrite 
kvoorumi noored mehed 
tõid ohverdusi ja ületa-
sid katsumusi, et teenida 
misjonil.
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on varasest lapsepõlvest peale olnud 
väga sportlik ja tema keskkool andis 
talle stipendiumi, et ta nende mees-
konnas mängiks. Pärast keskkooli 
lõppu pakkus professionaalne jalg-
pallimeeskond talle elukohta, toitu 

ja palka. See oli Dennise unelmate 
täitumine, kuid ta teadis, et see segaks 
tema plaani misjonile minna.

Dennise soov teha, mida tema Tae-
vaisa temalt soovis, oli niivõrd tugev, 
et ta ei tahtnud, et tal tekiks kiusatus 
misjonile mineku asemel jalgpallimees-
konda jääda. Paljud inimesed seadsid 
tema valiku kahtluse alla, kuid Dennis 
oli kindel, et ta tegi õige otsuse – nii 
enda kui ka teiste suhtes. „Mu kaks 
väikest venda ja mu väike õde said just 
ristitud,” ütles ta. „Ma ei arvanud, et mu 
õde iial evangeeliumi kuuleb. Kui ma 
näen, kuidas Jumal minu perekonnas 
imesid teeb, tärkavad minus tuleviku 
suhtes suured lootused.”

Dennise koguduses õpivad noored 
mehed iga nädal raamatust „Jutlusta 
minu evangeeliumit”. Nad on saa-
nud meeskonnaks, töötades koos 

põhimisjonäridega ja tuues sõpru 
pühapäevastele koosolekutele ning 
teistele üritustele, näiteks nädala sees 
toimuvatele korvpalli- ja jalgpallimän-
gudele. Preestrid on ristinud oma sõpru 
ja teisi, keda nad on koos misjonäri-
dega õpetanud. Mitme aasta jooksul on 
see noortest meestest koosnev mees-
kond tugevdanud tervet kogudust ja 
neist neli – teiste hulgas Dennis – said 
kutse teenida Keenia Nairobi misjonil.

Nad on järginud Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumi liikme vanem 
David A. Bednari nõuannet: „Saage 
misjonäriks ammu enne misjonile 
minemist.” 3 Nad tegid kvoorumina 
koostööd – paremat meeskonda on 
raske leida.

Kõik neli misjonäri pidid üle-
tama katsumusi, et misjonil teenida. 
Wilberforce selgitas: „Ma olin misjo-
nile mineku suhtes lootust kaotamas 
(kuna see maksab päris palju), aga siis 
lugesin ma Matteuse 6:19–20, mis üt-
leb: „Ärge koguge endile aardeid maa 
peale, .. [vaid] koguge endile aardeid 
taevasse.” Ja nii õnnestus mul tänu 
usinusele ja pühendumisele saavutada 
eesmärk põhimisjonil teenida. Ma 
armastan misjonitööd. Miski ei ole pa-
rem kui otsida ennekõike taevariiki.”

Tulevikulootus
Uganda noored aitavad ehitada siin 

Jumala kuningriiki suurte tuleviku-
lootustega. Kuigi Ida-Aafrikas ei ole 
templit, ootavad noored aega, mil või-
vad mõnes kauges templis abielluda. 
Üks vaiaüritus keskendus templisse 
minekuks ettevalmistamisele ja ürituse 

lõpus jagas vaia juhtkonna liige oma 
tunnistust: „Jumal armastab teid. Teie 
olete Kiriku tulevik Ugandas.” Neil 
õiglastel noortel on juba praegu suur 
mõjuvõim.

Uganda noored mehed ja naised 
toovad ohvriks maailma asjad, et 
saada õnnistusi, mis kestavad igavesti. 
Nad on istutanud ususeemne ja kan-
navad selle eest hoolt (vt Alma 32:33–
37). Nagu vilju täis puu (vt Alma 
32:42) jagavad noored sellel viljakal 
maal evangeeliumi rõõmu. ◼
Cindy Smith elas Ugandas, kuni 
tema abikaasa seal töötas, ja nüüd 
elavad nad Utah’ osariigis Ameerika 
Ühendriikides.
VIITED
 1. Elaine S. Dalton. Tagasipöördumine voorus-

likkuse juurde. – Liahona, nov 2008, lk 80.
 2. Elaine S. Dalton. Tagasipöördumine voorus-

likkuse juurde. – Liahona, nov 2008, lk 80.
 3. David A. Bednar. Misjonäriks saamine.  

– Liahona, nov 2005, lk 45.
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Sõbra definitsioon tänapäeva-
ses tehnoloogiliselt ühendatud 
maailmas on muutunud. Täna-

päeval võime arvata, et meil on palju 
„sõpru”. Tõsi ta on, et me oleme kursis 
paljude tuttavate ja endiste sõprade 
elus toimuvaga ja isegi nende inimeste 
elusündmustega, keda me pole isikli-
kult kohanud, aga keda me kutsume 
sõpradeks.

Sotsiaalmeedia kontekstis kasu-
tatakse terminit sõber, et kirjeldada 
pigem kontakte kui lähedasi suh
teid. Te võite saata oma „sõpradele” 
sõnumeid, aga see ei ole sama mis 

Kes on  
tõeline sõber?

järgi elamise kergemaks.” 1 Selle defi-
nitsiooni kohaselt otsib tõeline sõber 
teises inimeses parimat. See tähendab 
pidada sõbra heaolu enda heaolust 
tähtsamaks. See tähendab, et tuleb 
olla aus, ustav ja vooruslik kõigis 
tegudes. Sõna pühendumine võtab 
sõpruse olemuse vahest kõige pare-
mini kokku.

Kui minu tütar Emi oli 15-aastane, 
tegi ta otsuse, milliseid sõpru va-
lida. Ühel hommikul märkasin ma, 
et tema Mormoni Raamat oli avatud 
Alma 48. peatüki juurest. Ta oli ära 
märkinud salmid, mis kirjeldasid 
kapten Moronit: „Moroni oli tugev 
ja vägev mees; ta oli mees täiusliku 
mõistmisega. .. Jah, ja ta oli mees, 
kes oli vankumatu usus Kristusesse” 

(salmid 11, 13). Lehekülje servale 
oli ta kirjutanud: „Ma tahan käia 
kohtamas ja abielluda mehega, kes 
on Moroni moodi.” Jälgides Emit ja 

noormehi, kellega ta sõbrustas ja kel-
lega ta hiljem 16-aastaseks saanuna 

kohtamas käis, nägin ma, kuidas 
ta oli ise heaks eeskujuks nen-
dest omadustest ning kuidas ta 
aitas teistel elada vastavalt oma 

potentsiaalile Jumala poegade, 
preesterluse hoidjate, tulevaste isade 
ja juhtidena.

Elaine S. Dalton
Noorte Naiste üldjuhataja

nendega silmast silma suhtlemine.
Vahel on meil kinnisidee endale 

sõpru saada. Võib-olla peaksime kes-
kenduma sellele, kuidas sõber olla.

Sõbraks olemist võib mitmeti 
määratleda. Ma ei unusta kunagi, kui 
kuulsin, kui vanem Robert D. Hales 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
kõneles sellest, mida tähendab olla 
sõber ja milline suur mõju on sõp-
radel meie elus. Tema definitsioonil 
sõpradest on minu elus kestev mõju. 
Ta sõnas: „Sõbrad on inimesed, kes 
teevad Jeesuse Kristuse evangeeliumi 

S U L L E ,  N O O R
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tõeline sõber?
Tõelised sõbrad aitavad neil, kel-

lega nad läbi käivad, „tõusta veidi 
kõrgemale [ja] olla veidi paremad”.2  
Te võite aidata üksteisel – eriti noor-
meestel – valmistuda teenima auväärt 
misjonil. Te võite aidata üksteisel 
püsida kõlbeliselt puhtana. Teie õi-
gemeelne eeskuju ja sõprus võivad 
avaldada igavikulist mõju neile, kel-
lega te sõbrustate, ja ka tulevastele 
põlvkondadele.

Päästja kutsus jüngreid sõpradeks. 
Ta ütles:

„Minu käsk on see: armastage üks-
teist, nagu mina olen armastanud teid!

Ei ole olemas suuremat armastust 
kui see, et keegi annab elu oma sõp-
rade eest.

Teie olete mu sõbrad, kui te teete, 
mida ma teid käsin.

Ma ei nimeta teid enam orjadeks, 
sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid 
olen ma nimetanud sõpradeks, sest 
teile olen ma andnud teada kõik, mida 
ma olen kuulnud oma Isalt” ( Johan-
nese 15:12–15; rõhutus lisatud).

Kui te elate Jeesuse Kristuse evan-
geeliumi järgi ja jagate seda, tõmbate 
ligi inimesi, kes tahavad olla teie sõb-
rad – mitte ainult tuttavad sotsiaalmee-
dia leheküljel, vaid sellised sõbrad, 
nagu oli Päästja nii sõnas kui ka teos. 
Kui püüate olla teistele sõbraks ja la-
sete oma valgusel paista, siis õnnistab 
teie mõjuvõim paljusid teie tutvusring-
konnas. Ma tean, et kui te püüate olla 

teistele hea sõber, nagu prohvetid ja 
pühakirjad head sõpra kirjeldavad, 
siis leiate te rõõmu ja olete maail-
mas heaks eeskujuks ning teile 
saavad ühel päeval osaks 
lubatud õnnistused, mida 
pühakirjades lubatakse 
tõelistele sõpradele: 
„Samasugune oma-
vaheline läbikäimine, 
nagu on meie vahel 
siin, on meie vahel seal, 
ainult et sellega käib 
kaasas igavene hiilgus” 
(ÕL 130:2). ◼
VIITED
 1. Robert D. Hales. This Is the 

Way; and There Is None Other 
Way. – Brigham Youngi ülikool, 
1981–1982, kõned 1982, lk 67.

 2. Gordon B. Hinckley.  
The Quest for Excellence.  
– Liahona, sept 1999, lk 8.

PEAMISED  
IDEED SÕPRUSEST

„Vali endale sellised sõbrad, kes 
jagavad sinu väärtusi, et te võiksite 
tugevdada ja julgustada üksteist kõrgete 
moraalinõuete järgi elamisel.

Selleks et sul oleksid head sõbrad, ole 
ise hea sõber. ..

Püüdes olla teistega sõber, ära kunagi 
alanda enda standardeid.”

„Sulle, noor”, 2011, lk 16.FO
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Emerson José da Silva

Noore mehena tutvusin paljude usulahkudega ja olin se-
gaduses, sest igaüks neist tõlgendas pühakirju erinevalt. 
Mulle ei tundunud õige aupaklikkuse puudumine, mida 

ma mõnes kirikus kohtasin, ja nii ma loobusin endale kiriku 
otsimisest.

Mitu aastat hiljem sai minu sõber Cleiton Lima ristitud Viimse 
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse. Ta ei rääkinud sellest 
mulle, kuigi me olime head sõbrad, aga aja möödudes märkasin 
ma temas muutusi. Pühapäeva hommikuti läksin ma tavaliselt 
tema poole, et koos jalgpalli mängida, aga teda polnud kodus. Ja 
nii kaks või kolm pühapäeva järjest. Viimaks ütles Cleiton mulle, 
et ta ei saa enam pühapäeviti jalgpalli mängida, kuna ta austab 

K U I D A S  M A  T E A N ?

Minu kutse saada 
päästetud
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Issanda päeva. Ma vastasin talle: „See 
Kirik ajab sind hulluks.”

Selle peale kutsus Cleiton mind 
kirikusse. Ma puiklesin, kuna olin ikka 
veel religioonist halval arvamusel. 10 
kuud järjest tõi Cleiton misjonäre mind 
õpetama, aga alati tõin ma mingi ette-
käände või ütlesin, et mul pole aega. 
Aga ta ei andnud alla.

Ühel juunikuu päeval kutsus ta 
mind Kiriku tantsuõhtule. Ma viskasin 
nalja, öeldes: „Kas seal on rohkelt ta-
suta toitu ja palju tüdrukuid?” Ta naeris 
ja vastas jaatavalt.

Ma pean möönma, et mu kõht sai 
minust võitu. Ma läksin kirikusse ja 
mulle meeldis seal. Kõik tervitasid 
mind, ma sain palju süüa ning mul 
tekkis soov sakramendikoosolekule 

minna. Kui ma pühapäeval 
Kirikusse jõudsin, koh-

tasin paljusid inimesi 
ja kuulsin nende 

tunnistusi. Ma ei olnud Mormoni Raa-
matuga tuttav, kuid tundsin Issanda 
Vaimu, kui erinevad Kiriku liikmed 
tunnistasid: „Ma tean, et Mormoni 
Raamat on õige ja see on Jeesuse 
Kristuse Kirik ning Joseph Smith oli 
Jumala kutsutud prohvet.” Ma polnud 
end kunagi nii hästi tundnud. Ma ei 
soovinud ikka veel misjonäridega 
kohtuda, aga see tunnistuste koosolek 
puudutas mu südant.

Järgmisel nädalal kutsus Cleiton 
mind jälle kirikusse. Ma ei saanud 
minna, sest pidin midagi muud te-
gema. Ma nägin kurbust tema silmis, 
kui ma talle ütlesin, et ei tea, kas saan 
kirikusse minna.

Aga pühapäeva hommikul ärkasin 
ma sooviga kirikusse minna. Ärkasin 
6.50, mis oli minu jaoks raske, sead-
sin end valmis ja ootasin Cleitonit. Ta 
oli üllatunud, kui nägi mind riides ja 
teda ootamas. Sel pühapäeval õpetas 
piiskop preesterlusest. Vaimu mõju 
oli tugev ja ma tundsin, et peaksin 
kuulama misjonäride vestlusi. Noorte 
Meeste koosoleku lõppedes teadsin 
ma, et saan ristitud.

Pärast kirikut ütlesin ma 
Cleitonile: „Ma tahan saada 

ristitud!”

Ta arvas, et ma teen nalja. Aga siis 
ütles ta: „Kas sa oled nõus misjonäri-
dega kohtuma?” Ma vastasin jaatavalt.

Mind õpetasid suurepärased mis-
jonärid. Kui ma kuulsin sõnumit 
taastamisest, tundsin veelgi suuremat 
kinnitust, et pean ristitud saama. Kuid 
ma tahtsin ise teada, kas Mormoni 
Raamat on õige. Misjonärid märkisid 
minu Mormoni Raamatus ära püha-
kirjakoha Moroni 10:3–5 ja kutsusid 
mind palvetama ja Jumalalt küsima, 
kas see on tõsi.

Järgmisel õhtul tuli mulle meelde, 
et ma polnud veel Mormoni Raamatut 
lugenud. Kui ma lugema hakkasin, 
tundsin ma väga tugevat vaimu. Ma 
palvetasin ja enne kui ma jõudsin 
palve lõpetada, teadsin ma, et Mor-
moni Raamat on õige. Ma olen tänulik 
Jumalale, et Ta mu palvele vastas. 
Mind ristiti 2006. aasta juulis.

Ma teenisin hiljem Brasiilias Cuiabá 
misjonil ja mu sõber Cleiton teenis 
Brasiilias Santa Maria misjonil. Me 
tegime seda, mida Cleiton tegi minu 
heaks: me kutsusime inimesi tulema 
Kristuse juurde ja aitasime neil vastu 
võtta taastatud evangeeliumi, nimelt 
Jeesusesse Kristusesse uskumise, 
meeleparanduse, ristimise ja Püha 
Vaimu anni saamise kaudu. See on 
tee, mis toob päästmise.

Kutsugem alati oma sõpru ja sugu-
lasi evangeeliumi õppima, sest Päästja 
kutsus kõiki, kui Ta ütles: „Tulge minu 
juurde.” (Matteuse 11:28) Ma tean, et 
see on Jeesuse Kristuse Kirik ja käes 
on aeg kutsuda kõiki tulema Tema 
juurde. ◼
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Tyler Orton

Ma õppisin preesterluse koosolekul, et üks Aa-
roni preesterluse eesmärk on „pöörduda Jeesuse 
Kristuse evangeeliumisse ja elada selle õpetuste 

järgi”.1 Ma polnud kindel, mida mõeldi Jeesuse Kristuse 
evangeeliumisse pöördumise all. Ma küsisin oma vanemate 
ja vanemate vendade-õdede käest, mida nemad sellest ar-
vavad, ja koos arutasime mitmeid viise, kuidas teada, kas sa 
oled pöördunud.

Kindlasti on neid rohkem, kuid meie leidsime 10 viisi. 
Kuna pöördumine on elukestev protsess, ei pea me kohe 
igas asjas täiuslikud olema, aga need aitavad meil teada, 
et oleme õigel teel.

1. Kui oled pöördunud, siis sa mitte ainult ei tea, mida sa 
peaksid tegema, vaid soovid teha, mis on õige. Sellest 

ei piisa, et sa väldid halva tegemist pelgalt seetõttu, et kar-
dad vahele jääda või karistada saada. Kui sa oled tõeliselt 
pöördunud, siis on sul tõeline soov teha seda, mis on õige.

2. Teine märk pöördumisest on see, et sul puudub soov 
teha halba. Heaks näiteks on anti-nefi-lehhilased.  

Kui nad pöördusid Kristuse evangeeliumisse, siis olid  
nad „sõlminud Jumalaga lepingu, et nad teenivad Teda ja 
peavad kinni Tema käskudest” (Moosia 21:31). Nagu nefi-
lastel, keda õpetas kuningas Benjamin, ei olnud neil „enam 
mingit tahet teha halba” (Moosia 5:2). Nad olid tõeliselt 

KÜMME VIISI, KUIDAS TEADA, ET OLED  

USULE PÖÖRDUNUD



 

5.

2.

6.
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pöördunud Kristuse evangeeliumisse 
ja Saatana kiusatustel ei olnud nende 
üle enam mingit võimu.

3. Kui sa oled pöördunud, hoo-
lid sa rohkem sellest, mida 

Jumal sinust arvab, mitte sellest, mida 
teised sinust arvavad. Minu koolis 
Indoneesias on õpilastel kombeks 
palju alkoholi juua. Vahel on ahvatlev 
minna pidutsema, kui kõik teised seda 
teevad ja sinu üle nalja viskavad, kui 
sina kaasa ei lähe. Minu venda kutsuti 
palju kordi alkoholi jooma ja pidut-
sema, aga ta ei läinud kordagi – ta jäi 
kindlaks oma veendumustele. See oli 

raske ja ta veetis palju õhtuid üksinda 
kodus. Kui õpilased temaga lõpuaktu-
sel hüvasti jätsid, ütlesid mitmed kaas-
õpilased talle, et olid üllatunud, kuidas 
ta suutis kaaslaste survele vastu panna 
ja jääda truuks oma standarditele. Nad 
ütlesid talle, et imetlevad teda selle-
pärast. Ta näitas, et oli pöördunud, 
seistes vastu kaaslaste survele.

4. Kui oled pöördunud, püüad 
elada evangeeliumi järgi alati, 

mitte ainult pühapäeval või kui seda 
teha on mugav, vaid kogu aeg. Sinu 
teod ei sõltu sellest, kellega sa oled 
koos või kes sind parasjagu näeb. 

Kui sinu kaaslased teevad halba nalja 
või tahavad vaadata siivutut filmi, 
ei tee sa seda nendega kaasa, kuna 
keegi ju ei näe, vaid seisad oma 
veendumuste eest.

5. Kui sa oled pöördunud, oled 
sa lahkem ja kaastundlikum 

teistega lävides. Sa ei mõista kohut, ei 
kritiseeri ega räägi neid taga. Sa oled 
teiste tunnetest teadlikum ja teiste tee-
nimine ja abistamine muutub loomuli-
kumaks. Kui sa jalutad kooli koridoris 
ja keegi pillab raamatu, siis ei pea 
sa mõtlema, mida teha. Sa peatud 
ja aitad teda.

KINDEL VIIS, KUIDAS 
OLLA ÕNNELIK
„Issand tahab, et Tema Kiriku liik-
med Tema evangeeliumi täielikult 
omaks võtaksid. See on ainus kin-
del viis, kuidas olla praegu vaimselt 
turvatud ja igavesti õnnelik.”
Vanem Donald L. Hallstrom Seitsme-
kümne juhtkonnast. Tema evan-
geeliumi vastuvõtmine Tema Kiriku 
kaudu, 182. kevadise üldkonverentsi 
kõnede kogumik, aprill 2012.

Pöördunud laamanlased matsid 
maha sõjarelvad, et näidata üles 
truudust oma lepingule elada 
evangeeliumi järgi (vt Alma 24).
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6. Kui sa oled pöördunud, kas-
vab sinu soov palvetada ja sa 

tunned, nagu sa tõesti räägiksid palve-
tades Jumalaga. Sa jätad alati palveta-
miseks aega, hoolimata sellest, kuidas 
sa ennast tunned või mis sinu elus 
parasjagu teoksil on. President Ezra 
Taft Benson (1899–1994) ütles meile: 
„Kui meil pole soovi palvetada, siis 
peaksime palvetama seni, kuni meil 
tekib soov palvetada.” 2

7. Usule pöördununa ootad sa pü-
hapäeva, sest see on hingamis-

päev. Kui saabub pühapäev, siis selle 
asemel et mõelda „See on päev, kui 
ma ei saa koos sõpradega aega veeta 
ega kinno minna”, mõtled sa hoo-
pis „See on tore päev, sest ma saan 

kirikusse minna ja vaimsetele asjadele 
keskenduda ning koos oma perega 
aega veeta!”.

8. Kui sa oled pöördunud, siis 
pead sa kinni käskudest ega 

otsi vabandusi, õigusta oma käitumist 
ega püüa leida viise, kuidas käskude 
pidamisest kõrvale hiilida. Sa ei püüa 
piire nihutada, vaid lihtsalt pead 
käskudest kinni, kuna tead, et nii 
on parem.

9. Pöördununa soovid agaralt 
kümnist maksta. Sa pead seda 

auasjaks ja tunned, et 10 protsenti 
ei ole midagi võrreldes õnnistuste ja 
rahuldustundega, mida sa sellest saad. 
Need õnnistused on väärt rohkem kui 
see, mida sa maksad.

10. Kui sa pöördud, on sul 
tugev soov aidata teistel 

saada osa tõest ja rõõmust, mida sa 
oled leidnud. Hea näide pühakirjadest 
on Lehhi unenägu, kus tal oli suur 
soov jagada oma perega elupuu maits-
vat vilja. Kui ta puu vilja sõi, ei olnud 
tema esimene mõte iseendale rohkem 
korjata, vaid ta otsis oma peret, et ka 
nemad võiksid puu viljast osa saada ja 
õnne tunda (vt 1. Nefi 8:12).

Kokkuvõtteks võid sa teada, et oled 
usule pöördumas, kui hakkad järgima 
kõrgemat seadust – Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi. Sa elad nii seaduse 
vaimu kui ka kirjatähe järgi. Sa viid 
oma elu iga valdkonna kooskõlla 
evangeeliumiga. Sa elad evangeeliumi 
järgi mitte sellepärast, et sa pead, vaid 
kuna see on su enda soov. Sa oled 
õnnelikum ja meeldivam inimene 
ning soovid saada selliseks, millisena 
Taevaisa sind näha tahab. Sa tahad 
olla Jeesuse Kristuse sarnane ja jär-
gida Tema eeskuju. Kui sa saad selli-
seks inimeseks, siis oled sa tõeliselt 
pöördunud. ◼
Tyler Orton elab Javas Indoneesias.

VIITED
 1. Handbook 2: Administering the Church, 

2010, 8.1.3.
 2. Ezra Taft Benson. Pray Always. – Liahona, 

juuni 1990, lk 4. ÜL
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(Vt „Sulle, noor”, brošüür, 2011, lk 40–41.)

On hämmastav, mida sa võid saavutada,  
kui sa püüdled üha edasi.

TASUB END ÄRA
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Emília Maria Guimarães Correa

„Kui inimene kõneleb Püha Vaimu 
väel, siis kannab Püha Vaimu 
vägi selle inimlaste südameni” 
(2. Nefi 33:1).

V ítor elas koos ema ja õega 
vanaema Deny juures. Vítori 
vanaema jäi haigeks ega 

saanud mitu nädalat voodist välja. Ta 
tundis ennast oma toas üksildasena.

Vítor otsustas vanaema Denyle 
seltsiks olla. Iga päev, kui ta koo-
list koju tuli, võttis ta ühe Liahoona 
ajakirja ja luges vanaemale lugusid 
laste lehekülgedelt.

Kui ta oli ette lugenud kõik aja-
kirja Liahoona numbrid, mis tema 
perel olemas olid, hakkas ta vanae-
male Mormoni Raamatut ja Piiblit 
lugema. Vanaema Deny ei olnud Ki-
riku liige, aga talle meeldis kuulata, 
kuidas Vítor luges. Ta oli rõõmus, et 
võis evangeeliumi õppida.

Vanaema küsis palju küsimusi. 
Kui Vítor vastust ei teadnud, küsis ta 
oma Algühingu juhatajalt või vaatas 
pühakirjadest järele. Vanaema kutsus 
Vítorit oma väikeseks misjonäriks.

Vanaema Deny ütles Vítorile, 
et on temalt palju õppinud. Ta 
lubas, et kui terveks saab, läheb ta 
koos temaga kirikusse. Kõik, mida 
vanaema oli õppinud, suurendas 
tema soovi terveks saada ja evan-
geeliumist rohkem kuulda.

Kui vanaema terveks sai, pidas 
ta oma lubadust. Ta läks koos 
Vítoriga kirikusse, et kuuldu 
kohta rohkem teada saada. Ei 
läinud kaua, kui vanaema sai 
ristitud ja kinnitatud. Vítor aitas 
vanaemal teada, et evangee-
lium on õige.

Kui Vítor suureks kasvas, 
teenis ta Boston Massachusettsi 
põhimisjonil. Enne misjonile 
minekut läks ta koos 
vanaema Denyga 
templisse. ◼

Emília Maria Guimarães 
Correa elab Federali piir
konnas Brasiilias.

Vanaema 
Deny  
väike 

FOTOD AVALDATUD EMILIA MARIA GUIMARÃES CORREA LOAL.

misjonär
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Jeesus Kristus ise andis Kirikule 
nime (vt ÕL 115:4).

Sõnad Jeesuse Kristuse Kirik 
teavitavad, et tegemist on Tema 
Kirikuga.

Sõnad Viimse Aja selgitavad, 
et see on sama Kirik, mille Jeesus 

Miks on Kirikul  
nii pikk nimi?

E R I L I N E  T U N N I S T A J A

Vanem M. Russell Ballard
Kaheteistkümne  
Apostli Kvoorumist
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
liikmed on Jeesuse Kristuse erili-
sed tunnistajad.
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Kristus rajas oma sureliku teenimis-
töö ajal ja taastas käesoleval, viimsel 
ajal.

Sõna Pühade tähendab seda, et 
me järgime Teda ning püüame täita 
Tema tahet.

Meie liikmeid on kutsutud mor
moonideks, kuna usume Mormoni 
Raamatusse, aga kui vähegi võima-
lik, peaksime alati kasutama Kiriku 
täispikka nime. ◼

Artiklist „Nime tähtsus”, 181. sügisese üldkonve
rentsi kõnede kogumik, okt 2011, lk 50.
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Darcie Jensen

Kui Salt Lake’i tempel 1893. 
aastal valmis sai, olid viimse 
aja pühad väga rõõmsad. 

Selle templi ehitamine võttis 40 
aastat aega. Kuna lapsed olid templi 
ehitamiseks raha annetanud, ot-
sustas president Wilford Woodruff 
korraldada viis erilist pühitsemisis-
tungit lastele.

Tänapäeval on maailmas palju 
templeid ja lapsed tähistavad ikka 
veel templite valmimist. Vaata, kui-
das lapsed osalesid enne ja kuidas 
nad osalevad praegu. ◼
Darcie Jensen elab Californias  
Ameerika Ühendriikides.

Üle 12 000 lapse võttis osa Salt Lake’i templi  
pühitsemisest. Need lapsed Sugar House’i  
kogudusest sõitsid trammiga.

Templite 
valmimise tähistamine!

Selle piletiga lubati all 16-aastastel lastel osaleda Salt 
Lake’i templi pühitsemistseremoonial. Apostlid ja Esi-
mese Presidentkonna liikmed kõnelesid templis lastele.

Gilbert Arizona Highland vaia Algühingu lapsed on seadnud endale eesmärgiks  
teenida iga nädal kedagi oma kogudusest Arizona Gilberti templi ehitamise ajal.

Vahel taaspühitsetakse 
templeid pärast re-
monditöid. Algühingu 
lapsed laulsid ja hoidsid 
elektriküünlaid Alaska 
Anchorage’i templi 
taaspühitsemise 
pidustustel.

Arizona Gilberti templi 
ehitustööde ajal valmistasid 
Mehhiko Algühingu lapsed 
templi jaoks värvilise vaiba. 
Üldjuhid seisid sellel vaibal 
nurgakivi asetamise tsere-
moonia ajal.
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FOTOD (VASAKULT): PILDID ANDSID GILBERT ARIZONA HIGHLAND STAKE, CHURCH HISTORY LIBRARY, RICHARD N. HOLZAPFEL, AUTORID LYNN 
HOWLETT, MABEL JA DELBERT PALMER; PILDID ANDIS RUSSELL K. ANDERSON; AUTORID DAVID M. W. PICKUP, LORI GARCIA, GERRY AVANT NING 
JULIE DOCKSTADER HEAPS; BRAD TEARE’I ILLUSTRATSIOON

valmimise tähistamine!

Kanadas Manitobas sõitsid Alg-
ühingu lapsed kolm tundi Saska-
tchewani Regina templisse, 
et katsuda templi seinu ja anda 
lubadus ühel päeval templisse 
siseneda. Ukraina Kiievi templi avatud 

uste päeval laulsid Algühingu  
lapsed külastajate tervituseks  
laulu „I Love to See the Temple” 
(Mul meeldib näha templit).

Üle 800 Algühingu lapse Lääne-
Aafrikas laulsid „Olen Jumala laps” 
Ghana Accra templi pühitsemi-

sele eelnenud pidustustel.

Algühingu lapsed laulsid 
president Gordon B. 

Hinckleyle, kui ta saabus 
pühitsema Nigeeria 

Aba templit.

Igal templil on nurgakivi, millele on kirjutatud selle templi 
pühitsemise aasta. Pühitsemise ajal kinnitavad üldjuhid nur-
gakivi mördiga. 9-aastane Isaac B. aitas Missouri Kansas 
City templi nurgakivi mördiga kinnitada.
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Miks on meil templid?
Viimse Aja Pühade Jeesuse 

Kristuse Kiriku templid on pühad 
paigad, kus me õpime igaves-
test tõdedest ja osaleme pühades 
talitustes.

Milline näeb tempel  
välja seestpoolt?

Tempel on rahulik, aupaklik ja 
ilus koht. Kõik templi sees on puhas 
ja korrapärane. Kõik riietuvad val-
gesse ja räägivad tasasel häälel.

Mis toimub templites?
Naine võib saada pitseeritud oma 

mehega ja lapsed oma vanematega. 
Pitseerimise kaudu võivad pered olla 

koos kogu igaviku. Templites saavad 
mehed ja naised vaimsete õnnistuste 
anni, mida kutsutakse templianniks. 
Nad võivad samuti saada templianni 
ja saada kokku pitseeritud nende 
eest, kes surid ilma templilepinguid 
sõlmimata.

Mis veel templis toimub?
Peale pitseerimiste ja templianni 

tehakse templis ka teisi talitusi. 
Inimesed võivad saada ristitud ja 
kinnitatud nende eest, kellel polnud 
eluajal võimalust Kirikuga liituda. Kui 
sa saad 12-aastaseks ja oled vääriline, 
et minna templisse, siis võib sul olla 
võimalus saada ristitud nende eest, 
kes surid ilma evangeeliumita.

Tempel. Küsimused  
ja vastused

„Mu noored sõbrad. Olgu tempel alati 
teie sihiks! Ärge tehke midagi sellist, 
mis ei lase teil sinna siseneda ega 
saada pühi ja igavesi õnnistusi.”
Vt www.jeesusekristusekirik.ee–> 181. 
kevadine üldkonverents–> Thomas S. 
Monson. Püha tempel – maailma tuletorn. 

Mis siis saab, kui minu  
pere ei ole templis käinud?

Taevaisa teab ja armastab sinu pe-
rekonda. Ta soovib, et kõik võiksid 
saada õnnistusi, mis tulevad temp-
litalitustest. Ela templisse minemise 
vääriliselt. Sea endale eesmärk, et 
saad ühel päeval templianni ja abi-
ellud templis. Su Taevaisa õnnistab 
sind ja sinu peret. ◼
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Kujutage ette, et lähete aarde-
jahile. Kust te aaret otsiksite? 
Kuidas te selle leiaksite? Kas 

te leiaksite aardelaeka? Mis seal  
sees oleks?

Mõned aardelaekad on täis ilu-
said ehteid ja hinnalisi münte. Kuid 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kiriku liikmetel on aare, mis on veelgi 
kallihinnalisem − Jeesuse Kristuse 
evangeelium.

Paljud inimesed ei ole kuulnud 
sellest aardest ja sellepärast on üks 
meie kohustus jagada seda nii paljude 
inimestega, kui me suudame.

Kui Jeesus ja Tema apostlid surid, 
siis mõningaid evangeeliumi tõdesid 

muudeti või läksid need üldse kaduma, 
näiteks ristimine, preesterluse volitus, 
templid, elavad prohvetid ja sakrament.

Kõik need evangeeliumi aarded 
taastati prohvet Joseph Smithi kaudu. 
Taevane Isa ja Jeesus Kristus ilmusid 
Joseph Smithile pühas metsasalus, kui 
ta palvetas, et tõde teada saada.

Hiljem anti Josephile kuldplaadid, 
millelt ta tõlkis Mormoni Raamatu. 
Mormoni Raamat sisaldab õpetusi, 
mida me peame kalliks, kuna need 
selgitavad tõde, mis oli kadunud. 
Kuna meil on need evangeeliumi tõed, 
saame palju õnnistusi.

Millised kallihinnalised aarded 
need on! ◼

Jeesus Kristus taastas  
oma Kiriku viimsetel aegadel

A L G Ü H I N G  K O D U S

Sellest õppetunnist leiate rohkesti materjale 
Algühingu selle kuu teema kohta.
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PÜHAKIRI JA LAUL
•  Õpetus ja Lepingud 35:17
•  „The Sacred Grove” (Püha metsa-

salu), Children’s Songbook, lk 87 
(või mõni teine laul evangeeliumi 
taastamisest)

RÄÄGIME
Jaga teistega, kuidas Jeesuse  
Kristuse evangeeliumi aarded sinu  
peret õnnistavad.
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VALMISTA 
EVANGEELIUMI 
AARDELAEGAS.
Lõika see aardelaegas välja ja voldi 
kokku vastavalt all joonisel näidatud 
juhistele. Lõika välja mündid, millel 
on kirjas mõned aarded, mida evan-
geelium on sulle andnud, ja pane 
need laekasse. Vaata laekas peitu-
vaid aardeid tihti ja tuleta endale 
meelde evangeeliumi õnnistusi.

AARDED

Ristimine ja 
kinnitamine

Preesterlus Templid

Elavad  
prohvetid

Evangeeliumi  
tõed

Sakrament

Mormoni  
Raamat

AARDED



Jan Pinborough
Kiriku ajakirjad

Tule koos meiega ja uuri 
ühte tähtsat paika Kiriku 
ajaloos.

organiseeriti 
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Prohvet Joseph Smith elas seal koos 
Whitmeri perega 1829. aastal. Al-
gupärast maja ei ole enam, aga see 
palkmaja asub samas paigas.

Kogudusehoones, kus Mabbie ja 
Lily kirikus käivad, asub külastuskes-
kus, kus on väljapanekud Whitme-
rite kodu ja eriliste sündmuste kohta, 
mis seal aset leidsid. ◼

Kui Maggie ja Lily E. tahavad 
näha paika, kus Kirik or-
ganiseeriti, siis ei pea nad 

kaugelt otsima. See paik asub ko-
gudusehoone kõrval Fayette’is New 
Yorgi osariigis, kus nad iga pühapäev 
kirikus käivad.

Kirikut ei organiseeritud ko-
gudusehoones, vaid palkmajas. 

1. Joseph Smith lõpetas siin  
Mormoni Raamatu tõlkimise.

Kus  

Kirik?
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RISTIMINE  
SIIS JA PRAEGU

11-aastane Maggie ja 9-aastane Lily 
ristiti ristimisbasseinis selle koha lähedal, 
kus ristiti Kiriku esimesed liikmed.

Nii poisid kui ka tüdrukud olid väga ele-
vil, et võivad ristitud saada. Kui jõudis kätte 
Lily kord ristitud saada, vestles ta enne 
seda oma piiskopiga. „Ta küsis minult, 
kas mul on tunnistus prohvetist ja kas ma 
maksan kümnist,” rääkis Lily.

Mõlemal tüdrukul on oma ristimispäe-
vast head mälestused. „Kui ma veest välja 
tulin, oli mul tunne, et ma võiksin teha 
ükskõik mida,” ütles Maggie.

Mõlemad tüdrukud said kingiks päe-
viku, et nad võiksid sinna kirjutada, mida 
nad oma ristimispäeval tundsid.
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2. Majast veidi maad ee-
mal nägid kolm meest in-
gel Moronit ja kuldplaate. 
Neid kutsutakse kolmeks 
tunnistajaks, kuna nad 
nägid kuldplaate. Nende 
tunnistused on kirjas Mor-
moni Raamatu alguses.

3. 6. aprillil 1830. aastal kogunes umbes 60 
inimest erilisele koosolekule. Joseph Smith 
organiseeris ametlikult Kiriku, peale selle õn-
nistati ja jagati sakramenti. See oli esimene 
sakramendikoosolek.

4. Kohe pärast koosolekut ristiti Joseph 
Smithi vanemad ja mõned teised 
inimesed.
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V Ä I K S E M A T E L E  L A S T E L E

Max valmistus superkangelast 
mängima. Ta pani selga oma  
punase T-särgi. Ta pani 
superkangelase keebi selga. Siis 
läks ta oma väikese õe tuppa.

Chris Deaver, Texas, Ameerika Ühendriigid
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Max ja Mia lähevad appi

„Tule, Mia!” ütles Max. „Lähme inimesi aitama!”
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LAPSED 

Max ja Mia aitasid emal  
kõik riided kokku voltida  
ja ära panna.

Siis nägi Max põrandal 
prahti. „Korjame selle prahi 
kokku,” ütles Max. „Ja siis  
läheme inimesi aitama.”

Max ja Mia läksid elutuppa. 
Nad nägid korvitäit pesu.

„Kas te aitaksite mind?”  
palus ema.

„Olgu,” ütles Max.  
„Ja siis me läheme 
inimesi aitama.”
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„Nüüd lähme inimesi 
aitama,” hüüdis Max.

Ema vaatas puhtas  
majas ringi. Siis kallistas  
ta Maxi ja Miat. „Te juba 
aitasitegi!” ◼

Max ja Mia käisid võidu kogu maja 
läbi. Nad koristasid ära kõik prahi, 
mis nad leidsid.

Nad nägid ema köögipõrandat 
pühkimas. „Las me aitame sind,” 
palus Max.

Mia hoidis prügikühvlit ja 
Max pühkis põrandat.
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LAPSED 

JEESUS KÕNNIB VEE PEAL
„Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult:  

„See on tont!” ja hakkasid hirmu pärast kisendama.
Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: „Olge julged, see olen mina, ärge 

kartke!”” (Matteuse 14:26–27)
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KIRIKU UUDISED
Rohkem teavet Kiriku uudiste ja ürituste kohta leiate internetiaadressilt www.news.lds.org.

Ülemaailmne juhtide koolitus – uus lähenemine

Eelseisvate kuude jooksul võtavad Kiriku liikmed 
kõikjal maailmas osa inspireerivast ülemaailmsest 

juhtide koolitusest, mis on seekord pisut teistmoodi.
Erinevalt eelmistest koolitustest ei toimu selle-

aastane ülemaailmne juhtide koolitus koguduste 
ja vaiade juhtidele ühekordse ülekandena. See on 
hoopis jagatud üheksaks osaks, mida võib vaa-
data nii DVD-lt kui ka internetiaadressilt LDS.org. 
Nendes püütakse tekitada arutelu juhtide ja liik-
mete seas ning perekondades terve käesoleva 
aasta vältel ja ka edaspidi.

Koolituse eesmärk on „Perekonna ja Kiriku 
tugevdamine preesterluse kaudu”. Koolituse väl-
tel jagavad inspireeritud juhiseid Esimese Presi-
dentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
liikmed koos üldjuhtide ja teiste üldiste ametikand-
jatega. Käsitletakse järgnevalt esitatud teemasid.

• Kuidas perekonnad võiksid saada jõudu ja rahu 
preesterluse väe kaudu?

• Kuidas aidata igal perekonnal kogeda preester-
luse õnnistusi?

• Kuidas tugevdavad kodusid ja perekondi need, 
kes hoiavad preesterluse võtmeid?

• Kuidas kristlikult teenida?
• Kuidas kasvatada lapsi valguses ja tões?

Kõik Kiriku üksused saavad koolituse DVD 
ning koguduse ja vaianõukogud peaksid selle ter-
venisti läbi vaatama. Seejärel peaksid nad arutama, 
kuidas aidata koguduse ja vaia liikmetel nendest 
nõuannetest kasu saada.

Liikmed võivad koolituse DVD eri osi vaadata 
ka muudel koosolekutel ja tundides. Perekonnad 
ja üksikisikud võivad neid osi vaadata koos õppi-
mist toetavate lisamaterjalidega, mis on saadaval 
internetiaadressil www.lds.org.

Hoolimata tegevuskohast ja vaatajaskonnast 
leiab koolituse kõige mõjukam osa aset video-
lõiku koos arutades. Kui juhid, liikmed ja pere-
konnad mõtisklevad, arvamusi vahetavad ning 
kuuldust ja oma tunnetest tunnistavad, siis Püha 
Vaim inspireerib neid ja õpetab neile, kuidas saa-
dud juhiseid nende endi oludele vastavalt raken-
dada. Nende kogemuste kaudu aitab ülemaailmne 
juhtide koolitus tugevdada perekondi ja Kirikut 
kõikjal maailmas. ◼

Vanem M. Russell Ballard, Linda K. Burton, vanem 
Ronald A. Rasband, Elaine S. Dalton, Rosemary M. 
Wixom ja piiskop Gary E. Stevenson, kes külastavad 
Mary Fielding Smithi kodu teemapargis This Is the 
Place, arutavad õnnistusi, mis tulevad, kui igas kodus 
on preesterlus.

Vanem L. Tom 
Perry, vanem 
Donald L. 
Hallstrom ja 
piiskop Dean M. 
Davies arutlevad 
preesterluse võt-
mete kasutamise 
tähtsuse üle.
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ROHKEM MISJONÄRE TÖÖLE: 

Piiskop Victor Nogales Parque 
Chacabuco kogudusest Congreso 

vaiast Argentiinas Buenos Aireses 
istub teadetetahvli ees, millele on 
riputatud 37 tema koguduse noore 
mehe ja naise pildid. Kui keegi neist 
misjonile läheb, siis kinnitab ta pildi 
juurde märkme.

„Minu noored on väga elevil, kui 
nad mu kabinetti tulevad ning neid 
pilte ja märkmeid näevad,” sõnab ta. 
„See motiveerib neid enda misjoniks 
valmistuma.”

See kogudus Buenos Aireses 
on eeskujuks misjonitöö vaimust. 
2012. aasta esimese kuue kuu 
jooksul läks misjonile 19 noort – 
14 neist olid usulepöördunud. Nad 
lahkusid kodust, et teenida kahek-
sas eri riigis põhimisjonil. Enam 
kui 80 protsenti nõuetele vastava-
test noortest on võtnud eesmärgiks 
teenida misjonil.

Viimastel aastatel on Kiriku juhid 
mitmel korral palunud, et rohkem 
noori misjonil teeniks.

2005. aasta kevadisel üldkonve-
rentsil, üsna pea pärast teaviku  
„Jutlusta minu evangeeliumit.  
Misjonitöö juhis” väljaandmist ja-
gas vanem M. Russell Ballard Ka-
heteistkümne Apostli Kvoorumist 

perekondadele ja juhtidele nõuan-
deid, kuidas aidata noortel mõista, 
kes nad on, ning õpetada neile 
evangeeliumi õpetusi, juurutades sel 
moel misjonitöö vaimu ja valmista-
des rohkem noori mehi ja naisi ette 
auväärselt teenima (vt „One More”. 
– Liahona, mai 2005, lk 69). 

President Thomas S. Monsoni 
teadaanne 2012. aasta sügisesel 
üldkonverentsil seoses misjonäride 
vanusepiirangu alandamisega oli sa-
muti märk sellest, et Issand kiirustab 
oma tööd tagant. 

Tänapäeval võtavad paljud pere-
konnad ja Kiriku juhid neid sõnu-
meid väga tõsiselt ja rajavad oma 
piirkondades kestvaid misjonil teeni-
mise traditsioone.

Aidates noortel mõista,  
kes nad on

Vastuseks küsimusele „Kuidas Sul 
on õnnestunud valmistada nii palju 
noori ette misjonil teenima?” vastas 
piiskop Nogales: „Kui mind piisko-
piks kutsuti, siis oli minu esimeseks 
mureks koguduse noored ja ma tegin 
teistele koguduse juhtidele selgeks, 
et me peame olema osa nende elust.”

Näiteks oli kõigil Chacabuco mis-
jonäridel enne misjonile lahkumist 

oma koguduses kutse. Tihtipeale kut-
suti uusi pöördunuid ja vähemaktiiv-
seid liikmeid teenima õpetajatena ning 
see aitas neil valmistuda evangeeliumi 
õpetama.

Piiskop Nogales tegi kohalike põ-
himisjonäridega koostööd, et aidata 
noortel vaimselt misjoniks valmistuda.

Kui Kiriku kohalikud juhid ja liik-
med on pühendanud end koguduse 
noortele, siis on nad selle tulemusena 
näinud misjonitöö vaimu oluliselt 
suurenemas.

Misjonitööle meelestatud 
perekond

Ameerika Ühendriikidest Utah’ 
osariigist Draperi linnast pärit Garth 
ja Eloise Andrus teavad, mida tähen-
dab olla misjonitööle meelestatud 
perekond. Neil on 17 meessoost 
lapselast, kes on misjonil teeninud, 
ning nad on ka ise kuuel misjonil 
teeninud.

Misjonitöö vaimu juurutamine 
perekonnas on miski, mis saab vend 
Andruse meelest alguse juba varases 
lapsepõlves.

Ka õde Andrus nõustub sellega. 
„Misjonil teenimine ei peaks olema 
varjatud ootus, vaid sellest tuleks 
lastega ja lapselastega rääkida, nii et ei 
tekiks küsimustki, millal või kas üldse 
misjonile minna,” ütles ta. 

On oluline õpetada noortele selle 
kohta, kes nad on, nii, et seame neile 
misjonitöö eeskuju. Vend ja õde 
Andrus võtsid esimese misjonikutse 
vastu 1980. aastal – kohe pärast nende 
noorima poja misjonileminekut.

kuidas juurutada misjonitöö vaimu 
kodus ja Kirikus?
Heather Whittle Wrigley
Kiriku uudised ja sündmused
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Üks lapselaps kirjutas neile pärast 
seda, kui oli kätte saanud kingituse, 
mille nad talle saatsid, et teda misjo-
niks ette valmistada. „Ta tänas meid 
kingituse eest, kuid ütles: „Palju 
olulisem on teid tänada eeskuju 
eest, mille olete seadnud,”” ütles 
õde Andrus.

Õpetuste õpetamine
„Meie noortel on õigus oodata 

vanematelt, Kiriku juhtidelt ja õpetaja-
telt, et nad tagaksid, et noored teavad 
ja mõistavad Jeesuse Kristuse evan-
geeliumi,” ütles vanem Ballard. „Püha 
Vaim kinnitab neile südames tõde ning 
sütitab nende hinges Kristuse valguse. 
Pärast seda on teil veel üks täielikult 
ette valmistunud misjonär” (M. Russell 
Ballard. „One More”, lk 71).

Ligi 9600 km Buenos Airesest asub 
Ameerika Ühendriikide Boise linna 
lähistel maakohas Horseshoe Bendi 
kogudus, kus on samuti kogetud, et 
kui perekonnad ja juhid pingutavad 
selle nimel, et õpetada noortele evan-
geeliumi, siis saab märksa kiirema 
hoo sisse ka misjonitöö.  

75-liikmelisest väikesest kogudu-
sest teenib misjonil üheksa noort.

Vanem Russell M. Nelson 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
rõhutas, miks tuleb teenida ja mil-
list kasu see toob. „Kõik misjonärid 
teenivad eesmärgiga muuta teiste 
inimeste elu paremaks,” ütles ta. 
„Otsus misjonil teenida kujundab 
misjonäri, tema abikaasa, järglaste 
ja tulevaste põlvkondade vaim-
set käekäiku. Soov teenida on 

usulepöördumise, väärilisuse ja 
ettevalmistuse loomulik väljund” 
(www.jeesusekristusekirik.ee. 182. 
sügisene üldkonverents. Vanem 
Russell M. Nelson. „Räägi misjonäri-
dega! Nad saavad sind aidata”). 

Sama meelt on ka Idaho Emmetti 
vaia juhataja Martin Walker. „Misjonil 
teenimine juhatab noore inimese ra-
jale, mis mõjutab terveid põlvkondi,” 
leiab ta. „Vaiana teeme endast kõik, 
mis suudame, et noori misjonitööks 
ette valmistada.”

Üks osa ettevalmistusest on 
noortele evangeeliumi õige õpetuse 
õpetamine. Horseshoe Bendi kogu-
duse noortel on iga nädal võimalik 
osaleda misjonitööks ettevalmista-
mise tunnis, mida õpetab endine 
misjonijuhataja – see on koolitus, 
mis täiendab vaia igakuist noorte 
misjonäride ettevalmistuse koosole-
kut ja iga-aastast Aaroni preester-
luse laagrit.

LaRene Adam, üks vend ja õde 
Andruse kuuest lapsest, teenis koos 
abikaasa Jimiga 2007.−2009. aastal 
Kopenhaageni misjonil Taanis. Ta 
tunnistas, kui tähtis on lastele kodus 
evangeeliumi õpetada.

„Üks parimaid asju, mida saate 
teha, et aidata lastel saada tunnistus 
misjonitööst, on pereõhtute pida-
mine ja perega koos pühakirjade 
uurimine,” sõnas ta. „Kui annate neile 
tugeva evangeeliumi uurimise ja 
evangeeliumi tundmise aluse, siis on 
nad palju paremini ette valmistunud 
ja tunnevad evangeeliumi märksa 
paremini.” ◼

Piiskop Victor Nogales seisab teadetetahvli ees ja näitab kõiki oma koguduse noori, 
teiste hulgas neid, kes hetkel misjonil teenivad.
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Noored teenistusmisjonärid leiavad rõõmu teenimisest
Carolyn Carter
Kiriku uudised ja üritused

Vanem Ernesto Sarabia kandis 
misjonil olles iga päev musta 

nimesilti. Kuid tema misjonikutse oli 
teistest erinev – vanem Sarabia teenis 
Mehhiko Hermosillo misjonikontoris 
Kiriku noore teenistusmisjonärina 
(KNTM).

„Me mõistame, et mõnel noorel 
mehel või noorel naisel ei oleks aru-
kas seista silmitsi põhimisjoni väljakut-
sega,” teatas vanem M. Russell Ballard 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. 
Ta lisas, et see ei tähenda veel, et nad 

ei võiks misjonil 
teenimise õn-

nistusi nau-
tida („One 
More”. – 
Liahona, mai 

2005, lk 69). 
Vanem 

Russell M. Nelson 
Kaheteistkümne 
Apostli Kvooru-
mist ütles: „Mis-
jon on Jumala 
ja kaasinimeste 
vabatahtlik 
teenimine” 
(www.jeesuse 
kristusekirik.ee. 

182. sügisene üldkonverents. Vanem 
Russell M. Nelson. „Räägi misjonä-
ridega! Nad saavad sind aidata”), ja 
moodusi teenimiseks on palju.

KNTM programm võimaldab saada 
tähendusrikkaid misjonikogemusi 
kõigil neil, kes on mingil põhjusel põ-
himisjonil jutlustamisest vabastatud, 
või neil, kes peavad ennetähtaegselt 
koju naasma.

Teenimise nõuded
Kiriku noored teenistusmisjonärid 

(KNTM-id) peavad olema füüsiliselt, 
vaimselt ja emotsionaalselt võime-
lised sooritama oma kutses nõutud 
tegevusi, mis neile hoolikalt välja 
valitakse.

KNTM teenimise aeg on 6 kuust 
24 kuuni ja paarist päevast nädalas 
kuni täisajaga teenimiseni. Võimalus 
on teenida nii kogukonnas kui ka 
kodust. KNTM ülesanded hõlmavad 
pereajaloo uurimist, infotehnoloogiat, 
misjonikontori assistendiks olemist, 
piiskopi laohoones abistamist ja veel 
muudki.

Perekonna ja preesterluse toetus
Lapsevanemad, preesterluse 

juhid ja Kiriku liikmed saavad või-
malikele KNTM-le toeks olla, et 
aidata neil misjonil teenimiseks 
valmistuda.

Õde Eliza Joy Youngi perekond 
on talle suureks toeks olnud ja 

teda Sydneys Austraalias Kiriku konto-
risse ja sealt tagasi sõidutanud.

Vanem Michael Hillam, kes töötab 
Hong Kongi jaotuskeskuses, ütles: 
„Minu varahommikuse seminari õpe-
taja ning Noorte Meeste juhid aitasid 
mul selleks ette valmistuda.”

Ohverdus toob õnnistusi
Õde Young ohverdas poole kohaga 

töö kõrvalt oma vabad päevad, et tee-
nida Kiriku teenistusmisjonil. Ta ütles: 
„Ma tunnen end Taevaisale lähemal, 
teades, et aitan Teda.”

Lisaks vaimsetele õnnistustele annab 
Kiriku teenistusmisjon noortele mis-
jonäridele väärtuslikke sotsiaalseid ja 
tööalaseid võimalusi. „Minu misjon on 
aidanud mul mõista, et ma olen võime-
line avatud tööturul töötama,” ütles õde 
Young. (Eelnevalt oli ta töötanud ainult 
teiste kaasabiga.)

Kuigi mitte kõik noored täiskasva-
nud, kes tahaksid teenida, ei pruugi 
selleks võimelised olla, nähakse 
kõvasti vaeva, et igale väärilisele 
noorele täiskasvanule selleks võima-
lus anda. Noored mehed ja naised, 
kes tahaksid sel moel teenida, võivad 
vestelda oma piiskopi või koguduse 
juhatajaga, kes leiab neile sobiva 
lahenduse.

Lugege edasi internetiaadressilt 
news.lds.org märksõna alt „Kiriku 
noored teenistusmisjonärid” (young 
church-service missionaries). ◼
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Noorte Naiste ja Abiühingu üldjuhid ringreisil 
Aasia piirkonnas
Brenda Frandsen, Aasia piirkonna meediaspetsialist
Kaasa aitasid ka David O. Heaps, Paul Stevens ja Linda Rae Pond Smith

2012. aasta novembris juhendasid ja 
innustasid Mary N. Cook Noorte 

Naiste üldjuhatusest ja Linda S. Reeves, teine 
nõuandja Abiühingu üldjuhatusest, üheksa päeva 
jooksul nii noori kui ka eakamaid õdesid kogu 
Aasia piirkonnas.

Reis langes kokku noorte uuendatud õppekava 
„Tule, järgi mind” väljakuulutamisega. Seda õppekava 
hakatakse 2013. aasta jaanuarist järgima Noorte 
Meeste, Noorte Naiste ja noorte pühapäevakooli 
tundides. Uue õppekava eesmärk on aidata õpetajatel 
õpetada rohkem Päästja sarnaselt ning luua klassi 
liikmetega tugevamaid sidemeid.

Pärast õde Cooki ja õde Reevesi külastust Aasia 
piirkonnas tõdesid paljud Aasia noored ja nende 
vanemad, et neil on suurem soov end vaimselt pu-
hastada ning end uuesti kokku võtta, et saada oma 
kohalikes kogukondades paremaks eeskujuks.

Õde Reeves andis Hongkongis järgmise lu-
baduse: „Kui hoiate oma elu puhta, võite seista 
enesekindlalt ükskõik kelle ees.”

Tema sõnadest innustatuna teatas 12-aastane 
Tang Kak Kei pärast koosolekut: „Ma tean, et 
ma pean iga päev Mormoni Raamatut lugema. 
Olen „Sulle, noorest” õppinud meelt paran-
dama ja õigemeelselt elama, et minust võiks 
kiirata Kristuse valgust ja tõelist õnne.” 

Õde Cook, kes külastas Indias liikmeid uues 
kogudusehoones Chennai India ringkonnas ja 
uues India Hyderabadi vaias, manitses noori 
täiskasvanuid valmistuma tulevikuks. „Oman-
dage haridus,” julgustas ta, „ja õppige oskusi, mis 
aitaksid teil kuningriiki üles ehitada. Keskenduge 
perekonnale ja sellele, mida te oma pere heaks 
teha saate, ning samuti oma vaimsele valmisole-
kule, et oleksite valmis vaimseteks innustusteks 
ning teaksite, kuhu minna ja mida teha.”

Õde Reeves osales Indoneesia Surakarta 
vaia esimesel konverentsil. „Me tunnetasime 
sealsete inimeste alandlikku ja armastavat 
vaimu. Millised ustavad liikmed!” sõnas ta.

Seejärel külastas õde Reeves Malaisiat, kus 
ta arutas grupi Abiühingu õdedega Malaisia 
Abiühingu organisatsiooni kõige pakilisemaid 
küsimusi ning seda, kuidas Kirik saaks neid 
juhatada ja innustada.

Taiwanis olles kiitis õde Reeves kohalike 
liikmete tugevust ja pühendumust: „Meil on 
suur rõõm teada, et nad elavad ustavalt ja käi-
vad järjepidevalt templis… Liikmed on armas-
tavaks eeskujuks oma sõpradele ja naabritele,” 
ütles ta. ◼

Mary N. Cook 
ja Linda S. 
Reeves koh-
tusid Taiwanis 
olles sealsete 
piirkonna juh-
tide ja Taiwani 
preesterluse 
juhtide ning 
liikmetega.
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Ü M B E R  K I R I K U

Fotokonkurss
Selle aasta ühisürituste teema on 

„Seiske pühades paikades ja ärge laske en-
nast kõigutada” (ÕL 87:8). Noored mehed 
ja noored naised, ajakiri Liahoona kogub 
fotosid sellest, kuidas teie seisate pühades 
paikades. Fotod võivad olla sellest, kuidas 
te veedate aega oma perega, teenite, 
teete misjonitööd, tegelete kunstiga, uurite 
evangeeliumi, käite looduses või millestki 
muust. Foto saate esitada järgmiselt:

•	 laske	teha	endast	pilt,	kuidas	te	seisate	
pühas paigas;

•	 saatke	oma	kõrge	resolutsiooniga	pilt	
e-posti aadressil liahona@ldschurch.org;

•	 lisage	selgitus,	miks	on	see	koht	teie	
jaoks püha;

•	 kirjutage	e-kirja	oma	täisnimi,	sünnikuu-
päev, koguduse ja ringkonna (või vaia) 
nimi ja oma vanemate e-posti aadress.

Fotod noortest kogu maailmas avalda-
takse ajakirja järgmises numbris.

Apostel külastab Marokot
Pärast seda, kui vanem  Jeffrey R. 

Holland Kaheteistkümne Apostli Kvooru-
mist 2012. aasta detsembris Sierra Leones 

Lääne-Aafrikas Kiriku 3000. vaia rajas, kü-
lastas ta üht väikest ja teistest eemal asuvat 
kogudust Maroko pealinnas Rabatis.

Ühel erilisel pühapäevasel koosolekul 
väljendas vanem Holland armastust, mida 
Kiriku juhid Kiriku kõigi maailma eri paigus 
elavate liikmete vastu tunnevad – olgu 
nende arv kui tahes väike või elupaik kui 
tahes kaugel.

„Teid ei ole unustatud ja te olete osa 
imepärasest tööst. Issand kogub sel suurel 
ja viimasel ajajärgul Iisraeli ning kiirustab 
tööd tagant,” sõnas ta.

Pühitseti Tegucigalpa tempel 
Hondurases

Pühapäeval, 17. märtsil 2013 pühit-
seti pärast kultuuriõhtut ja kolm nädalat 
kestnud avatud uste päevi Tegucigalpa 
tempel Hondurases. Pühitsemine toimus 
kolme istungina ja ülekandeid sellest sai 
vaadata kõigis Kiriku üksustes Hondurases 
ja Nicaraguas.

Hondurase liikmed, kes pidid varem  
mitmeid tunde Guatemalasse Guatemala 
City templisse sõitma, rõõmustasid, kui 
nende riigis esimene tempel pühitseti. 
Esimene Presidentkond kuulutas templi 
välja 9. juunil 2006 ja ehitustöödega tehti 
algust 12. septembril 2009.

President Monson külastab 
Saksamaad

2012. aasta lõpus sõitis president 
Thomas S. Monson Saksamaale, et 
kohtuda liikmetega Hamburgis, Berliinis, 
Münchenis ja Frankfurdis ning et õhutada 
neid Jeesust Kristust järgima.

„Ta õpetas andestust, andes ise  
andeks,” rääkis ta Frankfurdi liikmetele.  
„Ta õpetas kaastunnet, olles ise kaastundlik. 
Ta õpetas pühendumist, andes iseenda.”

K O M M E N T A A R I D

Püha Vaim õpetab mind
Sellest ajast saadik, mil mu 

perekond Kirikuga liitus, olen näinud 
väge, mis tuleb Liahoona lugemisest. 
Tänu nendele tähendusrikastele 
sõnadele sain inspiratsiooni teenida 
misjonil. Ajakirjas arutatakse paljusid 
teemasid, kuid minu jaoks on kõige 
olulisem see, mida Püha Vaim mulle 
iga kord õpetab, kui seda loen. 
Tõepoolest, me oleme vabad isegi 
„vaenlase territooriumil” (vt Boyd K. 
Packer. „How to Survive in Enemy 
Territory”. – Liahona, okt 2012, lk 
24), kui uurime, loeme ja rakendame 
õpitud põhimõtteid. Päästja elab, 
preesterlus on maa peal ja Jumal on 
taevastes.
Newton T. Senyange, Uganda

Parandused
2012. aasta oktoobrikuu Liahonas 

oli 76.−77. lehekülje artikli „First 
Stake in India Organized” fotode 
juurde eksikombel märgitud vale 
autor. Fotode autor on õde Gladys 
Wigg. Vabandage eksimuse pärast.

Ajakirja Liahona 2012. aasta 
detsembrikuu numbri artiklis „Sacred 
Transformations” (lk 36) oli viga – 
perekond Vigil sai ristitud juulis 2010, 
mitte juunis 2011. Peale selle, Andrea 
Vigil sündis 2012. aasta juulis, mitte 
augustis.

Teoses „Kiriku presidentide õpe-
tused: Lorenzo Snow” oli lk 2 pildi 
juures vale tekst. Tegu on president 
Snow’ poja Oliver Goddard Snow’ga. 
Samuti leheküljel 28 on pildi juures 
vahetusse läinud nimed Brigham 
Young jr ja Francis M. Lyman.

Noored kõikjal maailmas  
näitavad, kuidas nad seisavad pühades 
paikades.
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Aaron L. West
Toimetaja, Kiriku kirjastamisteenused

Kui me räägime templitest, siis räägime 
üldjuhul tornidest, akendest ja seinamaalin-

gutest. Me räägime aupaklikult ristimisbassei-
nidest, templianni, pitseerimise ja selestilistest 
ruumidest.

Aga kui prohvet pühitseb templi Issandale, 
pühitseb ta terve ehitise, mitte ainult need 
ilusad osad, mida kõik märkavad. Missouri 
Kansas City templi pühitsuspalves ütles presi-
dent Thomas S. Monson: „Me pühitseme selle 
maa, millel tempel seisab. Me pühitseme selle 
ilusa hoone iga osa, nähtamatust vundamen-
dist majesteetliku Moroni skulptuurini, mis 
kroonib selle kõrgeimat tippu.” 1 Kui president 
Joseph Fielding Smith Utah’ Ogdeni templit 
pühitses, siis pühitses ta „vundamendi, seinad, 
põrandad, laed, torni ja kõik ehitise osad” ja 
palus kaitset „kõikidele mehaanilistele osadele, 
elektrijuhtmetele, lühtritele, ventilatsiooni-
süsteemile ja liftidele ja kõigile selle hoonega 
seotud osadele”.2

Ma olen tänulik, et Issand innustab oma 
prohveteid pühitsema templi iga osa. Kuigi 

uksehing või lühter ei oma nii suurt tähtsust 
kui altar pitseerimisruumis, on ka neil väik-
sema tähtsusega osadel täita oma roll templi 
ülima ülendava eesmärgi saavutamisel.

Üks nendest väiksema tähtsusega osadest 
aitas mul õppida midagi olulist. Ma olin ühel 
päeval Salt Lake’i templis pärast surnute eest 
talituste sooritamist riietusruumi minemas. 
Märgates joogifontääni, tundsin ma janu 
ja kummardusin, et lonks vett juua. Mulle 
meenus üks sõnum.

Sa jood seda vett templis, kuid kas sa jood  
ka elavat vett, mis templis saadaval on?

See ei olnud hukkamõist – lihtsalt õrn noo-
mitus ja hinge läbistav küsimus.

Minu vastus sellele küsimusele oli ei. Ma ei 
joonud täielikult templi elavat vett. Ma pidin 
möönma, et osaledes talitustes surnute eest, 
olid mul muud asjad meeles mõlkunud. Kuigi 
ma olin teinud head tööd inimeste eest, kes 
minu abi vajasid, ei lasknud ma endal võtta 
vastu abi, mida ma ise vajasin.

Iga kord kui ma templise lähen, otsin ma 
joogifontääni, et sellest juua. Ma küsin endalt, 
kui sügavasti joon ma elava vee allikast. Minu 
vastus: ikka veel ei joo ma sellest piisavalt 
suurte sõõmudega. Aga minu janu selle järele 
kasvab. ◼

VIITED
 1. Thomas S. Monson. Kansas City Missouri Temple:  

Beacon of Divine Light – an Offering of Hands  
and Hearts. – Church News, 12. mai 2012,  
ldschurchnews.com.

 2. Joseph Fielding Smith. Ogden Temple Dedicatory 
Prayer. – Ensign, märts 1972, lk 12.
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Jeesus Kristus on 
elava vee allikas.



Wilford Woodruff teenis misjonil Suurbritannias 1840ndatel aastatel. Tänu 
tema teenistusele sai üle 1000 inimese ristitud. Wilford Woodruff teenis hiljem 
Utah’ St. George’i templi presidendina. Kiriku presidendina tegi ta kõvasti 
tööd, et Utah saaks Ameerika Ühendriikide osariigiks. Samuti sai ta ilmutuse 
ja tänu temale anti välja „Ametlik teadaanne nr 1”, milles ta käskis pühadel 
lõpetada mitmenaisepidamine.
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Näitlejad mängivad stseene Jeesuse 
Kristuse elust videotes, mille leiate 
aadressilt biblevideos .lds .org.  

Mõned stseenid Päästja viimasest elu
nädalast on toodud ära artiklis lk 26. 
Artiklis „Jeesuse Kristuse missioon ja teeni
mine” (lk 18) õpetab vanem Russell M. 
Nelson Päästja teenimistöö viit aspekti, 
mida saame rakendada oma elus.
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