
Tema on ülestõusmine  
ja elu, lk 4, 12
Tunnistus Jumala  
Kõigeväelisest Pojast, lk 16
Kuna võlgneme rohkem,  
kui suudame maksta, lk 56
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„Siis Pilaatus kutsus kokku ülempreestrid ning rahvaülemad 

ja rahva

ning ütles neile: „Te olete toonud selle inimese minu juure 

otsegu rahva eksitaja. Ja vaata, ma olen teda üle kuulanud teie 

ees ega ole sellest inimesest leidnud ühtki süüd, milles te teda 

süüdistate, …

Sellepärast ma tahan teda karistada ja vabaks lasta!”

Aga temal oli kohustuseks neile pühiks vabaks lasta  

üks vang.

Siis kogu hulk kisendas väga ning ütles: „Hukka ära, lase 

meile Barabas vabaks!” …

Antonio Ciseri. Ecce Homo (Ennäe inimest!).

Siis Pilaatus tõstis jälle häält nende vastu, tahtes vabaks lasta 

Jeesuse.

Aga nemad karjusid: „Löö risti, löö ta risti!”

Siis ta ütles neile kolmat puhku: „Mis ta siis on kurja teinud? 

Ma pole temast leidnud ühtki surmasüüd. Sellepärast ma karis

tan teda ja lasen ta vabaks!”

Aga nad käisid peale, suure kisendamisega nõudes, et Jeesus 

löödaks risti. …

Siis Pilaatus tegi otsuse, et sünniks nende palve järele.

… Jeesuse ta andis nende meelevalla kätte” (Lk 23:13–14, 

16–18, 20–25).
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Tänaseks on Kapernaumast, 
järveäärsest linnast, kus lõ
viosa Päästja teenimistööst 

Galileas aset leidis, alles ainult vare
med. Ta jutlustas siinses koguduseko
jas, õpetas mere ääres ja tegi inimesi 
terveks nende kodudes.

Jesajast pärit tekst: „Issanda 
Jehoova Vaim on minu peal, sest 
Jehoova on mind võidnud; Ta on 
mind läkitanud viima rõõmusõnumit 
alandlikele, parandama neid, kel  
murtud süda, kuulutama vabastust 
vangidele ja avama pimedate silmi” 
( Js 61:1; vt ka Lk 4:18) oli Jeesusele 
Tema teenimistöö alguses selgeks 
sõnumiks Jumala plaani kohta oma 
pojad ja tütred päästa.

Siiski olid Jeesuse jutlused Galileas 
kõigest sissejuhatuseks. Inimesepoega 

Tema ei ole siin,  
vaid on üles tõusnud!

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

oli alati ees oodanud õudust tekitav 
kohtumine Kolgata künkal.

Kui Ta pärast viimast õhtusööma
aega Ketsemani aias vahistati ja jüng
rid Ta maha jätsid, kui Tema peale 
sülitati, Tema üle kohut peeti ja Teda 
alandati, vaarus Ta oma suure risti all 
Pealae aseme suunas. Tema võidukäi
gule järgnes reetmine, piinamine ja 
surm ristil.

Nagu öeldakse laulus „The Holy 
City” (Püha linn):

Muutus sündmustik. 
Hommik oli külm ja kõle,
rist kui oma varju jättis
künkale nii üksikule.1

Meie eest andis Taevane Isa oma 
Poja. Meie eest andis vanem Vend 
oma elu.

President  
Thomas S. Monson

Õpetaja oleks võinud viimasel hetkel 
ümber mõelda. Kuid Ta ei teinud seda. 
Ta laskus allapoole kõiki asju, et päästa 
kõik: inimkond, maa ja kogu elu, mis 
sellel kunagi olnud on.

Kristlikus maailmas pole minu jaoks 
millelgi suuremat tähtsust kui sõnadel, 
mille ingel lausus nutta tihkuvale Maarja 
Magdaleenale ja teisele Maarjale, kui 
nad olid teel hauale oma Issanda keha 
eest hoolitsema: „Miks te elavat otsite 
surnute juurest? Tema ei ole siin, vaid 
on üles tõusnud!” (Lk 24:5–6).

Sellega tehti teatavaks kõikide nende 
päästmine, kes on juba elanud ja sur
nud, kes elavad praegu ja ühel päeval 
surevad ning keda nii sünd kui surm 
alles ees ootavad.

Kuna Kristus sai hauast võitu, tõu
seme kõik üles. See tähendab hinge 
lunastamist. Paulus on kirjutanud:

„On taevalikke ihusid ja maiseid 
ihusid; aga teistsugune on taeva
like auhiilgus ja teistsugune maiste 
auhiilgus.

Isesugune on päikese hiilgus ja isesu
gune kuu hiilgus ja isesugune tähtede 
hiilgus; sest tähe ja tähe hiilgusel on 
oma vahe.

Nõnda on ka surnute ülestõusmine” 
(1Kr 15:40–42).
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Tema ei ole siin,  
vaid on üles tõusnud!

selestilise hiilguse poole. 
Me soovime elada Jumala 
juures. Me tahame kuuluda 
igavesse perekonda.

Ma tunnistan Temast, 
kes päästis meist igaühe 
lõputust surmast, tunnis
tan, et Ta on tõe õpetaja ja 
enamgi veel. Ta on täius
liku elu eeskuju ja enamgi 
veel. Ta on suurepärane 
ravitseja ja enamgi veel. 
Ta on sõna otseses mõttes 
maailma Päästja, Jumala 
Poeg, Rahuvürst, Iisraeli 
Püha, nimelt ülestõus
nud Issand, kes kuulutas: 
„Mina olen esimene ja 
viimane; mina olen see, 
kes elab, mina olen see, 
kes surmati; mina olen 
teie eestkostja Isa ees” 
(ÕL 110:4).

„Mis rõõmu sellest lau
sest saan: „Mu Lunastaja 
elab, tean!”” 2

See on minu tunnis
tus. ◼

VIITED
 1. Frederick E. Weatherly. The 

Holy City, 1892.
 2. „Mu Lunastaja elab, tean”. 

Kiriku lauluraamat, lk 38.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Head õpetajad innustavad tunnis 
osalejaid olema üksmeelsed. Kui 

inimesed jagavad oma mõtteid ja  
peavad lugu teiste mõtteavaldustest, 
pole õppimine mitte ainult meeldiv, 
vaid nad ise on üksmeelsemad  
(vt Teaching, No Greater Call, 1999, 
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lk 63). Tunnis osalejate vahel kujuneb 
üksmeel, kui tunnistate üheskoos 
aupaklikult Jeesuse Kristuse lepitusest 
ja Tema ülestõusmisest. Selline üks
meel aitab peredel järgida president 
Monsoni nõuannet saada igaveseks 
perekonnaks.



6 L i a h o o n a

„Päästja tuli maa peale, et õpetada meile 
taevas valminud päästmisplaani, mille 

järgi elamine teeb meid õnnelikuks. Tema eeskuju näitas 
meile teed tagasi koju Taevase Isa juurde. Mitte keegi teine 
siin elus pole olnud nii kindel ja vankumatu (vt Mo 5:15). 
Tema tähelepanu polnud kunagi mujal. Ta oli keskendunud 
Isa tahtmise täitmisele ning Ta jäi ustavaks oma jumalikule 
missioonile. …

Sa oled osa sellest imelisest plaanist, mida tutvustati meile 
surelikkusele eelnevas maailmas. Sinu tulek siia maailma on 
olnud selle plaani vastuvõtmisest saadik kindlaks määratud. 
Sinu Maa peale tuleku koht ja aeg pole juhuslikud. Sinu 
ülisuur usk ja head teod (vt Al 13:3) on seega pannud aluse 
sellele, mida sa võid saavutada nüüd, olles ustav ja kuulekas. 
… Sul seisab ees suur töö. Selleks, et täita oma jumalikku 
missiooni ja elada vastavalt õnneplaanile, pead ka sina olema 
kindel ja vankumatu.”
Elaine S. Dalton, Noorte Naiste üldjuhataja. Igal ajal ja kõiges ja kõikjal. – 
www.jeesusekristusekirik.ee, 178. kevadine üldkonverents. 

Meie pere saab olla igavene

President Monson õpetab, et tänu Päästja lepituse 
väele saame pärast surma oma perega taas koos 

olla. Järgi alltoodud juhiseid ja aita sel perel kokku 
saada.

Juhised: Surm on vasakul toodud pere liikmed üksteisest ja 
Päästjast lahutanud. Tee sellest leheküljest koopia, prindi see 
aadressilt www.lds.org või joonista ise midagi sellesarnast, et 
näidata, kuidas Päästja saab meid kokku tuua. Voldi lehekülg 
punktiirjooni pidi kokku, et tähekesed lehekülje allservas olek
sid kohakuti ja tumedat osa poleks näha.

N O O R T E L E

L A S T E L E

Ta näitas meile kätte 
kodutee
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Abiühingu eesmärk Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda 
õdedega, keda külastate. Küsimused aitavad õdesid 
tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie 
enda elus.

Usk • Pere • Trööst

Mida saan 
mina teha?
1. Millist inspirat
siooni olen mina 
saanud, et aidata 
oma õdedel 
kasvada usus ja 
õigemeelsuses 
ning tugevdada 
oma perekonda 
ja kodu? Millist 
abi saan pakkuda 
mina?

2. Kuidas tu
gevdan selle 
sõnumi abil oma 
usku ja saan üha 
õigemeelsemaks?

Ingliskeelse 
lisateabe saamiseks 
külastage kodulehte 
www .reliefsociety 
.lds .org.
 

Kui meie juhatus ametisse kutsuti, anti meile 
mõned Abiühingu ajalugu puudutavad materja

lid. Me uurisime neid palvemeelselt, sooviga teada 
Abiühingu eesmärki ja seda, mida Issand meilt 
ootab. Me saime teada, et eesmärk, mille Issand 
Abiühingule seadis, on ühendada Tema tütred, 
õpetada ja innustada neid, et nad oleksid valmis 
igavese elu õnnistusteks.

Selleks, et Abiühingu eesmärki täita, on Issand 
andnud igale õele ja ühingule tervikuna ülesande:

1.  Kasvada usus ja õigemeelsuses.
2.  Tugevdada perekondi ja kodusid.
3.  Pakkuda tröösti Issanda ja Tema laste  

teenimise kaudu. 

Me saame teha seda tööd Issanda tahte järgi 
ainult siis, kui püüame saada ja saame isiklikku 
ilmutust ning tegutseme selle järgi. Ilma isikliku 
ilmutuseta pole meil edu. Isiklikule ilmutusele kuu
letudes ei saa me ebaõnnestuda. Prohvet Nefi õpe
tab, et Püha Vaim näitab meile kõik, mida peame 
tegema (vt 2Ne 32:5). Selleks et kuulata Vaimu 
häält, peame olema piisavalt vaiksed ja tasased.

Õed, meil on tähtis roll Jumala kuningriigi 
ehitamisel ja Issanda tulekuks valmistumisel. Is
sanda tööd ei saa täide viia ilma Tema tütarde abita. 
Seetõttu ootab Issand, et me endast üha enam an
naksime. Ta eeldab, et täidame Abiühingu eesmärki 
paremini kui kunagi varem.

Julie B. Beck, Abiühingu üldjuhataja

Meie ajaloost

Abiühingu koosolekul 9. juunil 1842. a 
õpetas prohvet Joseph Smith õdedele, 

et nende ühing pole mõeldud „üksnes vaeste 
abistamiseks, vaid hingede päästmiseks”. 1 See 
ühtlasi vaimse ja ajalise eesmärgi avaldus on 
iseloomustanud Abiühingut kogu selle ajaloo 
vältel. 1906. aastal õpetas president Joseph F. 
Smith (1838–1918): „Abiühing ei tegele üksnes 
vaeste, haigete ja abivajajate vajadustega, vaid 
suurem osa ülesandest on hoolitseda Siioni 
emade ja tütarde vaimse heaolu ja päästmise 
eest; kanda hoolt, et kedagi ei jäetaks hoole
tusse, vaid et kõik oleksid kaitstud hädade, 
õnnetuste, pimedusejõudude ja kurja eest, mis 
neid maailmas ähvardavad.” 2 2001. aastal kor
das vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist: „Iga õde, kes on sõlminud 
selles Kirikus Issandaga lepingud, on saanud 
jumaliku käsu aidata hingi päästa, olla juhiks 
maailma naistele, tugevdada Siioni kodusid ja 
ehitada Jumala kuningriiki.” 3

Pühakirjakohad: 
5.Ms 6:5–7; Lk 10:30–37; Jk 1:27;  

2.Ne 25:26; Mo 3:12–13

VIITED
 1. Joseph Smith. 

History of the 
Church, 5. kd,  
lk 25.

 2. Teachings of 
Pre si dents of the 
Church: Joseph F. 
Smith, 1998, lk 
185.

 3. M. Russell  
Ballard. Women 
of Righteous-
ness. – Liahona, 
dets 2002, lk 39.
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Lk 28 leiate loo naisest, kes oma usu ja õigemeelsusega 
teistele eeskujuks oli.
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Väikesed lihtsad asjad
„Väikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur”  
(ÕL 64:33).

Kuigi Kiriku liikmed käisid Marshalli 
saartel juba Teise maailmasõja ajal, 

alustati seal ametliku misjonitööga 1977. 
aasta veebruaris. Tol aastal määrati sellesse 
piirkonda tööle vanemad William Wardel 
ja Steven Cooper Honolulu Havai misjonilt. 
Nad hakkasid pidama Kiriku koosolekuid 
ühe teise kiriku hoones ja tegid seda Kiriku 
liikme Eldred Fewkesi abil, kes oli töö tõttu 
Marshalli saartele kolinud.

Tol esimesel aastal ristisid misjonärid 
27 usulepöördunut. Kolm aastat hiljem 
hakkasid Marshalli saared kuuluma Guami 

K I R I K U  A J A L U G U  –  L U G U S I D  K O G U  M A A I L M A S T

Marshalli saared
Mikroneesia misjoni alla. 1984. aastal loodi 
Majuro Marshalli saarte ringkond. Kiriku 
liikmearv kasvas, mistõttu 1991. aastal 
loodi veel teinegi ringkond Kwajaleini 
atollile. 2006. aastal loodi Majuro Marshalli 
saarte misjon. Järgmise kolme aasta jooksul 
kasvas aktiivsete liikmete arv tublisti tänu 
aktiveerimisele, pöördunute ristimistele 
ja kohalike juhtide tugevdamisele. Selle 
tulemusena loodi 14. juunil 2009 Majuro 
Marshalli saarte vai.

Lugusid liikmete usust ja pöördumisest 
Marshalli saartel leiate lklt 32.

Konverentsi õpetused

Meie lapsed on nüüd-
seks täiskasvanud 

ning neil on omaenda 
kodud ja perekonnad, kuid 
oleme leidnud suurepärase 
meetodi, kuidas ühes-
koos prohvetite sõnadest 
õppida. Konverentsile järg-
neva kuu jooksul uurin ma 
aadressilt www .conference 
.lds .org konverentsikõnesid 
ja valin välja tsitaadid, mis 
suunavad ning annavad ju-
hatust ja tröösti. Ma kogun 
neid just nii palju, et iga 
päeva jaoks järgmise kuue 
kuu jooksul oleks oma 
tsitaat. (Nt aprillis otsin 
tsitaadid iga päeva jaoks  
1. maist kuni 31. oktoob-
rini.) Seejärel annan ma 
need tsitaadid meie lastele.

Nad uurivad konve-
rentsikõnesid ka omaette 
ja igapäevasest tsitaa-
dist kujuneb sageli pere 
liikmete jaoks täiendav 
vestlusteema. Kuigi me 
elame üksteisest kilomeet-
rite kaugusel, on prohvetite 
nõuannete kordamine üld-
konverentsile järgnevatel 
kuudel imetore kogemus.
Christine Tippetts, Ameerika 
Ühendriigid
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KIRIK MARSHALLI SAARTEL
Liikmeid 4486

Misjoneid 1
Vaiu 1

Ringkondi 1
Kogudusi 11
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Joshua Reuben Clark noorem sündis 
Ameerika Ühendriikides Grantsville’is 

1. septembril 1871. Kuigi tal ei olnud 
erilist ametlikku haridust ega saanud käia 
gümnaasiumis, oli tema ema teda õpe
tanud ja talle meeldis õppida. Ta lõpetas 
Utah’ Ülikooli kursuse parimana, saades 
bakalaureuse kraadi loodusteadustes ning 
jätkas õpinguid New Yorgis Columbia 
Ülikoolis, et saada kraad õigusteadustes.

1898. aastal abiellus vend Clark Soola
järve templis Luacine Annetta Savage’iga 
ja neile sündis neli last.

Esimene Presidentkond 1945  
(vasakult): J. Reuben Clark noorem, 
Heber J. Grant ja David O. McKay.

President Clark (vasakul) ja misjoni 
juhataja Lamont Toronto.

M Ä L E S T U S  S U U R M E H E S T

J. Reuben Clark noorem: 
harukordsete annetega mees

Õigusteaduste kraadi ja särava mõis
tusega J. Reuben Clark noorema sil
mapaistev karjäär jätkus õigusteadlase 
ja riigiametnikuna, mille haripunktiks 
sai tema nimetamine Ameerika Ühend
riikide saadikuks Mehhikos 1930. aas
tal. See teenistuskäik lõppes, kui vend 
Clarkist sai 6. aprillil 1933 president 
Heber J. Granti teine nõuandja Esimeses 
Presidentkonnas. Kuigi ta oli tookord 
ülempreester, polnud ta üldjuht. Kui 
teda hiljem 1934. aasta oktoobris presi
dent Granti esimese nõuandjana toetati, 
pühitseti ta apostli ametisse. President 

Clarki teenistus jätkus president George 
Albert Smithi ja president David O.  
McKay nõuandjana.

Tema panus Kirikule oli suur, kuid 
eriliseks eeskujuks on olnud tema aland
likkus, kui David O. McKay Kiriku pre
sidendiks sai. President McKay kutsus 
president Clarki oma teiseks nõuandjaks. 
Kuna president Clark oli teeninud vara
semates Esimestes Presidentkondades 
esimese nõuandjana, võtsid mõned seda 
tema halvustamisena, kuid president 
Clark selgitas: „Issanda teenistuses pole 
tähtis, kus teenida, vaid kuidas. Viimse 
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus asu
takse kohale, kuhu ollakse nagu kord ja 
kohus kutsutud. Seda kohta ei taotleta ja 
sellest ei keelduta”.1

President Clark suri 6. oktoobril 1961.
VIIDE
 1. J. Reuben Clark noorem. Conference  

Report, apr 1951, lk 154.

VAP  
TÖÖHÕIVETEENISTUSE  

ÕPIKODA
VAP tööhõiveteenistus on loonud 

oma õpikoja nende abistamiseks, 
kes otsivad tööd, tahavad minna kooli 
või plaanivad luua oma ettevõtet. Õpi
koda aitab inimestel määratleda oma 
kutsealaseid eesmärke ning arendada 
enesekindlust ja usku oma edusse. Õpi
koja eesmärk on olla õpetlik, motiveeriv, 
interaktiivne ja ajaviidet pakkuv. Inime
sed, kes õpikojas õpitut rakendavad, 

leiavad tööd sageli kiiremini kui ilma 
sealsete nõuanneteta.

Õpikojas käsitletakse järgmisi teema
sid: kutsealased eesmärgid, abivahendid 
eesmärkide saavutamiseks, CV koosta
mine ja edu uuel töökohal.

Infot õpikodade asukoha kohta  
saab koguduse juhatajalt või aadressilt 
www .ldsjobs .org, klõpsates nupul  
„Find a Center”.
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V Ä I K E S E D  L I H T S A D  A S J A D

„MÕTLE OMA LOOJALE OMA 
NOORUSPÄEVIL!” (Kg 12:1)

Pühakirjades on kirjas prohvetite ja apostlite 
teenimistöö. Paljud nendest juhtidest tundsid 

Jumalat juba noorena. Järgnevalt on ära toodud 
viis pühakirjakohta, kus kirjeldatakse mõne sellise 
tulevase juhi kogemusi.

•  Ristija Johannes, 
kes kutsuti inimesi 
„Issanda tulekuks” 
ette valmistama, 
„oli kaheksa päeva 
vanune, [kui] Jumala 
ingel ta sellesse 
väesse” pühitses  
(ÕL 84:27–28).

•  Kaheksa-aastaselt 
kuningaks kroonitud 
Joosija aitas kõigi 
oma 31 valitsemis-
aasta vältel juutidel 
evangeeliumi vastu 
võtta (vt 2Kn 22).

•  Mormon oli umbes 
kümneaastane, kui 
Ammaron ta järg
miseks ülestähen
duste (Nefi plaatide) 
pidajaks valis. Umbes 
16-aastasena juhatas 
Mormon nefilaste 
sõjavägesid. (Vt  
Mr 1:2–4; 2:1–2.)

•  Taavet oli alles 
poisike, kui surmas 
Koljati, vahest isegi 
sama vana kui Heela
mani noored sõdurid 
(vt 1Sm 17:49–56;  
Al 53:22).

•  Joosep oli 17- 
aastane, kui ta 
müüdi Egiptusesse, 
kus „Jehoova oli  
Joosepiga” (vt 1Ms 
37:2, 27–28; 39:2).
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Michael R. Morris
Kiriku ajakirjad

L aupäeviti askeldab Elvira Guag
liarello toimekalt oma köögis 
Puerto Madrynis, mis asub 

Argentiina lõunapoolses Chubuti pro
vintsis Nuevo lahe kallastel.

Ta mõõdab õiges koguses jahu ja 
vett ning sirutab siis käe teiste toiduai
nete järele. Ta pole tööd tehes eriti 
jutukas. Tema teod räägivad iseenda 
eest. Täidab ta ju ikkagi Issanda 
ülesannet.

„Mul on hea tunne, sest tean, et 
ma teen midagi head,” ütleb õde 
Guagliarello toiduaineid omavahel 
kokku segades. Ta mõtleb tööd tehes 
Päästjale ja mõte, et tema teeni
mistöö tulemus aitab teistel Kiriku 
liikmetel Jeesust meeles pidada, teeb 
teda õnnelikuks.

Õde Guagliarellole, kes on 
82aastane, meeldib olla külas
tusõpetaja, ta aitab oma kogudu
ses muusikat juhatada ja küpsetab 
sakramenditalituse tarbeks saia 

„Kõik see on mulle 
õnnistuseks”

K I R I K U S  T E E N I M I N E

VÕTKE VANEMAST 
EAST KÕIK, MIS 
VÕTTA ANNAB!
Võti, kuidas tunda end 
kasulikuna ja saada jagu 
üksildusest, on otsida või-

malusi abivajajate aitamiseks. President 
Ezra Taft Benson (1899–1994) soovi-
tas eakatele Kiriku liikmetele järgmisi 
teenimisviise:

lõunas, töötades samas pansionaa
dis, kus nad elasid. 15 aastat hiljem, 
kui ta oli Puerto Madryni kolinud ja 
misjonärid parasjagu ustele koputasid, 
tundis ta nad ära, kuulas vestlusi, sai 
ristitud ja alustas oma eluaegset teeni
mist Kirikus.

Praegu elab ta omaette, kuid ei 
tunne end üksikuna. Tal on püha
kirjad ja koguduse pere ning peab 
palvete kaudu sageli ühendust oma 
Taevase Isaga. Lisaks tunneb ta 
rõõmu Vaimu kaaslusest, mida Issand 
on lubanud neile, kes teisi teenides 
Teda teenivad.1

„Kõik see on mulle õnnistuseks,” 
ütleb õde Guagliarello naeratades. 
„Kirik paneb meid tööle ja see teeb 
mind rõõmsaks. Taevaisa teenimine 
on mulle alati rõõmu toonud.” ◼

VIIDE
 1. Vt Henry B. Eyring. In the Strength of the 

Lord. – Liahona, mai 2004, lk 19; vt ka  
Jh 14:16–18; ÕL 88:3.

Elvira Guagliarello

– see on kutse, mida ta on juba 
peaaegu 10 aastat täitnud. Enda 
jaoks küpsetab ta juba nädala 
sees, aga laupäeviti kulub tema 
aeg selleks, et küpsetada saia 
„ainult Kiriku tarbeks,” ütleb ta. 
„Ütlen ikka endale: „Pean saia 
küpsetama ja kirikusse mi
nema!” Ma ei taha oma ülesan
deid täitmata jätta.”

Kui tervis lubab, käib ta ka 
templis, võttes igal aastal ette 20 
tunnise bussisõidu põhja poole – 
Buenos Airese templisse.

„Õde Guagliarello teenib alati 
meelsasti nii, nagu saab,” ütleb tema 
piiskop Jesús Santos Gumiel. „Kogu
duse liikmed teavad, et võivad tema 
peale loota. Vanusele vaatamata küp
setab ta ustavalt igal laupäeval saia ja 
tuleb igal pühapäeval kirikusse. Ta on 
hea eeskuju.”

Õde Guagliarello kohtus põhi
misjonäridega 1962. aastal Mar del 
Platas, mis asub Buenos Airesest 

1. Templitöö ja sage templiskäimine.
2. Pereajaloo kogumine ja kirjapanemine.
3. Misjonitöös osalemine.
4. Ühtekuuluvuse suurendamine perekonnas.
5. Kiriku kutsete vastuvõtmine ja täitmine.
6. Kristlik teenimine.
7.  Enese vormis hoidmine ja oma tervise eest 

hoolitsemine ning aktiivsus.
Ezra Taft Benson. To the Elderly in the Church. – 
Ensign, nov 1989, lk 4–6.

FO
TO

 Ü
LA

L: 
M

IC
HA

EL
 R

. M
O

RR
IS



Üks põhjus, miks me oleme 
siin maa peal, on õppida 
kuuletuma Jumala käskudele. 

Jeesus Kristus, kelle elu oli täiuslik,  
on siin maa peal elanute seas ainuke, 
kes ei ole teinud pattu (vt Rm 3:23; 
1Jh 1:8). Patt on Jumala käskude 
tahtlik rikkumine ja iga patuga kaas
neb karistus. Kui teeme pattu, nõuab 
õiglus, et kannaksime karistust (vt  
Al 42:16–22).

Pole pattu, mille lõpptagajärjeks 
ei oleks Jumalast lahutamine (vt 1Ne 
10:21). See tagajärg on nii tõsine, et 
üksinda ei saa me midagi teha.

Selleks, et me Jumalaga taas koos 
olla saaksime, nägi Taevane Isa ette, 

et Tema Ainusündinud Poeg  
Jeesus Kristus võtab meie patukoorma 
enda kanda ning võimaldab meil 
vaimselt puhtaks saada. Selline on 
halastusplaan.

Päästja õpetas: „Sest vaata, mina, 
Jumal, olen neid asju kannatanud 
kõikide eest, et nemad, kui nad meelt 
parandavad, ei peaks kannatama; aga 
kui nad meelt ei paranda, peavad  

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

„Jeesus Kristus oli ainukene, kes 
suutis teha täiusliku lepituse kogu inim
konna eest. Ta oli selleks võimeline, … 
kuna Ta on Jumala Ainusündinud Poeg 
ja kuna Ta ei teinud elus ühtegi pattu” 
(Pühakirjajuht, „Lepitama, lepitus”).

nad kannatama just nagu mina”  
(ÕL 19:16–17).

Lepitust tehes kannatas Jeesus 
meie pattude eest Ketsemani aias ja 
Kolgata ristil. Kui oma pattudest meelt 
parandame, saab Tema lepituse vägi 
hakata meie elus toimima.

Jeesus Kristus, kes oli nõus meie 
patud lepitama, ütles:

„Tulge minu juure kõik, kes olete 

JEESUS KRISTUS 
LEPITAS MEIE PATUD
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„Vaata, ma olen tulnud maailma, et tuua maailmale lunas
tust, et päästa maailm patust.

 Seepärast, ma võtan vastu igaühe, kes teeb meeleparan
duse ja tuleb minu juurde nagu väike lapsuke, sest selliste 

päralt on Jumala kuningriik. Vaata, selliste eest olen ma 
oma elu andnud ja olen selle jälle võtnud; seepärast pa

randage meelt ja tulge minu juurde, te maa ääred, ja 
saage päästetud” (3Ne 9:21–22).

Muud õnnistused, mis lepitusega 
kaasnevad:

1. Kõik, kes on sündinud maa peale, 
tõusevad üles (vt Al 11:42–45).

2. Kõik lapsed, kes surevad enne 
vastutusiga (8. eluaastat), elavad 
igavesti Jumala juures (vt Mo 3:16; 
15:24–25; Mn 8:8–12).

3. Kuna Jeesus võttis meie valud ja  
haigused enda kanda, võime leida  
katsumuste ajal rahu (vt Jh 14:27;  
Al 7:11–12).

4. Õigemeelsetele kompenseeri-
takse elus aset leidnud õiglusetus (vt 
„Jutlusta minu evangeeliumi” 2005, 
lk 52).

vaevatud ja koormatud, ja mina 
annan teile hingamise!

Võtke endi peale minu ike ja õp
pige minust, et mina olen tasane ja 
südamelt alandlik; ja te leiate hinga
mise oma hingedele.

Sest minu ike on hea ja minu 
koorem on kerge!” (Mt 11:28–30) ◼

Täiendava teabe saamiseks vt „Evan
geeliumi alused” 2004, lk 55–60 ja 
„Usule truu” 2005, lk 52–59.SI

M
O

N
 D

EW
EY

. O
O

, M
U 

IS
A;

 JO
HN

 S
CO

TT
. J

EE
SU

S 
KR

IS
TU

S 
ILM

UB
 A

M
EE

RI
KA

 M
AN

DR
ILE

. ©
 IR

I; 
FO

TO
ILL

US
TR

AT
SI

-
O

O
N

 LA
PS

ES
T 

©
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
; Ü

LE
JÄ

ÄN
UD

 F
O

TO
ILL

US
TR

AT
SI

O
O

N
ID

: C
HR

IS
TIN

A 
SM

ITH



14 L i a h o o n a

Parandage meelt, 
pöörduge Issanda  
poole ja saage terveks!

David L. Frischknecht
Õppekava osakond

Hiljuti sai üks minu tuttav hea 
ja ustav naine autoavariis tõ
siselt vigastada. Lisaks teistele 

vigastustele murdis ta mõned ribid ja 
selgroolülid. Taastusravi nägi ette toe 
kandmist, mis ta selga ja kaela paigal 
hoiaks. Tugi nägi välja väga ebamugav. 
Ometi oli see hädavajalik. Ainult nii või
sid selg ja kael uuesti terveks saada.

Meeleparandus on selle toe sarnane. 
Kui patustame, teeme kahju oma hingele, 
ja selleks et terveks saada, vajame juma
likku ravi. Meeleparandus loob tingimu
sed, kus Päästja saab meid lepituse väe 
läbi terveks teha (vt 3Ne 9:13). Kui mee
leparandus pole kohati mugav – nagu 
tugi, mis vigastatud selga paigal hoiab – 
peaksime ikkagi meelt parandama.

President Dieter F. Uchtdorf, teine 
nõuandja Esimeses Presidentkonnas, 
on õpetanud: „Tõeline meeleparandus 
paneb meid uuesti tegema seda, mis on 
õige. Selleks et tõeliselt meelt parandada, 
peame möönma oma patte ja tundma 
kahetsust ehk kurvastust Jumala meele 
järele ning tunnistama need patud üles 

Jumalale. Tõsiste pattude korral peame 
need üles tunnistama ka oma volitatud 
preetserluse hoidjale. Me peame paluma 
Jumalalt andeks ja tegema kõik, mis suu
dame, et heastada kogu kahju, mida meie 
teod võisid põhjustada. Meeleparandus 
tähendab meeles ja südames toimuvat 
muutust – me lõpetame valed teod ja 
hakkame tegema seda, mis on õige. 
Sellega kaasneb värske suhtumine Juma
lasse, iseendasse ja ellu üldiselt.” 1

Kui me meeleparanduse edukalt 
lõpuni viime, on selle tulemuseks terve
nemine, kergendus ja õnn. Dorothy J. R. 
White on kirjutanud:

Mõelge pisaratele, mis langevad silmist, 
kuid pesevad puhtaks sisemuse.2

Issand käib meile armastavalt peale 
ja veenab meid meelt parandama, sest 
tahab meid terveks teha. Ta kannatas nii 
kehas kui vaimus, et tasuda meie pattude 
eest, kui me vaid meelt parandaksime. Ta 
selgitab:

„Sest vaata, mina, Jumal, olen neid 
asju kannatanud kõikide eest, et nemad, 

MEELEPARANDU-
SEGA KAASNEVAD 
ÕNNISTUSED
„Patt on tahtlik üleastu-
mine jumalikust seadusest. 
Jeesuse Kristuse lepitus on 
Jumala kingitus oma lastele, 
et nad saaksid patu tagajär-
jed parandada ja neist jagu 
saada. …

Jeesuse Kristuse lepituse 
and varustab meid igal ajal 
ja kõikjal meeleparanduse 
ja andestuse õnnistustega.”
Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja 
Esimeses Presidentkonnas. Turvalise 
tagasipöördumise punkt. –  
www.jeesusekristusekirik.ee, 177. 
kevadine üldkonverents. 

M E  R Ä Ä G I M E  K R I S T U S E S T

„Vaata, see, kes on parandanud meelt oma pattudest, sellele  
on andeks antud ja mina, Issand, ei pea neid enam meeles”  
(ÕL 58:42).
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Kadunud poeg naasis alandlikult oma isa juurde ja ütles: „Isa, ma olen pattu teinud 
taeva vastu ja sinu ees ega ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks!” (Lk 15:21). 
Isa võttis ta avasüli vastu. Nõnda võtab ka meie Taevane Isa meid avasüli vastu, kui 
meie meelt parandame.

MIKS TEEB MEELEPARAN-
DUS MEID TERVEKS?
Vanem Neil L. Andersen Kahe
teistkümne Apostli Kvoorumist 
aitab vastata sellele küsimusele 
oma üldkonverentsi kõnes:  
„Parandage meelt, et ma  
võiksin teid terveks teha”  
(www.jeesusekristusekirik.ee, 
179. sügisene üldkonverents). 
Meeleparandust ja lepitust 
aitab meil mõista ka prohvet 
Alma (vt Al 42).

1.  Meeleparandus võimaldab 
meil saada osa Kristuse lepi
tusest ja terveneda. Kristuse 
kannatused Ketsemanis ja 
Kolgatal lepitasid meie kõigi 
patud. Tema saab meie patud 
andeks anda ja teeb seda 
innukalt.

2.  Kui me patustame, pöörame 
Jumalale selja. Sellega teeme 
haiget oma vaimule.

3.  Kui parandame meelt, 
pöörame end uuesti Jumala 
poole. See aitab meie süüme
piinadel lõppeda. Andestus 
võtab ka „süü meie südamelt” 
(Al 24:10) ja toob „südame
tunnistuse rahu” (Mo 4:3), 
tehes meid seeläbi terveks.

Võiksite jagada kellegagi oma 
tunnistust õnnistustest, mis teile 
tänu meeleparandusele osaks on 
saanud.

Täiendava teabe saamiseks sellel teemal vt Hs 33:15–16; Al 12:33–34; 36:13, 17–20 ja 
Boyd K. Packer. The Brilliant Morning of Forgiveness. – Ensign, nov 1995, lk 18–21.

Millised õnnistused kaasnevad meeleparanduse ja andekssaamisega?

• Püha Vaim kinnitab meile, et oleme andeks saanud.

• Jumal võtab ära pattude pärast kogunenud süükoorma.

• Püha Vaimu mõju on üha enam tuntav.

kui nad meelt parandavad, ei peaks 
kannatama;

aga kui nad meelt ei paranda, peavad 
nad kannatama just nagu mina,

milline kannatus pani mind, Juma
lat ennast, suuremat kõigist, valust 
värisema ja veritsema igast poorist, ja 
kannatama nii kehas kui vaimus ning 
soovima, et ma võiksin pääseda kibeda 
karika joomisest –

ometi, au olgu Isale, ja ma jõin ja 

lõpetasin oma ettevalmistused inimlaste 
heaks.

Mispärast, ma käsin sul taas meelt 
parandada” (ÕL 19:16–20).

Tehkem meeleparandust juba praegu, 
pöördugem Issanda poole ja saagem 
terveks! ◼
VIITED
 1. Dieter F. Uchtdorf. Turvalise tagasipöördumise 

punkt. – www.jeesusekristusekirik.ee, 177. 
kevadine üldkonverents.

 2. Dorothy J. R. White. Repentance. – Ensign, juuli 
1996, lk 27.
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sellele, kõik, kes on truud ja ustavad ning 
saavad võitu maailmast, kõik, kes kannata
vad Kristuse ja Tema sõna nimel, kõik, keda 
nuheldakse ja piitsutatakse Tema pärast, kelle 
omad me oleme – kõik saavad oma Looja 
sarnaseks ja istuvad Tema troonil koos Te
maga ning valitsevad igavesti koos Temaga 
igavikulises hiilguses.

Kõnelen nendest imepärastest asjadest 
oma sõnadega, olgugi et teile võivad need 
tunduda sõnadena pühakirjadest, mida on 
lausunud teised apostlid ja prohvetid.

On tõsi, et teised on kuulutanud neid 
sõnu enne mind, aga nüüd on tegemist minu 
sõnadega, sest Jumala Püha Vaim on tunnis
tanud mulle nende õigsusest ja Issand oleks 
nagu isiklikult need mulle ilmsiks teinud. 
Olen seega kuulnud Tema häält ja tunnen 
Tema sõna.

Ketsemani aias
Kahe tuhande aasta eest oli Jeruusalemma 

müüri ääres üks kena Ketsemani nimeline 
aiake, kus Jeesusel ja Tema lähedastel sõpra
del oli tavaks üksildases paigas mõtisklemas 
ja palvetamas käia.

Seal õpetas Jeesus oma jüngritele ku
ningriigi õpetusi ja igaüks neist vestles 
Temaga, kes on meie kõigi Isa, kelle teeni
mistöös nad osalesid ja kelle ülesandel  
nad teenisid.

See püha paik, mis meenutab Eedenit, kus 
elas Aadam, Siinaid, kus Jehoova andis oma 
seadused, Kolgatat, kus Jumala Poeg andis 
oma elu lunaks paljude eest – see püha maa 
on koht, kus Igavese Isa patuta Poeg võttis 
enda kanda kõikide inimeste patud tingimu
sel, et parandatakse meelt.

Me ei tea, me ei oska öelda, ükski surelik 

Mul on tunne, ja Vaim näib olevat mi
nuga ühel nõul, et tähtsaim õpetus, 
mida saan kuulutada, ning väge

vaim tunnistus, mida saan jagada, puudutab 
Issanda Jeesuse Kristuse lepitusohvrit.

Tema lepitus on inimmõistusele kõige 
tabamatum sündmus, mis eales loomise 
koidikust alates kõigi lõputa igaviku ajastute 
vältel aset leiab.

See on ülimalt õilis ja armulik tegu, mida 
ainuüksi Jumal sai täide viia. Selle kaudu 
jõustusid kõik Isa igavese päästmisplaani 
klauslid ja tingimused.

Selle kaudu tuuakse inimesele surematus 
ja igavene elu. Selle kaudu pääsevad kõik 
inimesed surmast, põrgust, kuradi küüsist ja 
lõpututest piinadest.

Ja selle kaudu kõik, kes usuvad Jumala 
hiilgavasse evangeeliumisse ja kuuletuvad 

E V A N G E E L I U M I  K L A S S I K A

Bruce R. McConkie sündis 29. juulil 1915 
Ameerika Ühendriikides Michigani osariigis. 
Teda toetati Seitsmekümnete Esimese Nõu
kogu liikmena 6. oktoobril 1946 ja pühitseti 
apostliks 12. oktoobril 1972. Ta suri 19.  
aprillil 1985 Utah’ osariigis Salt Lake Citys. 
Käesolev üldkonverentsi kõne tuli ettekand
misele 6. aprillil 1985.

Vanem Bruce R.  
McConkie 
(1915–1985)
Kaheteistkümne  
Apostli Kvoorumist

KETSEMANI 
puhastav  
vägi
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hing ei suuda tajuda selle täie
likku tähendust, mida Kristus 
Ketsemanis tegi.

Me teame, et Ta valas igast 
poorist suuri verepiisku, kui jõi 
oma Isalt saadud kibeda karika 
põhjani.

Me teame, et nii Tema ihu 
kui hing kannatasid rohkem, kui 
ükski inimene suudaks kanna
tada, ilma et ta sureks.

Me teame, et mingil meile 
mõistetamatul kombel rahulda
sid Tema kannatused õigluse 
nõudmised, lunastasid pattu 
kahetsevad hinged patuga kaas
nevast valust ja karistustest ning 
võimaldasid neil, kes usuvad 

Tema vahistamine, kohtu-
protsess ja piitsutamine

Kui Tema keha oli kurnatud 
ja kõik jõuvarud otsas, seisis 
Ta vastamisi Juudase ja teiste 
lihaliku keha võtnud kuradi
tega, kellest mõned kuulusid 
lausa Suurkohtusse. Ta viidi 
minema köis kaela ümber nagu 
lihtlabane kurjategija, et Tema 
üle mõistaksid kohut ülimad 
roimarid, kes juutidena istusid 
Aaroni istmel ja roomlastena 
keisri väega valitsesid.

Nad viisid Ta Annase, 
Kaifase, Pilaatuse, Heroo
dese ja siis uuesti Pilaatuse 
ette. Teda süüdistati, sajatati 
ja löödi. Tema nägu nõretas 
nende räpasest süljest, kui 
löögid pahatahtlikult Tema va
lust vaevatud keha veel enam 
nõrgestasid.

Tema selga tabasid vihased 
kepihoobid. Veri voolas Tema 
palgelt, kui okaskroon rebis 
lõhki Tema võbeleva lauba.

Kuid eeskätt peksti Teda 
piitsaga. Üks hoop vähem kui 
nelikümmend, Teda peksti mit
meharulise piitsaga, mille naha 
säigmete vahele oli punutud 
teravaid luukilde ja lõikavaid 
metallitükke.

Paljud surid juba ainuüksi 
piitsutamise tagajärjel, Tema aga 
pidas piitsaga põhjustatud kan
natustele vastu, et surra häbi
väärselt julmal Kolgata ristil.

Tema pühasse nimesse, leida 
halastust.

Me teame, et Ta värises 
maas lamades määratu valu ja 
piina käes ning soovis, et võiks 
selle kibeda karika joomisest 
pääseda.

Me teame, et ingel tuli 
hiilguseriigist, et kinnitada 
Teda rasketes katsumustes, ja 
me oletame, et see oli vägev 
Miikael, kes langes esime
sena, et inimene võiks saada 
surelikuks.

Meie arvamust mööda kestis 
tohutu agoonia – need kanna
tused, millel pole võrdset – oma 
kolmneli tundi.

Ükski surelik 
hing ei suuda 
tajuda selle 
täielikku 
tähendust, 
mida Kristus
Ketsemanis 
tegi.
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E V A N G E E L I U M I  K L A S S I K A

Seejärel kandis Ta omaenda risti, kuni kogu raskuse, 
valu ja üha suurema agoonia käes kokku kukkus.

Ristil
Lõpuks, Pealae nime kandval künkal – taas kord  

Jeruusalemma müüri taga –, kui jüngrid abitutena pealt 
vaatasid ja ka omaenda kehas surmale lähedast agooniat 
tundsid, panid rooma sõdurid Ta ristile lamama.

Suurte haamritega lõid nad raudnaelad läbi Tema jal
gade, käte ja randmete. Teda tõepoolest haavati meie 
üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu.

Seejärel tõmmati rist püsti kõigile näha, ammuli sui vah
tida, needa ja pilgata. Rahvas tegi seda tigedusega kolm 
tundi, hommikul kella üheksast keskpäevani.

Seejärel läks taevas pimedaks. Pimedus kattis maad 
kolm tundi, nii nagu nefilaste seas. Tõusis tugev torm, otse
kui looduse Jumal ise heitleks surmaga.

Ja Ta heitleski, sest rippudes ristil veel kolm tundi, 
keskpäevast kella kolmeni, kordus taas Ketsemanis koge
tud lõputu agoonia ja halastamatu valu.

Kui lepitav surmaheitlus oli lõpuks nõudnud oma osa –
kui võit oli saavutatud, kui Jumala Poeg oli täitnud oma  
Isa tahte kõigis asjades –, ütles Ta: „See on lõpetatud!”  
( Jh 19:30) ning heitis vabatahtlikult hinge.

Vaimumaailmas
Kui halastav surm tõi endaga rahu ja tröösti ning va

bastas Ta surelikkuse valudest ja muredest, läks Ta Jumala 
paradiisi.

Kui Ta oli andnud oma hinge süüohvriks, oli Ta 
valmis nägema oma tulevast sugu, nagu messialikult 
kuulutati.

Need, kelle seas olid kõik läinud aegade pühad 
prohvetid ja ustavad pühad; need, kelle hulka kuulusid 
kõik, kes olid võtnud Tema nime enda peale ja kelle Ta 
oli vaimselt sünnitanud, olid saanud Tema poegadeks ja 
Tema tütardeks, just nagu meiegi; kõik nad olid vaimu
maailmas kokku tulnud, et näha Tema nägu ja kuulda 
Tema häält.

Umbes 38 või 40 tunni pärast – juutide ajamõõtmise 
järgi kolme päeva pärast – tuli õnnistatud Issand arimaatia
lase hauale, kuhu Nikodeemus ja Joosep Arimaatiast olid 
pannud Tema osaliselt balsameeritud keha.

Tema ülestõusmine
Seejärel, meile arusaadamatul kombel, võttis Ta selle 

keha, mis ei olnud veel lagunema hakanud, endale tagasi 
ning tõusis üles surelikkuse hiilguses, misjärel sai Ta oma 
ülestõusnud Isa sarnaseks.

Seejärel sai Ta endale kogu võimu taevas ja maa peal, 
pälvis igavese ülenduse, ilmus Maarja Magdaleenale ja pal
judele teistele ning tõusis taevasse, et võtta seal istet Kõi
geväelise Isa, Jumala paremal käel ning valitseda lõpmatus 
hiilguses igavesti.

Tema surnust ülestõusmine kolmandal päeval oli lepi
tuse tähtsündmus. Taaskord meile arusaadamatul kombel 
ulatub Tema ülestõusmise mõju kõikide inimesteni, nii et 
kõik tõusevad hauast.

Nii nagu Aadamaga tuli surm, nõnda tuli Kristusega elu; 
nagu Aadam on surelikkuse isa, nõnda on Kristus surema
tuse isa.

Ja ilma surelikkuse ja surematuseta ei või inimene saada 
päästetud ega tõusta taevastetagustesse kõrgustesse, kus 
jumalad ja inglid elavad igavesti lõpmatus hiilguses.

Teadmised lepitusest
Kristuse lepitus on evangeeliumis kõige aluseks olev 

põhiõpetus, mida mõistetakse kõikide meile ilmutatud 
tõdede seas kõige vähem.

Paljude meie teadmised on pinnapealsed ning me loo
dame, et Issand aitab oma headuses meil elus katsumuste 
ja ohtudega toime tulla.

Kui me tahame aga sellist usku, nagu Eenokil ja Eelijal, 
peame uskuma, mida nemad uskusid, teadma, mida ne
mad teadsid, ja elama, nagu nemad elasid.

Lubage mul kutsuda teid omandama koos minuga lepi
tuse kohta põhjalikke ja kindlaid teadmisi.

Me peame heitma kõrvale inimfilosoofiad ja tarkade 
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tarkuse ning võtma kuulda seda 
Vaimu, mis on antud meile 
selleks, et meid kogu tõeni 
juhatada.

Me peame uurima pühakirju 
ning tunnistama, et need on Is
sanda mõtted, tahe ja hääl ning 
Jumala päästev vägi.

Kui me loeme, mõtiskleme ja 
palvetame, näeme vaimusilmas 
kolme Jumala aeda – Eedeni 
aeda, Ketsemani aeda ja tühja 
hauaga aeda, kus Jeesus ilmus 
Maarja Magdaleenale.

Loomine, langemine  
ja lepitus

Eedeni aias näeme kõike loo
dut paradiisile omases seisundis 
– ilma surmata, järelkasvuta ja 
prooviaja kogemusteta.

Me saame teada, et selline 
inimese jaoks praegu tundmatu 
olukord oli ainus viis langemise 
tagamiseks.

Kui poleks olnud Aadama lan
gemist, mille kaudu tuleb surm, 
ei oleks saanud olla Kristuse 
lepitust, mille kaudu tuleb elu.

Tema lepitav veri
Ma tunnistan seoses täiusliku 

lepitusega Jumala vere valamise 
läbi, et see leidis aset Ketsema
nis ja Kolgatal, ning tunnistan, et 
Jeesus Kristus on elava Jumala 
Poeg ja Ta löödi risti maailma 
pattude eest. Tema on meie 
Issand, meie Jumal ja meie Ku
ningas. Ma tean seda ise, teistest 
sõltumatult.

Olen üks Tema tunnistaja
test ning puudutan ühel päeval 
naelte jälgi Tema kätel ja Tema 
jalgadel ning niisutan Tema jalgu 
oma pisaratega.

Ometi ei tea ma siis pare
mini kui juba praegu, et Tema 
on Jumala Kõigeväeline Poeg, 
et Tema on meie Päästja ja 
Lunastaja ning et päästmine 
tuleb Tema lepitavas veres 
ja vere kaudu ning ei mingil 
muul viisil.

Jumal andku, et igaüks meist 
võiks käia valguses, nõnda 
nagu meie Isa, Jumal, on val
guses, et Tema Poja Jeesuse 
Kristuse veri puhastaks meid 
vastavalt lubadustele kõikidest 
meie pattudest. ◼

Alapealkirjad lisatud; õigekiri, suurtähe 
ja kirjavahemärkide kasutamine viidud 
vastavusse tänapäevaste keelereeglitega.

Seejärel näeme, kuidas esi
mene mees ja esimene naine, 
Aadam ja Eeva, oma para
diislikust hiilguse seisundist 
lahkuvad, et saada esimesteks 
surelikeks maa peal.

Surelikkus, mille juurde 
kuuluvad järelkasv ja surm, 
tuleb maailma. Üleastumise tõttu 
saab alguse katsumusi ja proovi
lepanekuid täis prooviaeg.

Ketsemanis me näeme, kui
das Jumala Poeg lunastab ini
mese talle langemise tõttu osaks 
saanud ajalisest ja vaimsest 
surmast.

Ja lõpuks saame tühja haua 
ees teada, et meie Issand Kristus 
on purustanud surma ahelad 
ning on igaveseks haua üle 
võitu saanud.

Nii on loomine langemise isa 
ning langemise kaudu tulid su
relikkus ja surm, Kristuse kaudu 
aga surematus ja igavene elu.

Tema üles
tõusmise  
mõju ulatub 
kõikide ini
mesteni, nii  
et kõik tõuse
vad hauast.
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Sakramendipal
ved kinnitavad, 
et Issand Jeesus 

Kristus nägi sakramendi 
ühe keskse eesmärgina 
ette, et me Teda alati 
meeles peaksime (vt ÕL 
20:77, 79). Päästja mee
lespidamine tähendab 
ilmselgelt ka Tema lepituse meelespidamist, 
mille sümbolid leib ja vesi on Tema kanna
tuse ja surma võrdkujud. Iial ei tohi unustada, 
mida Ta on meie heaks teinud, sest ilma Tema 
lepituse ja ülestõusmiseta poleks elul mõtet. 

TEDA  

Vanem D. Todd 
Christofferson

Kaheteistkümne  
Apostli Kvoorumist

Tänu Tema lepitusele ja 
ülestõusmisele saab meie 
elu olla jumalik ja igavene.

Sooviksin käsitleda ük
sikasjalikult kolme aspekti, 
mida tähendab „teda alati 
meeles pida[da]”: esiteks 
püüd teada Tema tahet ja 
seda järgida; teiseks tun

nistamine, et oleme kohustatud Kristusele iga 
oma mõtte, sõna ja teo eest aru andma ning 
sellega nõustumine; kolmandaks elamine usus, 
et saame alati oodata Päästjalt vajalikku abi, 
ilma selle pärast hirmu tundmata.

Kui me Päästjat alati meeles peame, võime me 
„teha rõõmsal meelel kõik, mis on meie  
võimuses”, kindlana, et Tema vägi ja  

armastus ei vea meid alt.
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1. Püüdke teada ja järgida Kristuse tahet, 
just nagu Tema püüdis täita Isa tahet.

Sakramendileiva õnnistamisel kohusta
takse meid olema nõus võtma enda peale 
Poja nime „ja teda alati meeles pidama ja 
kinni pidama tema käskudest, mis ta on 
andnud [meile]” (ÕL 20:77). Sellest lepin
gust oleks kohane välja lugeda ka „Teda 
alati meeles pidama, et kinni pidada Tema 
käskudest”. Nõnda pidas Tema alati meeles 
oma Isa. Ta on öelnud: „Mina ei või iseene
sest ühtki teha. Nagu ma kuulen, nõnda ma 
mõistan kohut ja minu otsus on õige, sest 

Meie teiega saame 
seada Kristuse 
oma elus kesk
sele kohale ning 
saada Temaga 
üheks, nõnda 
nagu Tema ja Isa 
on üks. Alustuseks 
peaksime oma 
elust kõik välja 
heitma ja siis selle 
tähtsuse järjekor
ras üles ehitama, 
nii et Päästja 
jääks kesksele 
kohale.

mina ei nõua oma tahtmist, vaid selle taht
mist, kes mind on läkitanud” ( Jh 5:30).

Jeesus saavutas Isaga täieliku ühtsuse, al
lutades end Isa tahtele nii kehalt kui vaimult. 
Viidates oma Isale, ütles Jeesus: „Ma teen 
ikka, mis on tema meelt mööda!” ( Jh 8:29). 
Kuna Isa nii tahtis, oli Jeesus nõus isegi su
rema „Poja tahte neeldudes Isa tahtesse” (Mo 
15:7). Tähelepanu koondamine Isale on üks 
peamisi põhjuseid, miks Jeesuse teenimistöö 
oli nii selge ja võimas.

Nõndasamuti saame ka meie teiega Kris
tuse oma elus kesksele kohale seada ning HE
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sellist, mis tõmbab minu ja mu Taevaisa hu
vide vahele märgatava eraldusjoone, miski, 
mille tõttu minu ja mu Taevaisa huvid pole 
päris samad.

Me peaksime tunnetama ja mõistma  
nii palju kui võimalik, nii palju, kui lange
nud loomus meil võimaldab, nii palju,  
kui meil on usku ja teadmisi ise mõista,  
et Jumala huvid, keda me teenime, on  
meie huvid, ja et meil ei ole muid huve  
ajas ega igavikus.”1

See ei pruugi küll olla kerge, kuid usk 
Issandasse laseb meil järjekindlalt edasi pür
gida. Võin kinnitada, et ajapikku meie soov 
ja võimekus Päästjat alati meeles pidada ja 
järgida kasvab. Me peaksime selle nimel 
kannatlikult tööd tegema ning alati palve
tama ja paluma endale vajalikku eristamise 
andi ja jumalikku abi. Nefi andis järgmist 
nõu: „Ma ütlen teile, et te peate alati palve
tama ja mitte nõrkema; et te ei peaks mitte 
midagi Issandale tegema ilma, et te esiteks 
palute Isa, Kristuse nimel, et ta pühitseks teie 
tegevuse teile, et teie tegevus võiks olla teie 
hinge heaoluks” (2Ne 32:9).

Nägin ühte lihtsat näidet sellisest palvest, 
kui saime koos vanem Dallin H. Oaksiga Ka
heteistkümne Apostli Kvoorumist ülesandeks 
vestelda videokõne vahendusel teises riigis 
elava abielupaariga. Vaatasin veidi enne 
stuudiosse minekut veel kord üle info, mida 
selle paari kohta saanud olime, ja tundsin, 
et olin vestluseks valmis. Mõni minut enne 
õiget aega nägin ma vanem Oaksi langeta
tud päi omaette istumas. Hetke pärast tõstis 
ta pea ja lausus: „Tegin palve, et vestluseks 
valmis olla. Meil läheb vaja eristamise andi.” 
Ta ei jätnud hooletusse ettevalmistuse kõige 
tähtsamat osa – palvet, et meie vestlusest 
oleks kasu meile endile ja et see tooks hiil
gust Issandale.

saada Temaga üheks, nõnda nagu Tema 
ja Isa on üks (vt Jh 17:20–23). Alustuseks 
peaksime oma elust kõik välja heitma ja siis 
selle tähtsuse järjekorras üles ehitama, nii 
et Päästja jääks kesksele kohale. Peaksime 
leidma esmalt koha sellistele asjadele, mis 
võimaldavad meil Teda alati meeles pidada, 
nagu sagedane palvetamine ja pühakirjade 
uurimine, apostlike õpetuste mõtestatud 
uurimine, iganädalased ettevalmistused vää
riliseks sakramendivõtmiseks, pühapäevane 
jumalateenistus ning selle kirjapanemine ja 
meelespidamine, mida Vaim ja kogemused 
meile jüngriksolemisest õpetavad.

Võib meenuda teisigi asju, mis teile an
tud eluhetkel eriti sobilikud on. Kui oleme 
elus leidnud piisavalt aega ja võimalusi 
Kristusega seotud asjadele keskendumiseks, 
saame hakata lisama teisi kohustusi ja väär
tusi, nagu haridus ja perekondlikud kohus
tused. Nii ei tõrju pelgalt head asjad meie 
elust välja seda, mis on oluline, ja vähem
väärtuslik pole enam nii tähtis või jääb üldse 
tagaplaanile.

Ma saan aru, et oma tahet Jeesuse Kristuse 
tahtega ühitada, nagu Tema ühitas oma tahte 
Isa tahtega, ei ole kerge. President Brigham 
Young (1801–1877) mõistis meie väljakutset, 
kui ütles:

„Kas teile ei tundu, et meil jääb vajaka 
Jumala usaldamisest pärast kõike öeldut 
ja tehtut, pärast seda, kui Ta on nii kaua 
seda rahvast juhatanud? Kas te tajute seda 
iseenda puhul? Te võite küsida: „Vend  
Brigham, kas sina tajud seda iseenda pu
hul?” Jah, ma tajun, et mul jääb veel veidi 
vajaka Tema usaldamisest, kellele ma loo
dan. Miks? Kuna selle tulemusena, mis on 
langemise tõttu mulle osaks saanud,  
puudub mul see vägi. …

… Mõnikord kerkib minus esile midagi 
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2. Olge valmis iga mõtte, sõna ja teo  
eest Kristusele aru andma.

Pühakirjadest selgub, et meid ootab ees 
suur kohtupäev, mil Issand asub rahvaste üle 
kohut mõistma (vt 3Ne 27:16) ning mil iga 
põlv nõtkub ja iga keel tunnistab, et Ta on 
Kristus (vt Rm 14:11; Mo 27:31; ÕL 76:110). 
Selle kohtumõistmise isiklikkust ja ulatust 
kirjeldab Mormoni Raamatus Alma:

„Sest meie sõnad mõistavad meid süüdi; 
jah, kõik meie teod mõistavad meid süüdi; 
meid ei leita määrdumata ja ka meie mõt
ted mõistavad meid süüdi ja selles hirmsas 
seisundis ei julge me vaadata üles meie 
Jumala poole; ja me oleksime rõõmsad, kui 
võiksime käskida kaljusid ja mägesid, et 
need langeksid meie peale, et varjata meid 
tema eest.

Aga see ei ole võimalik; me peame ette 

Millega iganes 
me elus vahele 
ei jää või mida 
meil õnnestub 
teiste eest varjata, 
sellega tuleb meil 
seista silmitsi 
sel vältimatul 
päeval, mil meid 
tõstetakse üles 
Kristuse, puhta 
ja täiusliku 
õigluse Jumala 
ette.

astuma ja seisma tema ees tema hiilguses ja 
tema võimus ja ta väes, majesteetlikkuses ja 
ülemvalitsuses ja tunnistama oma igaveseks 
häbiks, et kõik tema kohtumõistmised on 
õiglased, et ta on õiglane kõigis oma tegudes, 
ja et ta on halastav inimlastele, ning et tal on 
kõik võim, et päästa iga inimest, kes usub 
tema nimesse ja kannab meeleparandusele 
sobivat vilja” (Al 12:14–15).

Kui Päästja määratles oma evangeeliumi, oli 
kohtumõistmisel selles keskne koht. Ta ütles: 

„Vaadake, ma olen andnud teile oma 
evangeeliumi ja see on see evangeelium, 
mille ma olen andnud teile – et mina tulin 
maailma, et teha oma Isa tahet, sest minu  
Isa saatis mind. 

Ja minu Isa saatis mind, et mind võidaks 
tõsta üles ristile; ja pärast seda, kui mind tõs
teti üles ristile, et ma siis võiksin tõmmata kõik HA
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inimesed enda juurde, et nii nagu mina olen üles tõstetud 
inimeste poolt, isegi samuti tõstetakse inimesed üles Isa 
poolt, et seista minu ees kohtumõistmiseks nende tegude 
põhjal, kas need on siis head või on need siis halvad –

Ja sel põhjusel on mind üles tõstetud; seepärast, vasta
valt Isa võimule, ma tõmban kõik inimesed enda juurde, et 
nende üle võidaks kohut mõista vastavalt nende tegudele” 
(3Ne 27:13–15).

Ristile üles tõstmine on loomulikult sümboolne viis 
viitamaks Jeesuse Kristuse lepitusele, millega Ta rahul
das nõudmised, mis õiglusel igaühele meist olla võivad. 
Teiste sõnadega tasus Ta kannatamise ja surmaga Ketse
manis ja Kolgatal kõige selle eest, mida õiglus võiks meilt 
nõuda meie pattude eest. Seetõttu on Ta asunud õigluse 
asemele ja on õigluse kehastus. Nii nagu Jumal on ar
mastus, nõnda on Jumal ka õiglus. Meil on nüüd võlg ja 
kohustused Jeesuse Kristuse ees, mistõttu on Temal õigus 
meie üle kohut mõista.

Ta on teatanud, et kohtumõistmine põhineb meie tegu
del. Eriti heaks uudiseks Tema evangeeliumis on see, et 
Ta pakub meile andestuse andi tingimusel, et parandame 
meelt. Seega, kui me astume samme meeleparanduseks, 
andestab Tema meile meie patud ja eksimused. Kui me 
keeldume meelt parandamast ja loobume seeläbi armu
andmise annist, hakkavad kehtima Tema esindatud õiglu
sega ette nähtud karistused. Ta ütles: „Sest vaata, mina, 
Jumal, olen neid asju kannatanud kõikide eest, et nemad, 
kui nad meelt parandavad, ei peaks kannatama; aga kui 
nad meelt ei paranda, peavad nad kannatama just nagu 
mina” (ÕL 19:16–17).

Kui me Teda alati meeles peame, ei unusta me het
kekski, et Tema eest ei jää miski varjule. Meie elus  
pole midagi, ei ühtegi tegu, sõna ega isegi mõtet, mil
lest Isa ja Poeg teada ei saa. Ükski spikerdamine, ükski 
poevargus, ükski himur fantaasia ja kiusatusele järele
andmine või vale ei jää tähele panemata, kahe silma 
vahele, varjule ega unustuse hõlma. Millega iganes me 
elus vahele ei jää või mida meil õnnestub teiste eest 
varjata, sellega tuleb meil seista silmitsi sel vältimatul 
päeval, mil meid tõstetakse üles Kristuse, puhta ja täius
liku õigluse Jumala ette.

See reaalsus on mind eri aegadel ajendanud kas 
meelt parandama või patust hoopistükkis hoiduma. 
Ükskord leidsin ma end olukorrast, kus vea tõttu maja 
müügi dokumentides oli mul õigus ostjalt rohkem raha 
saada. Minu maakler küsis, kas tahaksin seda raha 
endale jätta, kuna mul on selleks õigus. Ma mõtlesin, 
kuidas seisan silmitsi Issandaga, õigluse kehastusega 
ning püüan selgitada, et seaduse järgi oli mul õigus ost
jat ja tema viga ära kasutada. Ma ei pidanud ennast eriti 
veenvaks juba ainuüksi seepärast, et peaksin samal ajal 
ka ilmselt iseendale armu paluma. Teadsin, et ei suuda 
iseendale silma vaadata, kui raha häbiväärselt endale 
jätaksin. Vastasin maaklerile, et pean kinni tehingust nii, 
nagu me kõik seda alguses mõistsime. Teadmine, et mul 
pole selle tehingu juures millegi üle meelt parandada, 
on minu jaoks palju enam väärt kui ükskõik milline 
rahasumma.

Kui ma noor olin, sai üks mu vendadest minu loha
kuse tõttu kergelt vigastada. Ma ei võtnud tookord süüd 
omaks ja keegi ei saanud kunagi mu rumalusest teada. 
Kui ma aastaid hiljem palvetasin ja palusin, et Jumal 
annaks mulle teada, mis vajab minu elus heastamist, 
et ma oleksin Talle meelepärasem, meenus mulle see 
juhtum. Olin selle juba ära unustanud, aga Vaim sosis
tas, et see oli üks lahendamata üleastumine, mis vajas 
ülestunnistamist. Helistasin vennale ja vabandasin ning 
palusin temalt andeks. Ta andestas mulle otsekohe ja 
suuremeelselt. Ma poleks tundnud kunagi nii suurt piin
likkust ja kahetsust, kui oleksin palunud andeks siis, kui 
see õnnetus aset leidis.

Minu jaoks oli huvitav ja tähelepanuväärne, et Issan
dal oli see kauges minevikus toimunud sündmus meeles, 
kuigi ma ise olin selle ära unustanud. Patud ei lahendu 
iseenesest ega kao lihtsalt niisama. Igavese asjade käigu 
juures ei saa patte vaiba alla pühkida. Need tuleb korda 
ajada ning selle kõige juures on imeline, et tänu Päästja 
lepitavale armule saab neid korda ajada palju rõõmsa
malt ja valutumalt kui siis, kui kahjustada saanud õiglust 
ise rahuldada.

Mõeldes kohtumõistmisele, kus miski ei jää tähelepa
nuta, peaks see andma meile ka julgust, sest see tähendab, 
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et ka ükski kuulekas, lahke ja hea tegu, 
ükskõik kui väike see ka poleks, ei vaju iial 
unustuse hõlma ja ükski sellega seotud õnnis
tus ei jää iial andmata.

3. Ärge kartke! Otsige Päästjalt abi.
Taastamise algusaegadel andis Jeesus 

Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle nõu ja 
tröösti, kui nad töötasid Mormoni Raamatu 
tõlkimise kallal ja pidid peagi saama prees
terluse. Joseph oli tookord 23 ja Oliver 
22aastane. Neile said osaks sagedane kui 
mitte pidev tagakiusamine ja muud takistused. 
Sellises olukorras lausus Issand neile 1829. 
aasta aprillis järgmised sõnad:

„Ära karda, pisuke karjake; tehke head; kui 
ka maa ja põrgu ühineks teie vastu, sest kui te 

Me teame, et 
meile kõigile saa
vad osaks erine
vad probleemid, 
pettumused ja 
mured, kuid 
me teame ka, et 
tänu meie juma
likule Eestkostjale 
saavad lõpuks 
kõik asjad kokku 
sündida meie 
heaks.

olete ehitatud minu kaljule, ei või need võitu 
saada.

Vaata, ma ei mõista teid hukka; minge oma 
teed ja ärge tehke enam pattu; tehke arukalt 
seda tööd, mis ma olen teil käskinud.

Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge 
kahelge, ärge kartke.

Vaadake haavu, mis läbistasid mu külje, ja 
samuti naelajälgi minu kätel ja jalgadel; olge 
ustavad, pidage kinni mu käskudest, ja te pä
rite taevariigi. Aamen” (ÕL 6: 34–37).

Igas oma mõttes Päästja poole vaatamine 
tähendab loomulikult teiste sõnadega Teda 
alati meeles pidada. Seda tehes ei pea me 
kartma ega kahtlema. Päästja tuletas Josephile 
ja Oliverile meelde, nii nagu Ta tuletab ka 
meile meelde, et Tema lepituse kaudu on Talle W
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antud kõik meelevald taevas ja maa peal (vt Mt 28:18) ning 
et Ta ühtlasi suudab ja tahab meid kaitsta ja meie vajaduste 
juures aidata. Meil tuleb olla vaid ustavad ja saame loota 
kõhklematult Tema peale.

Enne kui Josephile ja Oliverile anti tröösti toov ilmutus, 
sai Josephile osaks üks südantlõhestavalt valulik kogemus, 
mis õpetas teda vaatama Päästja poole ning mitte kartma 
inimeste arvamusi, survet ja ähvardusi.

1828. aasta juunis lubas Joseph Martin Harrisel viia 
Mormoni Raamatu käsikirja esimesed 116 lehekülge Penn
sylvania osariigist Harmonyst New Yorgi osariiki Palmy
rasse. Kui Martin lubatud ajaks tagasi ei tulnud, sõitis 
Joseph murelikuna postitõllaga oma vanematekoju New 
Yorgi osariigis Manchesteri külakogukonnas. Prohvet palus 
otsekohe Martini enda juurde kutsuda. Kui Martin tema 
juurde tuli, tunnistas ta üles, et tal seda käsikirja ei ole ja ta 
ei tea, kus see võiks olla.

Joseph hüüatas: „Oh, armas Jumal! … Kõik, kõik on 
kadunud. Mida ma nüüd teen? Ma olen teinud pattu. Mina 
kutsusin välja Jumala viha, paludes seda, mida mul ei ol
nud õigus paluda. … Millise noomimise olen ma nüüd ära 
teeninud Kõige Kõrgema inglilt?”

Järgmisel päeval sõitis prohvet tagasi Harmonysse. 
Kohale jõudnud, ütles ta järgmist: „Pöördusin alandlikult 
vägevas palves Issanda poole, … et kui võimalik, leida 
Tema käest armu ja saada andeks kõik see, mis ma Tema 
tahte vastaselt teinud olin.” 2

Nuhelnud Josephit, sest too kartis inimest rohkem kui 
Jumalat, ütles Issand talle järgmist:

„Vaata, sina oled Joseph ja sind valiti välja tegema 
Issanda tööd, kuid üleastumise tõttu, kui sa ei pane tähele, 
sa langed.

Kuid pea meeles, Jumal on halastav; seepärast, paranda 
meelt sellest, mida sa oled teinud, mis on vastupidine kä
sule, mille ma sulle andsin, ja sa oled endiselt väljavalitud 
ja oled taas kutsutud tööle” (ÕL 3:9–10).

„Issand võttis Josephilt Uurimi ja Tummimi ning plaadid 
mõneks ajaks ära, kuid need asjad anti talle peagi tagasi. 
„Ingel oli rõõmus, kui mulle Uurimi ja Tummimi tagasi 
andis,” meenutas prohvet, „ja ütles, et Jumal on mu us
tavuse ja alandlikkusega rahul ja armastab mind mu 

patukahetsuse ja usina palvetamise pärast, millega olin täit
nud oma kohust nii hästi, et võisin taas alustada tõlkimise 
tööga.” Jätkates seda suurt tööd, mille ta oli ette võtnud, 
tegi ta seda sulni kindlustundega, et on Issandalt andeks 
saanud, ning täis uut otsustavust Tema tahet täita.” 3

Pärast seda kogemust lootis prohvet kindlameelselt Ju
mala peale ega kartnud enam, mida inimesed teha võivad. 
Ta oli oma eluga seejärel säravaks eeskujuks, kuidas Kris
tust Tema väele ja halastusele lootes meeles pidada. Väga 
raske ja proovilepaneva vangistuse ajal Missouri osariigis 
Libertys jagas Joseph seda mõtet järgmiste sõnadega:

„Te teate, vennad, et väga suurel laeval on tormi ajal 
väga palju kasu väga väikesest tüürist, mis hoiab teda õige 
nurga all tuule ja lainete suhtes.

Seepärast, väga armastatud vennad, tehkem rõõmsal 
meelel kõik, mis on meie võimuses, ja seejärel püsigem 
paigal suurima kindlusega, et näha Jumala päästet ja tema 
käsivarre ilmutamist” (ÕL 123:16–17).

Lühidalt öeldes tähendab Teda alati meeles pidada seda, 
et me elame kartmatult. Me teame, et meile kõigile saavad 
osaks erinevad probleemid, pettumused ja mured, kuid 
me teame ka, et tänu meie jumalikule Eestkostjale saavad 
lõpuks kõik asjad kokku sündida meie heaks (vt ÕL 90:24; 
98:3). Seda uskus president Gordon B. Hinckley (1910–
2008), öeldes lihtsalt, et „kõik saab korda” 4. Kui me Päästjat 
alati meeles peame, võime me teha „rõõmsal meelel kõik, 
mis on meie võimuses”, kindlana, et Tema vägi ja armastus 
ei vea meid alt.

Pidagem Teda alati meeles, „et tema Vaim oleks alati 
[meiega]” (ÕL 20:77). Ma tunnistan Jeesuse Kristuse lepi
tuse väest. Ma tunnistan, et Issand elab ja on üles tõusnud. 
Ma tunnistan, et Isa ja Poeg armastavad meid kõiki jäägitult 
ja isiklikult ning palvetan, et see armastus kõigi oma aval
dumisvormidega meil jätkuvalt meeles püsiks. ◼
Artikli aluseks on kõne, mis kanti ette Idahos Brigham Youngi Ülikoolis 27. 
jaanuaril 2009. Ingliskeelset kõnet saab kuulata aadressil web .byui .edu/ 
devotionalsandspeeches/ default .aspx.
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Janiece Lyn Johnson

1834. aasta juunis kirjutas 
üks noor ema, kelle 

isa oli lubanud ta pärandist ilma jätta, 
julge ja südantliigutava kirja, kus ta 
väljendas oma veendumust taasta
misega seoses. Tõenäoliselt teadis 
Rebecca Swain Williams, et tema 
väljavaated isa meelemuutmiseks on 
ähmased, kuid jäi ähvardavatele taga
järgedele vaatamata siiski kindlaks. Ta 
kuulutas oma isale, Isaacile, et Mor
moni Raamat ja Kirik on õiged, nagu 
prohvet Joseph Smith oli seda öelnud, 
ning et ta oli kuulnud kolme tunnista
jat „avaliku kogunemise ajal kuuluta
mas, et nad nägid, kuidas püha ingel 
taevast alla tuli ja plaadid tõi ning 
need nende silme ette asetas” 1.

Rebecca tunnistus on südant lii
gutav mitte ainult selle tugevuse 
tõttu, vaid ka naise enda kindla usu 
ja järeleandmatu tahte tõttu. Vaata
mata isa vastuseisule ja tõsiasjale, 
et ka tema abikaasa Frederick G. 
Williams mõnda aega Kirikusse hästi 

Rebecca Swain Williams: 

ei suhtunud, ei löönud Rebecca usk 
kunagi vankuma. Oma väsimatuse ja 
allaandmatusega on Rebecca meile 
tänapäeval eeskujuks, kuidas jääda 
kindlaks ja vankumatuks elu suurima
tes väljakutsetes, isegi kui meile kõige 
lähedasemad inimesed meie usu 
tagasi lükkavad ja meid ära põlgavad.

Kiriku omaksvõtmine
Rebecca Swain sündis 1798. aas

tal Ameerika Ühendriikides Penn
sylvanias kümnelapselises peres 
kõige nooremana.2 Umbes üheksa
aastasena kolis ta pere Niagarasse 
Ameerika Ühendriikide ja Kanada 
piiri lähedal. Niagara kindlustus jäi 
neist just nii kaugele, et nad võisid 
kuulda tulistamist, kui kindlustust 
1812. aasta sõja ajal rünnati. Kartma
tust näitas Rebecca üles juba väikese 
tüdrukuna. Kord, kui ta üksinda läbi 
metsa läks, sattus ta oma rajal silmitsi 
karuga. Kuna tal oli kaasas päike
sevari, avas ja sulges ta seda mitu 

Kuigi ta pere oli kirikuvaenulik, oli see usulepöördunu  
ikka ustav ja tööle pühendunud.

korda karu näo ees ja karu jooksis 
minema.3

17aastasena sõitis Rebecca üle 
Ontario järve Detroiti oma õele külla. 
Tolle reisi ajal kohtus ta pika tumeda
silmse laevakapteni Frederick Gran
ger Williamsiga. Sageli kokku saades 
asendus kiindumus armastusega ja 
1815. aasta lõpupoole nad abiellusid. 
Enne 1828. a Kirtlandisse asumist 
elasid Williamsid eri kohtades 
Ohio lääneosas asuvas reser
vaadis. Frederick hakkas 
tegelema arstiteadusega ja 
oli oma oskuste poolest üsna 
tunnustatud. Rebecca õppis 
selgeks, kuidas meest töö juu
res aidata. Neile sündis neli last.

1830. aastal saabusid Kirtlandi 
esimesed mormooni misjonärid. 
Rebecca kuulas neid huviga ja käis 
kõikidel misjonäride koosolekutel. 
Ta võttis isegi oma lapsed kaasa. 
Frederick käis koosolekutel nii sageli, 
kui töö seda võimaldas. Nad uurisid, 
arutasid ja õppisid kahekesi koos, 
kuigi Frederick ei olnud oma pü
hendumuses nii kindel. Rebecca aga 
veendus evangeeliumi õigsuses.
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Keegi, kes selle perekonna ajalugu 
kirja pani, on kirjeldanud Rebeccat 
Eevana Eedeni aias: ta oli „esimene, 
kes pidas oluliseks” evangeeliumi 
lepingust täiel määral osa saada.4 
Rebecca ristiti 1830. a oktoobris.

Frederick polnud ikka veel kindel. 
Vahel tahtis ta Kiriku sinnapaika jätta, 
kuid ei suutnud, sest miski tõmbas 
teda püha uue pühakirja, Mormoni 
Raamatu poole. Kui Vaim temas tööd 
tegi, tundis ta ära, et evangeelium on 
õige, ja sai Rebecca eeskujul ristitud.

Pühendunud teenimine
Kuna Kirik Fredericki ja Rebecca 

elus kiiresti keskse koha leidis, võis 
selle mõju nende perele kohe mär
gata. Kohe pärast ristimist ja kinnita
mist pühitseti Frederick vanemaks. 
Juba järgmisel päeval võttis ta in
nukalt vastu ülesande minna mõne 
nädala pärast Oliver Cowderyga 
misjonile. Nad eeldasid, et misjon 
kestab kolm nädalat. Tegelikult sai 
sellest 10kuune rännak Missouri 
osariiki. Mehe pikk kodunt eemal
olek oli Rebecca jaoks alles algus. 
Oma misjonitöö ja kutse tõttu Esi
meses Presidentkonnas oli Frederick 
sagedasti kodust ära. Paljude tolle aja 
mormooni naiste sarnaselt hoolitses 
ka Rebecca pikki kuid oma kodu 
eest ja kasvatas oma lapsi ilma abi
kaasa abita.

Tööst hoolimata jäi Rebecca usta
vaks ja teenis hea meelega. Kirtlandi 
kolinud, elas prohvet Joseph Smith 
algul oma perega mõnda aega Willi
amsite juures. Rebecca jäi prohvetile 
ja tema perele ustavaks, hoolitsedes 
nende eest ka rasketel aegadel. Kord 
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piiras tema maja Josephit otsinud 
märatsev rahvahulk. Rebecca an
dis Josephile oma kübara ja mantli. 
Josephil õnnestus majast lahkuda ja 
rahvamassist läbi pääseda.

1832. aasta märtsis sai prohvet 
taas Rebeccalt hindamatut abi, kui 
märatsev rahvahulk Ohio osariigis 
Hiramis John Johnsoni tallu tungis 
ning Joseph Smithi ja Sidney Rig
donit jõhkralt ründas. Kui nad olid 
Sidney oimetuks peksnud ja mürki 
Josephi kurgust alla valada üritanud, 
valas mässav rahvahulk Josephi üle 
tõrva ja sulgedega. Kui Emma Smith 
oma abikaasat nägi, pidas ta tõrva 
vereks ja kaotas teadvuse.5 Rebecca 
ja Frederick koorisid öö otsa Josephi 
veritsevalt ja marraskil ihult tõrva 
ning hoolitsesid Smithide laste eest. 
Neist oli suur abi, sest juba järgmi
sel hommikul leidis Joseph jõudu 
jutlustamiseks.

Evangeeliumi jagamine 
veendumusega

Rebecca ei kaotanud lootust, et 
tema perekond, eriti tema isa, taas
tatud evangeeliumi vastu võtab ja 
rõõmsaid usuõnnistusi tunda saab. 
Rebecca oli saanud Lehhi sarnaselt 
maitsta Jumala armastust ning tah
tis seda jagada oma lähedastega 
(vt 1Ne 8:12). Sel eesmärgil kirju
tas Rebecca innukalt perele oma 
usulepöördumisest, tunnistusest 
ja suurest rõõmust, mida ta Kiriku 
liikmena tundis.

Rebecca usulepöördumine ajas 
aga tema isa vihale. Ta vastas tütrele 
napisõnaliselt ja käskis tal Kirikust 
lahkuda. Rebecca ei lasknud end 

kõigutada. Ta vastas, pereajaloolase 
sõnul, et „tema veendumus mor
mooni õpetustest on kindlam kui 
varem” ning lisas sellele oma vägeva 
tunnistuse.6 Tema kurvastuseks ei 
andnud kiri loodetud tulemust. Isa 
ähvardas temast lahti öelda ja tõotas 
lõpetada temaga kõik suhted, kui ta 
Kirikust ei lahku.

Rebecca ei andnud ikkagi alla ja 
jätkas evangeeliumi jagamist. 1834. 
aastal kirjutas ta isale järgmise kirja  
– ainsa, mis senini säilinud –, milles ta 
rääkis oma usu sügavusest ja valust, 
mida ta tundis, kuna isa ei tahtnud 
mormoonidest midagi kuulda.

Isa oli lugenud ajaleheartikleid, 
kus rünnati Kirikut ning eriti Mor
moni Raamatut ja kolme tunnistaja 
tunnistust, ning üritas Rebeccat loetu 
põhjal keelata.

„Mul on valus kuulda, et Mor
moni Raamat sind nii häirib,” kirju
tas Rebecca. Ta tsiteeris Mormoni 
Raamatut ja Joseph Smithi uusi 
ilmutusi ning jagas nõnda oma 
tunnistust Mormoni Raamatust. Ta 
selgitas ka, et raamat kuulutab proh
vetlikult oma kolmest tunnistajast. 
Selle tõenduseks tsiteeris ta vana aja 
prohvetit Eterit, kes ütles, et „kolme 
tunnistaja suu läbi” seda raamatut 
„kinnitatakse” (Et 5:4).7

Seejärel kirjeldas Rebecca, kuidas 
ta oli näinud neid kolme tunnistajat 
– David Whitmerit, Martin Harrist ja 
Oliver Cowderyt – isiklikult ja kuul
nud neid tunnistamas, et nad olid 
näinud inglit ja kuldplaate. Kaitstes 
neid ja nende tunnistust, õhutas ta 
oma isa seda teost veidi enam uurima. 
Ta kirjutas isale: „Ma olen veendunud, 

et kui te emaga teaksite selle teosega 
seotud asjaolusid, nagu meie seda 
teame, siis te ka usuksite seda.” 8

Korrates Moroni lubadust Mor
moni Raamatu lõpus, anus Rebecca, 
et ta pere paluks, et Jumal „valgus
taks nende meeli tõe suhtes”. Ta ka
vatses saata ka misjonäri, „kes oskaks 
õpetada evangeeliumi, nagu see on 
Jeesuses”, et neid veel enam aidata.9 
Kuid lõpuks ei tahtnud isa sellest 
enam midagi teada.

Isegi Rebecca kirjad oma vennale 
Johnile – kellega ta oli eriti lähe
dane – tulid avamata tagasi. John 
oli kirjutanud ühe tagasisaadetud 
kirja taha: „Isa ei luba mul sinu kirja 
lugeda ega sulle kirjutada. Hüvasti 
ja Jumal õnnistagu sind alati. Sinu 
vend John.” 10

Rebecca misjonitöö kandis vilja 
tema vanema õe, Sarah Swain Clarki 
puhul. Sarah liitus Kirikuga 1832. 
aastal Michigani osariigis. Ka Sarah’ 
tütred liitusid Kirikuga ja olid kogu 
oma elu ustavad.

Ustav kuni lõpuni
Ükskõik kui palju südamemuret ja 

valu isa valikud Rebeccale põhjustasid, 
armastas ta oma isa ikka. Ta kirjutas: 
„Mu süda leinab mu veresidemete 
pärast. … Ma palvetan, et Issand 
trööstiks sind su viimastel päe
vadel oma Püha Vaimuga ja olgu 
need päevad sulle parimad. … 
Loodan, et saad tundma 
selle töö suhtes meele
rahu. Tea, et me oleme 
selles aates kindlad ja 
teame, et Issand on 
tüüri juures.” 11
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Rebecca ei pidanud võitlema ainu
üksi oma isa uskmatusega, aga ka 
probleemidega omaenda abikaasa 
usulepühendumises. 1837. ja 1838. 
aastal oli tema abikaasal Frederickil, 
kes oli siis Esimese Presidentkonna 
liige, korduvalt teiste Kiriku juhti
dega lahkhelisid. Ta isegi lahkus  
mõneks ajaks ja ta heideti Kirikust 
välja. Ei läinud siiski kaua, kui  
Frederick alandlikul meelel Kirikuga 
uuesti liitus ja ta suri täieõigusliku 
liikmena. Meil ei ole kirjalikke üles
tähendusi, mida Rebecca tol ajal 
tunda võis, aga ta ei kahetsenud, et 
oli pühadele truuks jäänud ning jäi 
pühendunuks lõpuni.

Kui kuulujutud Fredericki kõrvale
kaldumisest New Yorki Rebecca isani 
jõudsid, lootis Isaac, et ka Rebecca 
usust lahti ütleb. Rebecca aga saatis 
talle kirja, millest selgus, et 
ta oli endiselt ustavaks 
jäänud. Tütre vastust 
lugedes vangutas Isaac 

aeglaselt pead ja ütles: „Ei sõnagi 
meeleparandusest.” 12

Rebecca kaitses vapralt Joseph 
Smithi ja taastatud Kirikut. Ja vaata
mata ohvritele, mida ta pidi tooma, 
kuna valis isa asemel Kiriku, pidas 
ta isa endiselt au sees. Ta hindas 
seda, mida ta isa oli talle õpetanud 
ning väljendas talle oma armastust 
ja tänulikkust. Ta lõpetas oma 1834. 
aastal kirjutatud kirja märkides, et 
„ei unusta iial armsalt isalt saadud 
õpetussõnu”.13

Rebecca isa suri 1839. aastal. Vaid 
kolm aastat hiljem kaotas ta oma 
abikaasa. Vaatamata neile valusatele 
löökidele ei kaotanud Rebecca usku 
ega julgust. Kui pühad vankritega 
lääne poole Utah’sse rändasid, võttis 
ta teekonna ette oma poja Ezra perega 
ja ajas omaenda härjarakendit. Hiljem 

hakkas ta Mill Creeki jõe ää
res talu pidama. Kui 
Soolajärve tabernaa
kel valmis ja pühadelt 

paluti kõikvõimalikke annetusi, andis 
ta oma hõbelusikate komplekti sakra
mendilaua kandikute valmistamiseks. 
Ja lõpuks, kui president Brigham 
Young 1860. aastal palus tema perel 
kolida eemal asuvasse Cache’i orgu, 
oli ta vaatamata kõrgele eale nõus 
taaskord elukohta vahetama – ajades 
ikka ise oma härjarakendit.

Rebecca suri Utah’ osariigis Smith
fieldis 25. septembril 1861. Ta jäi 
kindlaks oma usule, tõekspidamistele 
ning talle osaks saanud kogemus
tele. Ta oli kindel ja vankumatu kuni 
lõpuni (vt Mo 5:15). ◼
Õigekiri ja kirjavahemärkide kasutamine viidud 
vastavusse tänapäevaste keelereeglitega.
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Joshua J. Perkey
Kiriku ajakirjad

Vanasti juhindusid meremehed merd sõites päi
kesest, kuust ja tähtedest. Öösel ei lasknud nad 
silmist Põhjanaela. Selle kindel asukoht oli mere

sõitjatele taevaseks ankruks, aidates neil sihtkohta jõudmi
seks õiget kurssi hoida.

Vaikse ookeani Marshalli saartel avastasid meresõitjad 
veel ühe meetodi. Seal liiguvad lained või ookeanivood 
atollide ja saarte vahel kindla mustri järgi. Õppinud me
remees oskab sõita ühesuunalisi tänavaid meenutavate 
ookeanivoogude keeruka võrgustiku järgi sadu kilomeet
reid ühelt saarelt või atollilt teisele. Need, kes tunnevad 
ookeanivoogude asukohta ja liikumist, oskavad juhatada 
teisigi rändureid ohutult nende sihtkohta.

Kiriku liikmetena on meie täiuslikuks eeskujuks Jee
sus Kristus, kelle tõeline valgus meile juhatust annab. 

Kursi hoidmine 

Just nagu ookeanivood võivad Tema seadused ja talitu
sed juhatada meid turvaliselt meie taevasesse koju. Kuid 
on veel teisigi, kes ühes Navigatsioonimeistriga teenivad 
ja toeks on. Järgnevates lugudes jutustavad kolm liiget 
Marshalli saartelt, kuidas teised on aidanud neil kiviste 
elumadalike vahel ja elutormides navigeerida, et juha
tada neid Kristuse juurde.

Õigemeelse naise mõjujõud
Hirobo Obeketang nõjatub diivani seljatoele ja nae

ratab. Temal ja ta naisel Lindal lõppes just pereõhtu 
oma nelja lapse ja õdede misjonäridega. Nad pakkusid 
misjonäridele ka õhtusööki, kala koos silmade ja sabaga 
– nagu see Marshalli saarte pealinnas Majurol tavaks on. 
Oma elust kõneledes räägib Hirobo, kui tänulik on ta 

MARSHALLI SAARTEL
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Kursi hoidmine 
Purjetades kiviste elumadalike vahel,  
on meil kõigil kasu ustavate liikmete  
juhatusest, mis aitab meil leida tagasitee 
taevasesse koju.

Kiriku, evangeeliumi ja 
oma pere, eriti aga oma 
naise eest.

On juuni 2009. Päev varem 
loodi Majuro Marshalli saarte vai ja Hirobo kutsuti teenima 
vaia esimese täitevsekretärina. Hirobo on vastse vaiajuha
taja Arlington Tiboni sõnul ülitugev, üks saare ustavatest 
juhtidest.

Hirobo märgib siiski esimesena, et alles hiljuti see veel 
nii ei olnud. Tegelikult paneb ta tugevuse hoopis oma 
naise arvele – naine oli see, kes tema elu muutis. Hirobo 
selgitab: „Sain ristitud, kui olin 8aastane, kuid 16aastaselt 
polnud ma enam aktiivne.”

Mõned aastad hiljem kolisid nad Lindaga kokku, kuigi 
ei olnud abielus. Linda ei olnud Kiriku liige. Kui Linda sai 
teada, et Hirobo lapsena ristiti, hakkas ta veidi pärast seda, 
aastal 2000 Kiriku vastu huvi tundma ja sai kokku õdede 
misjonäridega.

„Ta uuris kaks aastat ja otsustas siis saada ristitud,” 
meenutab Hirobo. „Me pidime kõigepealt abielluma, 
aga mind see ei huvitanud. Olin segaduses. Mulle meel
disid maailma kiusatused. Ma ei mõistnud perekonna 
tähtsust, ei hoolinud eriti teise arvamusest ega kuulanud 
kedagi.”

Olgugi et Linda ei saanud ristitud, kasvatas ta oma lapsi 
Kiriku õpetuste järgi. Igal aastal palus ta Hirobol temaga 
abielluda, et ta võiks ristitud saada. Iga kord vastas mees 
eitavalt. Aastate jooksul said nende tütred ristitud, kuid 
Hirobo nende ristimisele ei läinud.

2006. aastal suri äkilise haigushoo ja kõrge palaviku 
tagajärjel nende üheksaaastane poeg Takao. Ligi 300 liiget 
Majuro ringkonnast tuli matustele, et perele toeks olla.

„Nende toetus oli minu jaoks väga suur asi,” ütleb  
Hirobo. „Tulin mõttele, et Jumal püüab mulle ilmselt mi
dagi öelda.”

Ta hakkas mõtlema, kuidas ta naine ei võinud tema 
pärast ristitud saada, kuigi ta ise on Kiriku liige. „Naise tun
nistus muutus aga üha tugevamaks. Ta oli mulle tõeliseks 
inspiratsiooniks,” meenutab Hirobo.

„Nii istusin ma maha ja mõtlesin, kuidas pool elu on 
juba seljataga. Ma küsisin endalt: „Kas jätkan oma praegusi 

tegemisi? Äkki õnnestub mul teine pool elust Jumala heaks 
töötada?” Hakkasin palvetama ja mõlgutasin mõtteid Kiri
kusse naasmise üle, et teha tööd Jumala heaks.”

Hirobo hakkas koos misjonäridega uuesti õpetust 
uurima. Ta sõbrunes Majuro Marshalli saarte misjoniju
hataja vanem Nelson Bleaki ja teistegi liikmetega, kelle 
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seas oli ka ringkonnajuhataja Arlington Tibon. Lõpuks 
otsustas Hirobo tagasi tulla ja järgmisel hetkel käis ta 
juba mitte ainult sakramendikoosolekul, aga ka püha
päevakoolis ja preesterluse koosolekul. Hirobo oli 
otsustanud!

„Tulin tagasi ja ütlesin: „See see on! Seda ma teen!” Ja 
see muutis mu elu täielikult.”

Hirobo ja Linda abiellusid 30. augustil 2008. Mees sai 
peagi Aaroni preesterluse ja ristis oma naise. Kaks kuud 
hiljem sai Hirobo Melkisedeki preesterluse ja ta kutsuti 
ringkonna täitevsekretäriks.

Hirobo vaatab naise poole ja naeratab. „Ta ei uskunud, 
et mina teda ristin,” ütleb ta. „Mõelda vaid – tal kulus sel
leks kaheksa aastat, aastast 2000 kuni 2008. Ta on imeline!”

Õigemeelse isa eeskuju
Vahel töötab meie juht meremehe sarnaselt meie kõrval 

ja õpetab meile, mida peame teadma, et elus edukalt navi
geerida. Meremees näitab seda sageli oma eeskujuga. Just 
nii tegi Patricia Horiuchi isa Frank.

Kui Frank sai tuttavaks misjonäridega, hakkas ta neid 
regulaarselt enda juurde õhtusöögile kutsuma. Peagi 
hakkas ta kuulama õppetunde. Keegi teine tema perest ei 
tahtnud Kirikust kuuldagi. „Kui misjonäre tulemas nägime,” 
ütleb Patricia, „jooksime väiksemate vendade ja õdedega 
minema.”

2007. aasta juulis sai Frank ristitud. Misjonijuhataja 
Nelson Bleak ristis ta. Patricia ja tema õdedevendade 
jaoks oli see hetk otsustava tähtsusega.

„Nägin oma isas muutust,” ütleb ta. „Teadsin, et kui 
evangeelium suudab liigutada isa südant, suudab see 

liigutada ka minu südant ja muuta minu elu. 
Otsustasin kohtuda misjonäriõdedega ja nemad 
palusid mul uurida Mormoni Raamatut ja Piiblit. 
Olime enne seda vennaga tülitsenud ja ma pol
nud talle andestanud. Siis aga lugesin ma püha
kirjadest, et kui andestad teistele, andestab Jumal 
sulle.” (Vt 3Ne 13:14–15.)

Patricia mõistis, et selleks, et oma elu muuta, 
puhtaks saada ja rahu tunda, peab ta oma ven
nale andeks andma. Seda ta ka tegi.

„Kui olin loobunud oma halvast hoiakust ja minust oli 
saanud uus inimene, kes pidas käske, olin ma väga elevil. 
Teadsin, et selleks, et kuuluda õigesse Kirikusse, pean ma 
saama ristitud,” ütleb ta. „Kirik näitas mulle kätte õige raja 
ja hoidis mind eemal halvast mõjust. Kirik õpetas mind 
austama oma vanemaid, käima koolis ja püsima õigel 
teerajal.”

Õigemeelse mehe eeskuju
Nagu Hirobo Obeketang, nii 

sündis ka Lydia Kaminaga Ki
rikusse, kuid jäi teismeliseeas 



vähem aktiivseks. Lugu tema tagasitulekust 
on ühtlasi nii tähelepanuväärne kui ka 
omapärane.

Lydia ja tema abikaasa Kaminaga Kami
naga kasvasid mõlemad üles Kirikus. „Ükski 
Kiriku õpetus ei tekitanud minus kunagi 
kahtlusi,” ütleb Kaminaga. „Olen nendesse 
alati uskunud.”

ÜLDLEVINUD PROBLEEMID

Olgugi et geograafia, kultuur ja vahemaa võivad Marshalli 
saarte liikmeid teistest viimse aja pühadest eraldada, selgita

vad nad, et nende probleemid sarnanevad paljuski teiste 
liikmete probleemidega.

Gary Zackious (paremal), vaia noorte täiskasvanute 
juht, ütleb, et „inimesed tulevad sinu juurde ja ütlevad: 
„Me ei vaja täna prohveteid ja muid pühakirju.” Mõned 
liikmed ei loe tegelikult pühakirju ega mõista neid ja kui 
keegi siis ütleb neile midagi, mis nende usku nõrgendab, 
taganevad nad sellest, mille õigsuses olid veendunud.”

Gary jaoks on lahendus lihtne: „Misjonärid esitasid mulle 
üleskutse, et ma palvetaksin Mormoni Raamatu, taastamise ja 
Joseph Smithi üle, et saada teada, kas see kõik on õige. Ühel õhtul 
laskusin ma palvetamiseks põlvili. Ma tundsin Vaimu. See tunne 
oli midagi senikogematut. Ma tean, et see, mida misjonärid mulle 
õpetasid, on õige. Mormoni Raamatu lugemine tugevdas mu tun
nistust noore usulepöördununa.” Ristimisest misjonini ja tänaseni 
välja on Gary tunnistus tema sõnul kasvanud, kuna ta loeb Mor
moni Raamatut ning uurib pühakirju ja prohvetite sõnu.

Ernest Mea (paremal), kes töötab Marshalli saartel 
nagu Garygi Kiriku tõlkijana, ütleb, et paljud noored 
inimesed takerduvad kõlblusetusse. Teda hoiavad kitsal ja 
ahtal teerajal kosutavad tegevused ja sõbrad, kes on oma 
mõtteviisilt tema sarnased. „Enne kui ma misjonile läksin, 
mängisime iga päev peale pühapäeva ja esmaspäeva 
kiriku juures korvpalli,” ütleb ta.

Michael Ione (paremal) Jenroki kogudusest, kes liitus 
Kirikuga 2006. aastal, pidi maksma selle eest teatud 
hinda: ta ei saanud enam koju jääda. Täis usku ja veendu
must, sai ta siiski ristitud.

Vaid aasta hiljem kutsuti ta misjonile Marshalli saartele. 
Ka Michaeli pere on hakanud hiljuti Kirikust huvituma ja misjonä
ridega evangeeliumi uurima.

Ülal vasakul: Hirobo Obeketang (vt pilte 
temast ja tema perekonnast ka eelmistel 
lehekülgedel) töötab hotellis direktorina. 
All: Patricia Horiuchi oli üks Marshalli 
saarte esimese noorte vallaliste täiskas
vanute konverentsi juhtidest 2009. aasta 
juunis (all paremal).
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Lydia jaoks võttis elu aga teise suuna. Ta meenutab, 
et seitsmendas klassis käies oli ta oma koolis ainuke 
mormoon ja ta tundis, et temaga ei arvestata. „Hakkasin 
tegema seda, mida mu sõbradki. Mul oli asjade tähtsuse 
järjekord paigast ära.”

Lydia vanemad saatsid ta Ameerika Ühendriikidesse 
Provosse sugulaste juurde lootes, et nende mõju aitab 
Lydial evangeeliumi järgi elada. Ta õppis seal nii mõndagi, 
millest tal tulevikus kasu oli, kuid Kirik teda tol hetkel ei 
huvitanud.

Lydia naasis Marshalli saartele 2002. aasta jaanuaris,  
vaid kuu aega pärast seda, kui Kaminaga Jaapanist misjo
nilt koju tuli. Nad said peagi kokku. Lydia ei elanud  
Kiriku käitumisnormide järgi, kuid Kaminaga tuli muudkui 
tema koju ettekäändega, et tahab Lydia õepoja Gary  
Zackiousega kokku saada.

Lõpuks võttis Kaminaga nõuks rääkida Lydia vanema
tega nende tütrega kohtamaminemisest, et temaga mi
dagi head ja mõistlikku ette võtta. Olgugi et 

vanemad seda esialgu heaks ei kiitnud, räägib Kaminaga: 
„Ütlesin neile lõpuks, et Lydial on ikka veel võimalik muu
tuda. Kui olin seda öelnud, muutus õhkkond toas. Lydia 
isal tulid pisarad silma ja ta ütles: „Olen alati tahtnud, et 
tütar jälle Kirikus oleks. Tee proovi!””

Algul ei võtnud Lydia Kaminagat tõsiselt. Oli noormees 
ju puhas ja korralik nagu üks misjonilt naasnu kunagi, 
Lydia aga polnud aktiivne.

„Mul on [meeleparanduse] 
kohta tugev tunnistus,” ütleb 
Lydia Kaminaga, pildil koos 
oma abikaasa Kaminaga ja 
tütre Wellisaga.
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ESIMENE VAI MARSHALLI SAARTEL

Kiriku liikmed Marshalli saartel soovisid aastaid, et sinna vai loodaks. 
14. juunil 2009 nende soov täitus. Vanem David S. Baxter Seitsme

kümnest, kes selle vaia 
asutas, on selgituseks öel
nud: „Liikmeskond kasvas 
paari viimase aasta jooksul 
tähelepanuväärselt. Vaia 
loomine oli seal Kiriku 
arenedes möödapääsmatu. 
Selleni jõudmiseks kulus 
aga palju aega. Liikmed 
pidid saama jagu paljudest 
probleemidest.”

Marshalli saarte vaia juhataja Arlington Tibon (ülal) õpetas liikme
tele ringkonnajuhatajana, et kui nad tahavad endale vaia, peavad nad 
selle nimel tööd tegema. Ta ütles ringkonna juhtidele, et nad õpetaksid 
liikmetele Malakia 3. ja 3. Nefi 24. peatüki abil, millised õnnistused 
järgnevad kümnise maksmisele. Lisaks sellele innustasid juhid noori 
ja täiskasvanuid Mormoni Raamatut lugema. Nad korraldasid ka ühe 
väga eduka ürituse, 
kus noored lugesid 
Mormoni Raamatut 
12 tundi järjest.

Vanem Tibon 
seadis samuti eesmär
giks aidata liikmetel 
mõista, „kui tähtis on 
olla pitseeritud temp
lis,” selgitades, et 
„Templianni saamine 
aitab neil saada jagu 
paljudest asjadest, muudab neid ennast ning nende elu”.

Vanem Tiboni juhtimisel käisid Marshalli saarte liikmed kahes temp
lis: üks neist asub Tongal ja teine Havail. Iga templiskäik nõudis tõsised 
ohverdusi. Kuid nagu vanem Tiboni abikaasa Angela Tibon ütleb, on 
nendel reisidel olnud „suur mõju sellele, kui pühendunud on liikmed 
Taevasele Isale ja Kirikule”.

„Tõepoolest,” lisab vanem Tibon omalt poolt, „me nägime, kuidas 
vaimne elu siin Majurol läks ülesmäge.”

„Kaminaga nägi aga midagi, mida mina 
ei märganud,” selgitab Lydia. Kuna Lydia 
kellegagi ei käinud, nõustus ta Kaminagaga 
välja minema. „Ta tõi mind tagasi. Tema 
tüdruksõbrana pidin ma oma käitumisnorme 
korrigeerima. Ta tuletas mulle meelde risti
misel sõlmitud lepinguid. Ta tuletas mulle 
meelde kõike, mida olin tõsiselt taga igatse
nud, nagu pühakirjade lugemine ja pereõhtu. 
Võtsime Kaminagaga ette teenimisprojekte. 
Lugesime Mormoni Raamatut. Käisime küün
lavalgusõhtutel. Ta näitas mulle, kuidas elada 
teisiti. Kirikus käimine ei olnud pelgalt sakra
mendikoosolek, see oli ka pühapäevakool ja 
Abiühing.”

Hinge kosutavate ja meeltülendavate koh
tamaskäimiste mõjul hakkas Lydia elu muu
tuma ja tema tunnistus kasvas. Mõni asi vajas 
aga ikka veel lahendamist.

„Tagasi tulla oli raske,” tunnistab Lydia. 
„Meeleparandus pole kerge, kuid mul on 
selle kohta tugev tunnistus. Meie kohtamas
käimine oli paljuski teineteise tundmaõp
pimine ja minu tagasitoomine Kirikusse, et 
näha asju teises valguses.”

„Asi on suhetes,” lisab Kaminaga omaltpoolt.
Lydia ja Kaminaga abiellusid 28. novemb

ril 2002. Aasta hiljem pitseeriti nad Havail 
Laie templis ja nad õppisid Havail Brigham 
Youngi Ülikoolis. Praegu elavad nad oma 
kolme lapsega Marshalli saartel. Lydia tee
nib oma koguduses noorte meeste ja naiste 
pühapäevakooli õpetajana ning Kaminaga 
teenib Noorte Meeste juhatajana.

Nagu Hirobo, Patricia ja Lydia tunnista
vad, teevad kannatlikkus ja järjepidevus ning 
Issanda õnnistuste otsimine paljud asjad 
võimalikuks. Need, kes järgivad Päästjat ja 
kuulavad Püha Vaimu õhutusi, muudavad 
teiste elu, just nagu muistne meresõitja rän
dureid koju juhatas. ◼



Kui mu naine küsis, kas misjonärid 
võiksid meie poegi õpetada, ei 

tahtnud ma Kirikust kuuldagi. Samas 
ei öelnud ma ka ei, kuna naine oli 
juba Kiriku liige.

Kui misjonärid hakkasid kaks 
korda nädalas meie pool käima, 
läksin ma selleks ajaks naabermajja 
sõbra juurde. Mu sõber oli tugev liige 
ühes teises kristlikus kirikus. Iga kord, 
kui talle külla läksin, tahtis ta muud
kui Piiblist rääkida. Ütlesin, et mind 
sellised asjad ei huvita ja 
ma ei taha usust midagi 
teada. Tema aga jätkas 
minu veenmist ja lõpuks 
ütlesin ma jah. Nii uurisin 
ma pikka aega sõbraga 
Piiblit, samal ajal kui 
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misjonärid mu poisse õpetasid.
Ühel päeval pidid misjonärid 

jälle meile tulema. Selle asemel, et 
ära minna, otsustasin ma jääda teise 
tuppa. Kui misjonärid poegi õpetama 
hakkasid, avastasin ma, et tahan 
rohkem kuulda. Et paremini kuulda, 
liikusin uksele üha lähemale. Nad 
õpetasid mu poegadele apostlitest ja 
prohvetitest.

Hiljem mõistsin, et tahan veel roh
kem teada saada. Rääkisin misjonä

ridega ja otsustasin ka 
ise – omaette – nendega 
vestelda. Mu naine oli 
alati kohal, kuid keegi 
teine ei teadnud sellest 
midagi.

Kui misjonärid kaks 

korda nädalas mu poisse õpetama 
tulid, läksin ma sõbra poole. Mõnel 
teisel päeval aga õpetasid nad mind.

Ühel päeval ütles mu sõber Kiriku 
kohta midagi halba ja ma astusin Ki
riku kaitseks välja. Sarnaselt paljudele 
inimestele Marshalli saartel ei teadnud 
ka tema Kirikust suurt midagi ega 
saanud aru mõnest viimse aja pühade 
tõekspidamisest. Kui ta veel midagi 
halba ütles, asusin ma jälle Kirikut 
kaitsma.

Nii kestis see seitse kuud. Siis aga 
mõistsin ma ühel päeval, et Püha 
Vaim oli mulle kinnitanud, et kõik, 
mida misjonärid mulle õpetasid, on 
õige. Mõistsin, et pean saama ristitud, 
kuigi minu teadmised evangeeliumist 
olid veel väikesed.

Olin nii õnnelik, kui mind 2007. 
aastal ristiti. Me hakkasime säästma, 
et minna Havaile templisse, kus sain 
2008. a detsembris ühes oma naise ja 
kolme lapsega kokku pitseeritud.

Kiriku liikmeks olemisel on olnud 
minu elus tohutu mõju. Ma otsusta
sin loobuda oma teisest töökohast, 
milleks oli restoranis esinemine, sest 
tulin hilja koju ja mu templipesu oli 
tubakasuitsust läbi imbunud. Vaa
tamata selle täiendava sissetuleku 
kaotamisele, on Issand meie eest 
hoolt kandnud.

Tean tänu Vaimule, mida olen 
tundnud, ja õnnistustele, mis on 
mulle osaks saanud, et Kirik on  
õige ja et Joseph Smith on Jumala 
prohvet. ◼
Tanintoa Sexton, Marshalli saared

MA EI OLE KIRIKUST HUVITATUD
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Kui misjonärid 
hakkasid kaks 

korda nädalas 
meie pool käima, 
läksin ma selleks 
ajaks naabermajja 
sõbra juurde.
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Mul on kahe pinto poni pildiga 
tikand, mille tikkimiseks kulus 

mul peaaegu aasta. Olin selle pea
aegu valmis saanud, kui avastasin, 
et olin ühe poni jaoks valet värvi 
kasutanud. Kuna poni nahk võis olla 
ka seda värvi, ei mõistnud ma oma 
viga enne, kui nägin, et see värv ei 
sobi kokku teiste värvidega, millega 
see tikandil kõrvuti oli.

Olin löödud. Kulutasin tikkimisele 
nii palju aega ja mõte valet värvi niidi 
ülesharutamisest oli peaaegu talu
matu. Avasin pisarsilmil prügikasti ja 
viskasin tikandi sinna.

Istusin oma õmblemislaua äärde, 
et oma ilusat ponitikandit taga nutta 
ja mõni teine töö käsile võtta, kuid 
ei suutnud. Ma ei suutnud sel tööl, 
millega olin nii palju vaeva näinud, 
niisama minna lasta. Avasin prügikasti 
ja võtsin tikandi välja. Leidsin tikandi 
tagant mind häirinud värvi kinnitus
koha ja lõikasin hoolikalt sõlme ära. 
Pöörasin tikandil teise poole ja hakka
sin niiti harutama.

Ajuti läks harutamine kiiresti, kuid 
üldiselt polnud see kuigi kerge. Ma 
polnud kindel, kuidas oma tööd lahti 
harutada. Vahel tuli mul piste piste 
järel lahti lõigata. Mu pojale avaldas 
muljet, kuidas ma paranduse tege
miseks kogu selle töö ette võtsin. Oli 
see ju kõigest tikand.

Pisteid üles harutades hak
kasin ma mõtlema meelepa
randusele ja kui raske on olnud 
mõnda oma viga parandada. 
Tõeline meeleparandus nõuab 

MINU PONITIKAND
tõsist soovi, tööd ja kannatust, kuid 
on seda väärt.

Poni uuesti tikkides meenus mulle, 
et meeleparandus võimaldab Jee
suse lepitusel patupleki minu elust 
eemaldada ja aitab mul uuesti otsast 
alata. Minu „meeleparanduse ponid” 
on mu kodus leebeks, kuid elavaks 
meeldetuletuseks, et tuleb teha seda, 
mis on õige, mitte iial alla anda, kui 
midagi jääb vajaka, ja pidada meeles, 
et lepitus teeb meeleparanduse kaudu 
erinevuse tasa. ◼
Sandra Jennings, Ameerika Ühendriigid

Kulutasin 
tikkimi

sele nii palju 
aega ja mõte 
valet värvi niidi 
ülesharutami
sest oli peaaegu 
talumatu.
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Reisil Vahemere äärde käisin 
ma usinasti seal, kus võimalik, 

Kiriku koosolekutel. Hispaanias 
Sevillas püüdsin ma leida kohalikku 
viimse aja pühade kogudusehoonet 
hotelli vastuvõtuametniku, koha
liku telefoniraamatu ja linna kaardi 
abiga. Panin kirja Kiriku aadressi ja 
nime hispaania keeles. Palvetasin 
laupäeva õhtul, et saada teada, mis 
kell koosolekud algavad, ja mul oli 
tugev tunne, et pean kella kümneks 
kohal olema.

Enne kui ma pühapäeva hommikul 
pool kümme kirikusse hakkasin mi
nema, tegin palve, et mul õnnestuks 
kogudusehoone üles leida. Hakkasin 
kaardi järgi orienteeruma kitsaste 
tänavate labürindis. Tundsin hommi
kust rõõmu. Möödusin kohvikutest ja 
lärmakast linnuturust.

Kui ma määratud kohta jõudsin, ei 
leidnud ma midagi, mis oleks vähegi 
kirikut meenutanud. Kõndisin asjatult 
mööda tänavat edasitagasi. Olin se
gaduses ja ärevil ning kell oli peaaegu 
kümme saamas.

Lõpuks palvetasin oma Taevaisa 
poole: „Sa oled käskinud mul kiri
kusse minna ja siin ma olen, aga siin 
pole mingit kirikut.”

Samal hetkel ilmus nurga tagant 
üks korraliku ülikonnaga mees. Ta 
nägi välja nagu Kiriku liige ja ma 
tundsin mõjutust teda kõnetada. 
Ütlesin talle veidi segases keeles, 
et otsin kirikut. Ta vastas midagi, 
mida ma ei mõistnud, ja ma sattusin 

AGA SIIN POLE 
MINGIT KIRIKUT

hämmingusse. Seepeale avas ta  
oma portfelli ja ma nägin kahte 
nahkköites raamatut, mis nägid 
välja nagu pühakirjad. Ulatasin talle 
paberitüki, millele olin kirjutanud 
„La Iglesia de Jesucristo” ( Jeesuse 
Kristuse Kirik). Mees naeratas ja 
osutas samas suunas, kust ma just 
tulnud olin, ja me kõndisime ühes
koos kirikusse. Hoone asus vaid 
mõne minuti kaugusel teisel aadres
sil ja jäi kergesti märkamatuks, kui 
selle asukoht teada polnud. See asus 
ühe väikese väljaku tagaosas suurte 
väravate taga.

Kogudusehoones sain ma peagi 
teada, et mind aidanud mees polnud 
ei keegi muu kui koguduse piiskop 
ja et koosolekud algavad pool üks
teist hommikul. Olin varakult kohale 
jõudnud.

Koguduses oli paastu ja tunnis
tuste koosolek ja ma tundsin mõju
tust ka ise oma tunnistust jagada. 

Üks misjonär tõlkis mu sõnad 
inglise keelest hispaania keelde ja 
ma tunnistasin, kuidas Issand oli 
aidanud mul kirikusse jõuda. Seejä
rel jagas piiskop oma tunnistust ja 
selgitas, et pidi tol hommikul kauge
male parkima ja jõudis kohale tava
lisest hiljem. Mind nähes mõtles ta, 
et näen välja nagu Kiriku liige ja jäi 
seisma, et mind aidata. Seejärel kõ
neles ta liikmetest, kes on vaimselt 
eksinud, ja ütles, et peame aitama 
neil Kiriku üles leida.

Aastate jooksul on mu mälestu
sed Sevilla vaatamisväärsustest tuh
munud, aga mälestus sealse kiriku 
leidmisest on ikka veel alles. See 
mälestus on minu jaoks tunnistus 
Taevaisa suurest armastusest meie 
vastu ning et ma võin märgata Tema 
kätt oma elus, kui otsin kõike seda, 
mis mulle „ühtlasi heaks tuleb”  
(Rm 8:28). ◼
Julie Ismail, Austraalia

Nurga 
tagant 

ilmus üks 
korraliku 
ülikonnaga 
mees. Ta nägi 
välja nagu 
Kiriku liige ja 
ma tundsin 
mõjutust teda 
kõnetada.
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Kuna ma töötan õena vastsün
dinute intensiivraviosakonnas, 

hoolitsen ma haigete, vahel isegi 
väga väikeste beebide eest. Ühel õh
tul määrati minu hoole alla pisike 17 
nädalat varem sündinud poiss, kes 
kaalus veidi üle poole kilo. Tema 
käed olid tibatillukesed, ta väikesed 
jalad umbes minu sõrme laiused ja 
jalatallad umbes minu pöidla suuru
sed. Kuna tal olid tõsised hingamis
probleemid, ei oodanud arstid, et ta 
öö üle elab.

Kui vastsündinu oma elu eest 
võitleb, levib üle osakonna vaikus. 
Kõik tunnevad, kuidas pinge kasvab. 
Eriti tunneb seda õde, kes selle lapse 
eest hoolitseb, ja täna õhtul olin see 
mina. Tema vanemad olid suurema 
osa päevast tema juures olnud ja olid 
juba täiesti kurnatud. Lapse ema vajas 
tõsiselt puhkust ja oli läinud oma 
palatisse.

Lapse privaatpalatis oli kuvöös, mo
nitorid, ventilaator ja automaatsüstlad, 
mis teda elus hoidsid. Kuna ta oli nii 
haige ja vajas intensiivravi, ei saadetud 
mind tol õhtul kellegi teise juurde. 
Pidin jääma kogu ööks tema juurde 
ja kandma hoolt ravimite, jälgimise, 
protseduuride ja analüüside eest.

Öö edenedes püüdsin ma ette 
kujutada, mis tunne mul oleks, kui 
ma oleksin tema ema. Mu südame
valu oleks väljakannatamatu.

Pesin hellalt tema nägu, puuduta
sin ta pisikesi käsi ja jalgu, vahetasin 
ettevaatlikult tema mähkmeid ja panin 

TEMA KANNATUSED LEEVENDAVAD 
MEIE KANNATUSI

ta uue pehme teki sisse. Mõtlesin, 
mida veel oma väikese patsiendi 
heaks teha saaksin. Mida teeks tema 
ema? Mida ootab minult Taevane Isa?

See kallis süütu väike vaim naaseb 
peagi oma Taevaisa juurde. Ma mõtle
sin, et kas ta tunneb hirmu. Mõtlesin 
omaenda lastele. Kui nemad väiksena 
hirmu tundsid, laulsin ma neile laulu. 
„Olen Jumala laps” oli nende lemmik
laul. Hakkasin pisaraid tagasi hoides 
beebile laulu laulma.

Õena nägin ma voolikuid ja verd, 
jälgisin beebi rindkere tõusmist ja lan
gemist, kuulasin tema südamelööke 
ja jälgisin monitoril olevaid näitajaid. 
Viimse aja pühana nägin ma 
selestilist hinge ja mõtisklesin 
päästmisplaani üle.

Öö edenedes tema 
südame töö aeglustus. 
Lõpuks muutus tema 
seisund nii halvaks, et 
veri hakkas talle kop
sudesse valguma.

Hommikul 
lipsas mu väike 
patsient vaikselt 

eesriide taha. Ta lahkus ema  
käte vahelt ja „[võeti] koju selle  
Jumala juurde, kes andis [talle] elu”  
(Al 40:11).

Tol ööl sain ma Päästja ja Tae
vase Isaga lähedasemaks. Hakkasin 
paremini mõistma, kuidas Issand 
inimkonda ja mind armastab. Mulle 
tuletati meelde, kui üllatavalt sü
gav on minu armastus Tema vastu. 
Tundsin soovi olla iga päevaga ja iga 
südametuksega üha lahkem, hellem, 
andestavam, kaastundlikum – üha 
enam Tema sarnane. ◼
Barbara Winter, Ameerika Ühendriigid

Laulsin pisaraid 
tagasi hoides 

beebile laulu „Olen 
Jumala laps”.
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Marta Valencia Vásquez  

Kui ma olin teismeeas, kinkis 
meie Noorte Naiste juhataja 
igale noorele naisele templi 

pildi. Ta rääkis meile lepingutest ja 
puhtast elust. Seejärel innustas ta 
meid seadma endale eesmärgiks ühel 
päeval templisse minna.

Selle õe nõuanne läks mulle 

LEPING ON 
IGAVENE

südamesse ja ma otsustasin etteval
mistusi tõsiselt võtta. Toona Costa 
Ricas templit veel polnud, kuid kuna 
olin alles hiljuti ristitud saanud, tead
sin ma, mis on leping, ja ootasin 
võimalust Issandaga täiendavaid 
lepinguid sõlmida.

Keegi teine minu perest tookord 

liige ei olnud, mistõttu evangeeliumi 
meie kodus ei õpetatud. Sellegipoo
lest otsustasin, et saan evangeeliumi 
käitumisnorme ka ise õppida ja 
nende järgi elada. Minu ettevalmis
tuste hulka kuulus seminaris käimine, 
kuigi seda peeti väga vara hommikul. 
Selle hulka kuulus samuti, et ma ei 
läinud enne 16aastaseks saamist 
kohtama. Ja see tähendas ka kõlbe
lise puhtuse seaduse järgimist – mis 
loomulikult ei olnud enamiku mu 
eakaaslaste seas populaarne ega isegi 
levinud. Teadsin siiski, et saan sellega 
hakkama, kuna olin sõlminud selleks 
Issandaga lepingu.

Nii seminaris kui ka iseseisvalt 

Kui asi puudutab armastava Taevase Isaga  
sõlmitud lepingutega seotud otsuseid, siis  

pole tähtis, mis maailm ütleb.

TEILE, NOORED 
TÄISKASVANUD!

„Mul on vaid üks 
küsimus: kas te 
järgite tõelisi ja ela-
vaid prohveteid või 

mitte? Nii lihtne see ongi. Kõlbelisust 
puudutav Kiriku käitumisnorm on sel-
gelt kirjas trükises „Sulle, noor”, mil-
lest te pole välja kasvanud ka siis, kui 
paljud teist ei kuulu enam Noortesse 

Meestesse ega Noortesse Naistesse. 
Kui otsustate lugeda midagi sellist, 
mis sisaldab Kiriku moraalinõuetele 
vastupidist, peate te end ja oma 
tarkust Jumala prohvetitest ülemaks 
– milline teguviis on tõeliselt aru-
lage. Niipea, kui inimesed hakkavad 
mõtlema, et nad teavad paremini kui 
Jumal või Tema ettekuulutajad või et 
nõuanne ei käi nende kohta, astuvad 
nad libedale teele, mis on juba prae-
guseks liiga palju ohvreid nõudnud. 

Prohvetliku nõuande vastuvõtmine ja 
selle järgi elada püüdmine, isegi kui 
seda täielikult ei mõisteta, nõuab usku 
– tõelist usku, millel pole võrdväärset 
ja mida ei saa tagasi hoida. Sellisel ele-
mentaarsel usul on vägi juhatada teid 
turvaliselt läbi kõikide probleemide, 
millega elus silmitsi satute.”

Vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist. When Shall These Things Be? 
Brigham Young University 1995–1996 Speeches, 
1996, lk 189.
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pühakirjade uurimine tugevdas veelgi 
enam mu otsust elada kõlbelist ja 
puhast elu. Mäletan, et mind inspi
reerisid eriti kaks tuhat noort sõdurit. 
Nagu on öeldud Al 53:20–21, olid 
need noored mehed „äärmiselt vap
rad julguses ja samuti jõus ja tegutse
mistahtes, aga vaata, see polnud kõik 
– nad olid mehed, kes olid alati usta
vad kõiges, mis iganes neile usaldati. 
… Nad olid tõe ja arukuse mehed, 
sest neid oli õpetatud pidama Jumala 
käske ja käima õiglastena tema ees”. 
Ka mina tahtsin olla ustav kõiges, 
mis iganes mulle usaldati, muuhulgas 
ristimislepingute pidamisel.

Hakkasin lepinguid veel paremini 
mõistma, kui mind kutsuti teenima El 
Salvadori San Salvadori Idamisjonile. 
Kui sain templis templianni, meenus 
mulle ÕL 82:10: „Mina, Issand, olen 
seotud, kui te teete, mida ma ütlen; 
aga kui te ei tee seda, mida ma ütlen, 

ei ole teil mingit lubadust”. See mõte 
lepingutest – et meie teeme oma ja Is
sand teeb oma osa – motiveeris mind 
kogu misjoni vältel endast parimat 
andma. Kui ma seda tegin, olime me 
kaaslastega tööd tehes õnnistatud.

Käisin misjonil palju aastaid tagasi, 
kuid leian lepingute pidamisest ikka 
veel jõudu. Sellest ajast peale olen 
oma õnnistuseks saanud teenida 
seitse aastat Costa Ricas San José 
templis. Templitöötajana teenimine 
on võimaldanud mul sõlmitud lepin
guid regulaarselt meelde tuletada. 

Ristimisel ja templis tehtud 
lepingud kehtivad täna nii
samuti nagu siis, kui ma need 
sõlmisin.

Sarnaseid meeldetuletusi leian ka 
Noorte Naiste ühingus teenides, 

kus olen üritanud õpetada lepingute 
tähtsust, just nagu minu juht seda 
mulle õpetas.

Lepingute pidamine pole alati 
kerge. Näiteks kõlbelise puhtuse 
seadus (või vahetevahel usk üldse) 
on paljude inimeste arvates igane
nud. Õnneks ei tekita need, kes minu 
tõekspidamisi ei jaga, ega ka aja möö
dumine minus pingeid. Meenutan 
oma tundeid noore naisena, kui meie 
juht innustas meid templilepinguteks 
ette valmistuma ja need oma elus ees
märgiks võtma. Olen tookord tehtud 
otsusest tänini kinni pidanud.

Ma saan jääda oma otsustele kind
laks, kuna ei teinud neid omaette 
ega iseendale mõeldes. Need on ot
sused, mis kuuluvad lepingu juurde, 
mille sõlmisin armastava Taevase 
Isaga. Pole tähtis, mis maailm ütleb. 
Lubasin Issandale, et kuuletun Tema 
käskudele. See on auasi. Ristimisel 
ja templis tehtud lepingud kehtivad 
täna niisamuti nagu siis, kui ma need 
sõlmisin. Jumalaga sõlmitud leping 
on igavene.

Selline elu, nagu Jumal meilt palub, 
pole alati kerge, aga ma tunnistan, 
et see on võimalik. Lepingute järgi 
elamine võib anda meile kindlust 
ja jõudu ning võime olla kindlad, et 
Taevane Isa meid iial maha ei jäta. 
Kui Tema on meie kõrval, saame me 
hakkama kõigega (vt Mn 7:33). ◼ILL
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Nimi avaldamata

Kui käisin kõrgkoolis, sain ma 
oma õnnistuseks väljakutse
terohke praktikakoha kodunt 

kaugel asuvas linnas. Läheduses 
elas üks ammune sõber ja kuigi me 
polnud sama usku, ei takistanud 
erinevused meil headeks sõpradeks 
olemist.

Kui ma Maretit (nimi muudetud) 
esmakordselt kohtasin, töötasime 
mõlemad koos ühe teise noore nai
sega, kes oli viimse aja pühana suure
päraseks eeskujuks. Mäletan, kuidas 
Vaim osutas tähelepanu väikestele 
erinevustele kummagi noore naise 
vahel, selgitades, kuidas isegi väike
sed valikud võivad määrata kindlaks, 
millise suuna elu hiljem võtab. Need 
vaimsed muljed on mul läbi aastate 
meeles püsinud.

Kui me nüüd Maretiga mõne 
aasta möödudes taas ühenduses 
olime, otsustasime kokku saada. 
Õhtu saabudes muutusin ma ül
latavalt närviliseks. Istusin tema 
linna viivale rongile. Kui lähemale 
jõudsin, ütles üks hääl mulle meeles 
ja südames: „Peaksid käima kohta
mas ainult nendega, kes käituvad 
eeskujulikult.”

„See pole mingi kohting,” 

VÕTSIN  
LÕPUKS  

KUULDA
mõtlesin ma. „Saan vaid kokku am
muse sõbraga.” Vaim kordas hoiatust 
ja käis peale, kuni mõistsin, et tegu 
on tõepoolest kohtinguga, ja hak
kasin mõtlema oma sõbra praegus
tele käitumisnormidele ja eluviisile. 
„Ta teab, et olen viimse aja püha,” 
püüdsin ma asja mõistusega võtta. 
„Ta teab mu käitumisnorme. Pole 
probleemi!”

Mind pani siiski mõtlema, kas need 
„väikesed erinevused”, mida juba 
varem märganud olin, panid meie 
teerajad oodatust rohkem eri suunda
des kulgema. Järgisin Vaimu õhutust 
ja helistasin sõbrale, et kohtumine ära 
jätta. Kartsin teda solvata. Kuidas sel
gitada vaimseid märguandeid sõbrale, 
kes ei mõista Püha Vaimu ülesannet?

Selgitasin, et mulle ei meeldi üks 
tegevus, mille planeerinud olime, ja 
lootsin, et see annab mulle piisava 
põhjuse õhtu ärajätmiseks. Sõber 
oli pettunud ja tegi ettepaneku 
plaane muuta. Tundsin ker
gendust ja olin muudatusega 
nõus, arvates, et „ehk hoia
tas Vaim mind just selle 
tegevuse pärast”. Ometi 
ei kadunud ärevustunne 
kuhugi.

Meil oli tol õhtul lõbus, kuid Vaim 
tuletas mulle aegajalt meelde, et va
rasem hoiatus oli omal kohal. Algul ei 
paistnud miski muret tekitavat, kuid 
õhtu edenedes sai üha selgemaks, 
et kuigi meie taust võis olla sarnane, 
liikusime me täiesti eri suundades. 
Meie käitumisnormid olid erinevad 
juba väikeste asjade poolest. Kui ta 
tellis veini, selgitasin, et eelistaksin 
alkoholi eest mitte maksta. Ta austas ILL
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VAEVU KUR-
SILT KÕRVALE 
KALDUNUD?

„Liigagi tihti lähme 
me … enda arvates 
põnevale retkele, 

et ühel hetkel, siis kui on juba liiga 
hilja, avastada, et vaid mõnekraadiline 
erinevus on meid vaimse õnnetuse 
kursile juhtinud.”
President Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja 
Esimeses Presidentkonnas. Mõne kraadi tähtsus. 
– www.jeesusekristusekirik.ee, 178. kevadine 
üldkonverents.

„Ta on ammune sõber ja see 
pole mingi kohting,” ütlesin 
endamisi. Miks küll Vaim 
mind selle eest muudkui 
hoiatab?

mu soovi ja maksis selle eest ise.
Õhtu edenedes vaimne ärevus

tunne kasvas. Kui õhtusöök läbi 
saama hakkas, istusin minekuvalmilt 
tooli äärel, sest teadsin, et viimane 
rong tol õhtul lahkub peagi ja elasin 
takso võtmiseks liiga kaugel. Minu 
murest teadlikuna ütles mu sõber, et 
võiksin ööbida tema juures. Nüüd ei 
jätnud Vaim mind enam üldse rahule, 
kinnitades seda, mida ma juba tead
sin: pole sellist valikuvarianti nagu 
tema juurde jäämine.

Nägin teda koju saates kõvasti 
vaeva, et rahulikuna näida. „Oled sa 
kindel, et ei taha siia jääda?” küsis 

ta. Olin küll! Ta polnud otseko
hene ega pealetükkiv, kuid 

Vaim kõneles vaikselt sel
gemini kui kõuemürin. 

Ma ei tohtinud rongist 
maha jääda!

  Ootasin, kuni 
ta majja läheb, ja 

jooksin siis nii 

ruttu kui suutsin, et õigeks ajaks 
rongijaama jõuda. Mõtlesin tahes
tahtmata Egiptuse Joosepile, kui ta 
kiusatuste eest jooksu pani (vt 1Ms 
39:7–12).

Mõeldes tagasi tol õhtul aset leid
nule, tunnen ma nii hirmu kui tänu
likkust: hirmu selle ees, mis oleks 
võinud juhtuda, ja tänulikkust Püha 
Vaimu kaasluse eest. Vaim rääkis, ja 
kuigi oleksin pidanud Teda varem 
kuulama, on mul hea meel, et ma 
Teda lõpuks kuulda võtsin.

Ilmselgelt ei näinud ma selle õhtu 
olukorda sama selgelt kui Issand. 
Jesaja sõnadega:

„Sest minu mõtted ei ole teie mõt
ted, ja teie teed ei ole minu teed, 
ütleb Jehoova!

Sest otsekui taevad on maast  
kõrgemal, nõnda on minu teed  
kõrgemad kui teie teed, ja minu  
mõtted kõrgemad kui teie mõtted!” 
( Js 55:8–9)

Mõned valikud elus tehakse 
kiirelt ja ka ununevad kiiresti. Kuid 
on veel teisigi valikuid, millega 
kaasnevad õppetunnid, mis oleks 
kasulik alatiseks meelde jätta. Olen 
nii tänulik teadmise eest, et kui me 
võtame kuulda Püha Vaimu õhutusi 
ja teeme seda otsekohe, on meil 
kergem jääda rajale, mille Jeesus 
meie jaoks sisse tallas. ◼
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„Miks mu perel on probleeme, kuigi me käime 
kirikus, peame pereõhtut ja püüame elada 
evangeeliumi järgi? Mida enamat saaksime teha?”

E vangeeliumi järgimine oma elus toob õnnistusi, kuid ei 
tähenda, et probleeme enam polegi. Katsumused või
vad tugevdada usku, õhutades sind pöörduma abisaa
miseks Taevase Isa poole. Probleemide lahendamine 
Tema abiga õpetab sind tegema õigeid otsuseid.

Kas sa oled rääkinud sellest olukorrast perega? Ühise nõupidamise 
käigus võib jõuda kasulike lahendusteni. Kas olete perega lahenduste 
leidmiseks paastunud ja palvetanud? Kas te olete uurinud pühakirju 
ja üldkonverentsi kõnesid? Ehk tuleb su perel olukorra parandami
seks midagi ette võtta, aga võibolla tuleb sul jääda lihtsalt kindlaks 
ning kannatlikult oodata ja uskuda, et Issand sulle selles katsumuses 
jõudu annab (vt Mo 24:15).

Kui teised on sinu perele haiget teinud, püüa neile andeks anda 
ja ära süüdista neid. Olgugi et andeksandmine ei pruugi probleemi 
koheselt lahendada, annab see südamerahu ja laseb probleemidega 
kergemini toime tulla.

Vastane ründab peresid, sest tugevad pered on Kirikule ja ühiskon
nale väga olulised. Seega pea vastu! Jätka kirikus käimist, pereõhtu 
pidamist ja evangeeliumi järgi elamist. Kuulekus võimaldab sul tunda 
Püha Vaimu ja Tema juhatus on vastuste leidmiseks äärmiselt oluline. 
Tugev perekond, ka selline, kes peab probleemidest jagu saama, on 
sinu jaoks üks tähtsamaid eesmärke.

Kasuta meile antud abi
Võibolla on proovilepanek see, mis teeb pere tugeva
maks. Õnneks ei pea me oma probleemidega üksi 
olema. Taevane Isa tahab, et meil läheks hästi nii ise
seisvalt kui ka perena. Selleks, et meid aidata, on Ta 
andnud meile tähtsat abi: pühakirjad, elava prohveti, 

teised Kiriku juhid ja Püha Vaimu. Nad saavad aidata meil mõista ja 
rakendada evangeeliumi põhimõtteid, mis meile ja meie perele 

rõõmu toovad. Lisaks sellele ära unusta iial 
öelda oma vanematele, et sa neid hindad ja 
armastad. Ma tean, et Issand annab viisi, 
kuidas su pere ühendada, tugevamaks muuta 
ja turgutada. Ma tean, et pere on Jumala poolt 
seatud.
Jared L., 18, Filipiinid, Mindanao

Usu Issandasse
Kui mul tekib küsimusi, miks mu 
perel on probleeme, kuigi 
teeme, mida suudame, on mulle 
abiks lugu Iiobist ja sellest, mida 
kõike ta üle elas. Ii 19:25–26 on 

kirjas: „Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja 
Tema jääb viimsena põrmu peale seisma! Ja 
kuigi mu nahka on nõnda nülitud, saan ma 
ilma ihutagi näha Jumalat”. Iiob oli silmitsi 
mitme kõige rängema probleemiga ja teadis 
sellest hoolimata, et tema Lunastaja elab! Ma 
tean, et kui me suudame mõelda ja elada nagu 
Iiob, näeme oma probleemidest kaugemale ja 
märkame, et meil on Lunastaja, kes aitab meil 
need katsumused läbi teha.
Megan B., 17, Ameerika Ühendriigid, Utah

Loe läkitust perekonnast
Probleeme saab ikka olema, ükskõik kas me 
palvetame või mitte. Need ei ole meie karista
miseks, vaid tugevdamiseks. Elus ette tulevad 
probleemid annavad perele võimaluse koos 
tööd teha. Kui meie pere püüab pingetest ja 
rahaprobleemidest vabaneda ning üksteise 
jaoks aega leida, saame üksteisega ja Tae
vase Isaga lähedasemaks. Kui ajad on rasked, 

Vastused on mõeldud abiks ja lahenduse leidmiseks. Tegemist ei ole Kiriku ametliku õpetusega.

Küsimused ja vastused
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loeme me ühe asjana pöördumist 
„Perekond: läkitus maailmale”. See tu
letab meile meelde meievahelist püha 
sidet ja seda, kui tähtis on lepingutest 
kinni pidada.
Anna G., 15, Ameerika Ühendriigid, 
Georgia

Nõustu Taevase Isa tahtega
Minu arvates paneb Taevane Isa meid 
probleemide kaudu proovile. Me ei 
tohi unustada, et Ta on meie Isa ja 
Isana armastab Ta meid nii väga ning 
tahab seda, mis on meile parim. Tean, 
et ainus viis probleemidest jagusaa
miseks on sihikindlus ja Isa tahtega 
nõustumine.
José C., 18, Peruu, Ancash

Võta oma probleemidest õppust
Ükskõik kui palju sa ka 
ei püüa, probleemid 
jäävad. Need proovile
panekud on selleks, et 
aidata meil kasvada. 

Kõik sõltub sellest, kuidas probleemi
dele reageerida. Võtmeks on neist 
õppust võtta. Astu samm tagasi ja 
vaata, mis sinu ümber tegelikult 
toimub. Palveta oma katsumuste üle 
ja usu, et Issand aitab sul nendega 
toime tulla. Neist võivad saada sinu 
tugevad küljed ja sa saad omalt poolt 
teistele jõudu anda.
Makenzie C., 18, Mehhiko, Chihuahua

Astu probleemidele vastu 
lootusrikkalt
Probleemid teevad meid tugevamaks, 
kui neisse õigesti suhtuda. Sa pead 
astuma probleemidele vastu julgelt 

JÄRGI 
PROHVETITE 
NÕUANDEID
„Issanda ja Tema õpe-
tuse abil on võimalik 
mõista kõiki perele 
osaks saada võivate 

probleemide valusaid tagajärgi ja neist 
jagu saada. Olgu pere liikmete vajadused 
millised tahes, võime me oma perekonda 
tugevdada, kui järgime prohvetitelt 
saadud nõuandeid.

Pere tugevdamise võtmeks on Issanda 
Vaimul oma koju tulla laskmine.”
Vanem Robert D. Hales Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist. Strengthening Families: 
Our Sacred Duty. – Ensign, mai 1999, lk 32.

JÄRGMINE KÜSIMUS Saada oma vastus hiljemalt 15. maiks 2011 
aadressil:

Liahona, Questions & Answers 5/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Või e-kirjaga: liahona@ ldschurch .org

Vastuseid võidakse korrigeerida pikkuse ja 
selguse huvides.

E- või tavakirjadele peavad olema lisatud järg-
mised andmed ja nõusolek: 1) täisnimi, 2) sün-
niaeg, 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.

ja lootusrikkalt. Kui sa käid kirikus ja 
elad evangeeliumi järgi nii hästi, kui 
oskad, tuleb sul tunnistada, et prob
leemid on selleks, et sind täiustada ja 
sind lõpuks paremaks muuta. Püüa 
ühtlasi leida midagi, mida sa õigesti ei 
tee, ning ürita seda parandada. Püüa 
sageli teisi aidata ja kui sa seda teed, 
tunduvad su enda probleemid kerge
mad. Ennekõike pea alati nõu Issan
daga. Palveta oma probleemide üle ja 
palu Taevaselt Isalt juhatust.
Raymond A., 18, Ghana, Accra

Pea vastu lõpuni
Perekond on Looja plaanis kesksel 
kohal ja vastane teeb seega kõik, mis 
suudab, et takistada meil õnneliku 
evangeeliumile keskendunud perena 
koos elamist. Me teame, et me ei saa 
oodata, et elu oleks kerge, või kui 
me kord kirikus käime ja pereõhtut 
peame, et elu on ilma kiusatusteta. 
Kui asjalood on karmid, lugege 

perega pühakirju ning palvetage ja 
rääkige üksteisega.
Vanem Dudley, 21, Indoneesia Jakarta 
misjon

„Kuidas hoida oma 
viha kontrolli all, kui 
oled tõeliselt endast 
väljas?”



ME JU LUBASIME.
(VT LK 22:19–20; ÕL 20:77, 79.)
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Nendes salmides on kirjas nüüdisaegne tunnistus Jeesusest Kristusest: Ta elab!

22 Ja nüüd, pärast paljusid tunnis
tusi, mis temast antud on, see on 
tunnistus, viimane kõikidest, mille 
meie temast anname: et ta elab!
23 Sest me nägime teda, nimelt 
Jumala paremal käel, ja me kuul
sime häält tunnistamas, et tema 
on Isa Ainusündinu –
24 et tema kaudu, tema läbi ja  
temast on ja on loodud maail
mad, ja nende elanikud on Juma
lale sündinud pojad ja tütred.

Toimetaja märkus: lehekülje eesmärgiks ei ole valitud pühakirjasalmide ulatuslik käsitelu. See on  
vaid lähtekohaks, kust ise uurimist alustada.

Palju tunnistusi
Enne seda ilmutust anti ülestõus

nud Kristuse kohta palju tunnistusi. 
Järgnevalt mõned näited: 

•  Maarja Magdaleena (vt  
Jh 20:11–18)

•  Jeesusega samal ajal elanud  
apostlid (vt Mt 28:9–20; Mk 16:14–
20; Lk 24:36–53; Jh 20:19–29; 21)

•  kaks jüngrit Emmause teel  
(vt Lk 24:13–35)

•  Stefanos (vt Ap 7:55–56)
•  Paulus (vt Ap 9:1–6)
•  nefilased (vt 3Ne 11–28)
•  Moroni (vt Et 12:39)
•  Joseph Smith (vt JSA 1:16–20)

Ta elab! 
„Ma olen lugenud ja ma 
usun nende tunnistusi, kes 
tundsid ahastust Kristuse 
ristilöömise pärast ja rõõmu 
Tema ülestõusmise üle. Ma 

olen lugenud ja ma usun nende tunnistusi, 
keda seesama ülestõusnud Issand külastas 
Uues Maailmas.

Ma usun ka tema tunnistust, kes rääkis 
käesoleval evangeeliumi ajajärgul Isa ja 
Pojaga nüüdseks pühaks kutsutud metsa-
salus ja kes andis oma elu, pitseerides selle 
tunnistuse oma verega.”
President Thomas S. Monson. Ta on üles 
tõusnud! – www.jeesusekristusekirik.ee, 180. 
kevadine üldkonverents. 

Maailmad on ja on loodud
„Kristus oli oma Isa juhatuse all universumi Jumal, kes lõi loendamatul 
arvul maailmu, mille seas meie oma on vaid üks neist (vt Ef 3:9; Hb 1:2).

Kui palju on universumis planeete, kus elavad inimesed? Me ei tea, 
kuid me ei ole universumis üksinda! Jumal ei ole mitte ainult ühe  
planeedi Jumal!”

Vanem Neal A. Maxwell (1926–2004) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Kristuse erilised  
tunnistajad. – Liahoona, apr 2001, lk 5.

Jumalale sündinud 
pojad ja tütred
„Mu armsad noored sõbrad 
kogu maailmas! Te pole 
tavalised. Te olete hiilgavad 
ja igavesed. …

Minu palve ja õnnistus teile on see, et 
kui te vaatate oma peegelpilti, ei näeks te 
üksnes puudusi ega kahtleks iseendas,  
vaid märkaksite, kes te tegelikult olete: te 
olete Kõikvõimsa Jumala hiilgavad pojad  
ja tütred.”
President Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja 
Esimeses Presidentkonnas. The Reflection in  
the Water (Kiriku Haridussüsteemi küünlaval-
gusõhtu noortele täiskasvanutele, 1. nov 2009); 
vt aadressilt CESfiresides .lds .org.
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Ashley Dyer

Kuna elan Hiinas Shangais, oli mul võima
lik minna koolist ühe rühmaga EdelaHii
nasse Sichuani provintsi, et aidata ehitada 

kodusid inimestele, kes mõned aastad tagasi 
piirkonda laastanud maavärina tõttu kannatada 
said. Me tegime kõvasti tööd: ladusime tellis
kive, kühveldasime mörti, lükkasime telliski
videga täidetud kärusid ja ulatasime telliseid 
mööda rivi käest kätte. Teisel päeval oli mu selg 
valus ja kindad augulised. Sellest hoolimata oli 
sealkäimine mulle unustamatu kogemus ning 
tugevdas mu tunnistust omaenda ja kõikide 
teiste isiklikust väärtusest, mis on üks Noorte 
Naiste väärtuspõhimõtteid.

Iga päev kõvasti tööd tehes märkasin, kuidas 
mu usk omaenda väärtusesse kasvab. Mul oli 
enda üle hea meel, sest tegin midagi nende eluolu 
parandamiseks, kellel polnud nii hästi läinud kui 
minul.

Külastasime ka ühte kohalikku kooli. Kui 
me kohale saabusime, jooksis meile vastu hulk 
armsaid väikesi lapsi. Nähes kõiki neid imelisi 
väikesi lapsi, märkasin ka neist igaühe väär
tust. Nad on kõik ilusad Jumala lapsed ning ma 
tundsin selgesti, et igaüks neist on Talle armas 
ja tuttav.

Reisi lõpus läksime me kuurorti, kus pidime 
lõunat sööma. Sinna jõudnud, nägime aga, et 
ka see oli maavärinas hävinenud. Ma pole iial 
hullemat hävitustööd näinud. Mul oli tahtmine 

Uuesti ülesehitamise  
ÕNNISTUSED

nutta. Hoone laed ja seinad olid kokku  
varisenud, läheduses kasvanud puud maha  
langenud ja igal pool vedeles ehitise  
jäänuseid. Tohutu kivirahn oli mäest alla  
veerenud ja hoonesse küljepealt sisse  
sööstnud, mistõttu laed ja seinad 
kokku varisesid. Ukselävel vedeles 
üksik king.

Kui ma mõtlesin kõigest sellest 
ja faktist, et inimesed õnnetuses 
surma said, oli mul raske mõista, 
kuidas Taevane Isa sellel sündida 
lasi. Kas Ta siis ei armastanud neid? 
Siis aga mõtlesin ma Noorte Naiste 
tunnis arutletule ja mõistsin, et jah, 
armastab küll. Ta teadis ja armas
tas neid kõiki. Kõik, kes tol päeval 
surid, olid Jumala lapsed. Esialgu 
tegi selle üle mõtlemine mind veel kurvemaks. 
Siis aga mõistsin, et need inimesed on vaimu
maailmas ja võivad naasta Taevase Isa juurde. 
Tundsin seda mõeldes lohutust ja rahu.

Tean, et olen Jumala laps ja minu väärtus on 
suur. Igaüks meist on Taevase Isa laps ja Ta tun
neb meid isiklikult. Tema armastus meie vastu on 
sügavam ja tugevam, kui keegi meist suudab iial 
ette kujutada. Mõistsin seda sügaval südames, kui 
tegin tööd inimestega ja teenisin nende seas, kes 
Sichuani maavärinas nii kohutaval kombel kanna
tada said. ◼

Maavärinast järele jäänud varemete nägemine tegi mind kurvaks.  
Siis aga mõistsin, et Jumal armastab nii neid, kes on ellu jäänud,  
kui ka neid, kes surid.

Pärast 2008. aasta maa
värinat Hiinas Sichuani 
provintsis aitas Ashley 
Dyer (paremal) taastada 
sealsete elanike kodusid.
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Adam C. Olson
Kiriku ajakirjad

PÜHAKIRJADE VÄGI

Rooma ei tahtnud tegelikult pühakirju 
uurida. Vaitiare ei tahtnud tegelikult se
minari minna. Ja neid ei saanud selleks 

kohustada. Kuid kui nad otsustasid seda teha, 
muutis see nende elu.

Miks mitte?
Miks tahab teismeline uurida iga nelja

päeva õhtul kaks tundi koos emaga püha
kirju? Aasta tagasi oleks Rooma Terooatea 
Tahitilt ehk samamoodi mõelnud.

Nüüd küsiks ta, miks ei taha teismeline 
seda teha.

Kolme aasta jooksul ei pööranud Rooma 
seminaris erilist tähelepanu sellele, kui 

õpetaja andis järgmiseks tunniks teatud 
pühakirjakohad lugeda. „Ma ei tahtnud neid 
lugeda,” ütleb ta. „Pühakirjad ei pakkunud 
mulle huvi.”

Kuid ta mõtles selle üle, miks kasutavad 
koguduse ja vaia juhid oma kõnedes ja õpe
tustes alati pühakirju. Ta jälgis oma juhte. Ta 
pani tähele, millise vilumusega tsiteeris vaia
juhataja pühakirju.

Nii otsustas Rooma anda pühakirjadele 
võimaluse, kui Faaa vaias Tahitil jagati  
seminari õpilased kaheks rühmaks, et terve 
viimase seminariaasta jooksul võistelda  
pühakirjade tundmises.

Siis algasidki tema iganädalased 

Kui kaks Tahiti teismelist 
andsid pühakirjadele 
võimaluse, muutis see 
nende elu.
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„Intensiivkur-
sused pole kau-
geltki nii tõhusad 
kui igapäevane 

pühakirjade lugemine ja igapäevaellu 
rakendamine. Tutvuge nende õpetus-
tega, mida pühakirjades toonitatakse. 
… Uurige neid, otsekui kõneleksid 
nad teiega, sest see on tõde. …

…Kui te pühakirju hoolega uurite, 
siis kasvab teie vägi kiusatusi vältida ja 
kõigis oma tegemistes Pühalt Vaimult 
juhatust saada.” 
President Thomas S. Monson.  
Olge nii head, kui vähegi saate. –  
www.jeesusekristusekirik.ee, 179.  
kevadine üldkonverents.

pühakirjauurimised koos emaga. Igal 
neljapäeva õhtul õppisid nad koos 
järgmisel päeval klassis toimuvaks 
võistluseks. Nad uurisid, kus asuvad 
tähtsad salmid ja õppisid paljud neist 
isegi pähe.

Just sel ajal hakkasid asjad Rooma 
jaoks muutuma. Tema pühakirjauuri
mine tugevdas tema suhet emaga. Ta 
hakkas nägema paralleele pühakirja
des kirjutatu ja tänapäeva maailmas 
toimuva vahel. Palvetades selle üle, 
mida ta oli lugenud, mõistis ta, et see 
oli Jumalast.

Samuti aitas see tal oma võistkonna 

viia vaia pühakirjade tundmise meist
rivõistlusel võidule.

Rooma tundis saadud õnnistustes 
ära selle, mida ta oli õppinud. „Moo
sia 2:24 õpetas kuningas Benjamin, 
et kui otsustame teha seda, mida 
Issand tahab, õnnistatakse meid 
kohe,” ütleb Rooma. Üks suuremaid 
õnnistusi, mille Rooma ütleb olevat 
saanud, on see, et pärast Mormoni 
Raamatu õppimist sel aastal teab ta, 
et see on tõsi.

Ära ütle mulle, mida teha
Kooliaasta alguses polnud Vaitiare 

Pito veel Kiriku liigegi. Kuidas aitas 
uus liige, kes polnud kunagi varem 
seminaris käinud, oma võistkonnal 
Faaa vaia pühakirjatundmise meist
rivõistlused võita?

„Ma ei muretsenud kogemuste 
puudumise pärast,” ütleb ta. „Ma olin 
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Kui Rooma Terooatea (all) ja tema semi
narikaaslased läksid naabruses asuvasse 
Mooreasse (vasakul), et kontrollida 
pühakirjade tundmist, polnud tule
musel suurt tähtsust – Rooma oli juba 
võitnud!
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õppinud paljusid salme koos misjonä
ridega, kui nad mind õpetasid.”

Enamik Vaitiare pere liikmetest lii
tus Kirikuga, kui nende isa ootamatult 
suri ja koguduse misjonitöö juhataja 
viis misjonärid nende koju. Nad rääki
sid pere ühtsusest ja võimalusest olla 
igavesti koos. „See tõesti muutis meie 
peret,” ütleb Vaitiare.

Kuid see ei muutnud just 17 
aastase noore tõrksat hoiakut. „Pä
rast ristimist ütles igaüks mulle, et 
peaksin minema seminari,” räägib 
ta. „Mulle ei meeldi, kui mulle öel
dakse, mida pean tegema, seetõttu 
võttis mul aega, enne kui lõpuks 
seminari läksin.”

Lõpuks võttis ta ise vastu otsuse 
minna seminari ja tuli välja, et  
talle meeldis seal. Ta määrati sa
masse pühakirjade tundmise 

võistkonda nagu Roomagi.
Alguses ei näinud ta pühakirjade 

lugemise ülesande täitmisega vaeva. 
Kuid kui ta otsustas seda teha, märkas 
ta peagi hulgaliselt õnnistusi.

„Pühakirjadest on palju abi ol
nud,” ütleb ta. „Olen pühakirjadest 
palju õppinud,” muuhulgas palve 
tähtsusest ja et Taevane Isa vastab 
palvetele.

Ta õppis ka seda, et kui ta otsus
tab võtta endale kohustuse, näiteks 
minna seminari või lugeda pühakirju, 
on seda tehes käskude pidamine ker
gem kui siis, kui ta peab seda käsu 
korras tegema.

Nüüd, mil kooliaasta on möödas, 
on Vaitiare tänulik, et otsustas minna 
seminari ja õppida pühakirju: „Ma 
tean, et kui loeme pühakirju, meid 
õnnistatakse.” ◼

Kui Vaitiare Pito Tahitilt otsustas hakata 
uurima pühakirju, hakkas ta märkama 
õnnistusi.
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Scott Talbot

Teenisin hispaania keelt kõne
leva vanemana Texases Hous
toni lõunamisjonil. Ühel päeval 

koputasime koos kaaslasega ustele, et 
leida kedagi, keda õpetada. Jõudsime 
maja juurde, mille veranda kulunud 
puitseinas oli suur auk.

Uksele tuli vanem naine, kes kut
sus meid sisse. Ma pole päris kindel, 
kas ta mõistis, kes me oleme ja mida 
teeme, kuid ta oli väga viisakas. 
Hakkasime talle õpetama esimest 
õppetundi ja kõik tundus minevat 
hästi. Peagi saabus minu kord õpe
tada Joseph Smithist ja esimesest 
nägemusest. Märkasin naise näol 
segadust. Oli selge, et ta ei saanud 
eriti aru, mida ma püüdsin talle 
selgitada.

Pärast mõningaid küsimusi senirää
gitu ja selle kohta, kui palju ta sellest 
aru oli saanud, muutusin kurvaks, 
sest ta polnud mõistnud esimese 
nägemusega seonduvat. Meil oli 
olnud pikk päev ja viimane asi, mida 
misjonär soovib, on olukord, kus õpe
tatu ei mõista tõde, millest püüame 
kogu hingest inimestele rääkida.

Järgmisel hetkel tundsin, kuidas 
hakkan ärrituma. Mulle meenusid 
sõnad oma patriarhaalsest õnnistu
sest. Seal räägitakse minu tulevasest 
perekonnast ja soovitatakse mul 
õpetada oma tulevastele lastele 
evangeeliumi mõisteid. Kui need 
sõnad mulle meelde tulid, teadsin, 
et Püha Vaim andis mulle mõista, 
et õpetaksin seda alandlikku naist 
samamoodi nagu last.

Minu õnnistuse saladus
Hakkasin naist õpetama lihtsamate 

sõnade ja suurema armastusega. 

M I S J O N I LT

Kujutlesin oma lapsi istumas elutoas, 
vaatamas minu – oma isa – otsa, kui 
õpetan neile prohvet Joseph Smithist. 
Oli hämmastav näha muutust naise 
näol. Peagi kerkisid ta kulmud ja ta 
silmad lõid särama. Tema segaduses 
ilme asendus huvi ja imetlusega. Kui 
jutustasin sellest, kuidas Taevane 
Isa ja Jeesus Kristus Joseph Smithile 
ilmusud, tulid tal pisarad silmi ja 
veeresid mööda põski alla. Vaim täitis 
toa ja minu tusatuju asendus suure 
rõõmuga.

Seda kogemust ei unusta ma iial! 
Ma ei jõua ära oodata, millal saan 
sama põhimõtet õpetada ühel päeval 

oma lastele ja tunda taas 
suurt rõõmu. ◼

VALMISTU TEENIMA

„Noored mehed, ma manitsen teid 
ennast misjonitööks ette val-

mistama! Hoidke end rikkumatu, puhta 
ja väärilisena, et saaksite esindada 
Issandat. Kandke hoolt oma tervise ja 
jõuvarude eest. Uurige pühakirju. Seal, 
kus tegutsevad seminar ja instituut, 
osalege nendes. Tutvuge misjonä-
ride õpperaamatuga „Jutlusta minu 
evangeeliumi“.
President Thomas S. Monson. Taas  
kohtudes. – www.jeesusekristusekirik.ee, 
180. sügisene üldkonverents.
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VAHEMEES  
JEESUS KRISTUS

Vanem  
Boyd K. Packer

Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumi juhataja

Jeesus Kristus,  
meie Vahemees, 
maksab hinna, 
mida meie ei 
suuda maksta, 
et saaksime 
pöörduda 
tagasi elama 
koos meie 
Taevase Isaga.

Lubage rääkida teile üks lugu 
– tähendamissõna.

Kord elas mees, kellel oli suur unistus. 
See tundus talle tähtsamana kui miski muu 
elus. Oma unistuse täitmiseks võttis ta suure 
laenu.

Teda hoiatati suure laenu võtmise eest. 
Samuti hoiatati teda tema võlausaldaja eest, 
kes laenas talle raha. Kuid mehele tundus 
ääretult tähtis saada endale kohe see, millest ta 
oli unistanud. Ta oli kindel, et suudab hiljem 
laenu ära maksta.

Ta kirjutas lepingule alla. Ta pidi pikema aja 
jooksul kõik tagasi maksma. Mees ei muretse
nud eriti laenu pärast, sest tasumise aeg tun
dus olevat veel kaugel. Ta oli saanud praegu, 
mida soovis, ja see tundus ainsana oluline 
olevat.

Võlausaldaja oli tema mõtetes alati kuskil 
tagaplaanil ning ta tegi aegajalt väikesi taga
simakseid, arvates, et kogu summa tasumise 
päev ei saabugi.

Õiglus või halastus?
Kuid nagu alati, saabus päev, mil maksu

tähtpäev oli kätte jõudnud. Kogu laen ei  
olnud veel tagasi makstud. Tuli võlausaldaja  
ja nõudis kogu summa tasumist.

Alles siis mõistis mees, et võlausaldajal ei 
olnud mitte üksnes võim nõuda võla katteks 
kõik, mis mehel oli, vaid samuti võim saata ta 
vangi.

„Ma ei saa teile maksta, sest mul ei ole nii 
palju raha,” tunnistas mees.

„Kui nii,” ütles võlausaldaja, „siis me võ
tame endale teie vara ja te lähete vangi. Te ise 
nõustusite sellega. See oli teie enda valik. Teie 
kirjutasite lepingule alla ja nüüd on aeg, et see 
jõustuks.”

„Kas te ei saa tähtaega pikendada või võlga 
kustutada?” anus mees. „Korraldage nii, et ma 
saaksin alles jätta oma vara ega peaks minema 
vangi. Te ju usute halastusse? Kas te ei halas
taks mu peale?”

Võlausaldaja vastas: „Halastus on alati nii 
ühepoolne. See toob vaid teile kasu. Kui 
ma teie peale halastan, jään ma oma ra
hast ilma. Ma nõuan õiglust. Kas teie usute 
õiglusesse?”

„Ma uskusin õiglusesse, kui kirjutasin alla 
lepingule,” ütles mees. „See tundus olevat 
mulle kasulik, sest ma arvasin, et leping kait
seb mind. Tol hetkel ei vajanud ma halastust ja 
mõtlesin, et ei vaja seda iial.”

„On õiglane nõuda, et te kas maksate 
vastavalt lepingule raha tagasi või kannate 
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Selle teema uurimiseks sügavuti lugege Alma 42. peatükki, kus prohvet Alma selgitab, mis on õiglus, halastus ja lepitus.
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karistust,” vastas võlausaldaja. „Selline on sea
dus. Te ise nõustusite sellega ja nii see peab 
jääma. Halastus ei saa röövida õiglust.”

Seal nad olid: üks palus halastust, teine 
tahtis õiglust. Kumbi ei saanud võita, kui siis 
ainult teise kulul.

„Kui te võlga ei kustuta, pole halastust ole
mas,” palus mees.

„Kui ma seda teen, pole olemas õiglust,” 
kõlas vastus.

Tundus, et mõlemat seadust ei saa täita. 
Need kaks igavikulist põhimõtet tundu
vad teineteisega vastuolus olevat. Kas ei 
saaks üheaegselt rakendada nii õiglust kui 
halastust?

See on võimalik! Õigluse seadust saab tõesti 
täita ja samaaegselt üles näidata ka halastust 
– kuid selleks on vaja kellegi abi. Ja nii see tol 
korral juhtuski.

Tema Vahemees
Mehel oli sõber. Ta tuli appi. Ta tundis 

meest hästi. Tema arvates oli mehest rumal 
panna end sellisesse väljapääsmatusse olu
korda. Sellele vaatamata tahtis ta meest aidata, 
sest ta armastas teda. Ta astus vahele, rääkis 
võlausaldajaga ja tegi oma pakkumise: „Ma 
maksan võla ära, kui sa vabastad mehe lepin
gust, nii et talle jääb tema vara alles ja ta ei 
pea minema vanglasse.”

Kui võlausaldaja pakkumise üle järele 
mõtles, lisas vahemees: „Sina nõudsid 
õiglust. Kuna tema ei saa sulle maksta, 
maksan mina. Sinuga on õiglaselt talitatud 
ja sa ei saa paluda midagi rohkemat. See ei 
oleks õiglane.”

Võlausaldaja nõustus.
Nüüd pöördus vahemees oma sõbra poole. 

„Kui ma tasun su võla, kas võtad siis mind 
oma võlausaldajaks?”

„Jah, loomulikult!” hüüdis mees. „Sa pääst
sid mu vanglast ja halastasid mu peale.”

„Siis,” ütles võla tasunud sõber, „maksad sa 
võla mulle tagasi ja mina määran tingimused. 

See ei saa olema lihtne, aga see on võimalik. 
Ma valmistan selleks tee. Sa ei pea minema 
vanglasse.”

Ja nii maksti võlausaldajale kogu raha ta
gasi. Temaga käituti õiglaselt. Lepingust peeti 
kinni. Mehele, kes oli laenu võtnud, sai see
vastu osaks halastus. Mõlemad seadused said 
täidetud. Tänu vahemehele rahuldati täielikult 
nii õigluse kui halastuse nõuded.

Meie Vahemees
Igaüks meist on oma elus võtnud vaimset 

laenu. Ühel päeval konto suletakse ja nõu
takse laenu tagasimaksmist. Kuigi praegu 
võime asjasse suhtuda kergekäeliselt, siis kui 
see päev saabub ja kui laenu katteks tagatise 
sissenõudmine on lähedal, vaatame rahutus 
agoonias otsivalt ringi, püüdes leida kedagi, 
kes meid aitaks.

Ja vastavalt igaviku seadusele ei saa me osa 
halastusest, ilma et oleks keegi, kes on valmis 
võtma enda peale meie võla, maksma nõu
tud summa ja seadma paika tingimused meie 
lunastamiseks.

Kui meil ei ole vahemeest, kui meil ei ole 
sõpra, saab meile osaks õigluse raske koorem. 
Iga üleastumise eest, olgu see kuitahes väike 
või suur, tuleb meil samamoodi täies ulatuses 
maksta.

Kuid pidage meeles: „Jumal on üks, ka va
hemees üks Jumala ja inimeste vahel, inimene 
Jeesus Kristus” (1Tm 2:5). Tema läbi saab 
meile kõigile osaks halastus, ilma et rikutaks 
õigluse seadust.

Halastus ei leia aset automaatselt. Selleks 
tuleb teha Temaga leping. Seda tehakse 
Tema tingimustel, Tema suuremeelsetel 
tingimustel, mille hulka kuulub kind
lasti ristimine vettekastmise teel pattude 
andekssaamiseks.

Kogu maailma saab kaitsta õigluse seadu
sega ja igaüks meist saab osa lunastusest ja 
halastuse tervendavast õnnistusest. ◼
The Mediator. – Ensign, mai 1977, lk 54–56.

Vastavalt igaviku 
seadusele ei saa 
me osa halastusest, 
ilma et oleks keegi, 
kes on valmis 
võtma enda peale 
meie võla, maksma 
nõutud summa 
ja seadma paika 
tingimused meie 
lunastamiseks.
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Marcel Niyungi
Põhineb tõestisündinud lool

N iya mängis oma maja ees, 
kui tädi teda tuppa kutsus. 
„Niya, palun mine poodi 

ja osta õhtusöögiks porgandeid!” 
ütles tädi.

„Jah!” vastas Niya rõõmsalt. Talle 
meeldis poes käia ja samuti tädi 
aidata.

Niya võttis raha, mille tädi talle 
andis, ja lippas lähedal asuvasse 
poodi.

„Mul on vaja õhtusöögiks mõned 
porgandid osta,” ütles Niya müüjale.

Müüja pani porgandid Niya kotti 

ja ütles talle, palju tuleb maksta. 
Niya ulatas müüjale raha.

„Selle summa saad tagasi,” ütles 
müüja osa rahast tagasi andes.

Niya tänas müüjat ja hakkas koju 
minema. Kõndides vaatas ta tagasi 
saadud raha. Ta märkas, et oli saa
nud tagasi liiga palju raha. „Nüüd 
saan ma endale ka raha!”

Kuid siis Niya peatus. „Taevane 
Isa ei oleks rõõmus, kui ma selle 
raha endale jätaksin,” mõtles ta. „Ma 
pean oma sõnades ja tegudes aus 
olema.”

Niya otsus
Niya pööras ringi ja läks poodi 

tagasi. „Te andsite mulle liiga palju 
raha tagasi,” ütles ta müüjale raha 
ulatades.

Müüja võttis raha. „Sa oled tubli 
tüdruk,” ütles ta. Ta pani kotti mõ
ned õunad ja andis need Niyale. 
„Tänan sind, et olid aus. Palun võta 
need õunad ja toogu need rõõmu 
kogu teie perele.”

Niyal oli soe ja rõõmus tunne, kui 
ta koju minema hakkas. Ta teadis, 
et Taevane Isa oli rõõmus, et ta oli 
valinud aususe. ◼

„Ma olen aus 
Taevase Isa, 

teiste ja iseenda 
vastu.“
Minu evangeeliumi-
standardid
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ÜLESTÕUSMISNÄDAL
Te saate valmistuda üles

tõusmispühadeks, õppides 
sellest, mis juhtus nädala 

jooksul enne Jeesuse Kristuse ris
tilöömist ja ülestõusmist. Alustage 
kaheksa päeva enne ülestõusmis
pühi, lugedes iga päev toimunud 
sündmuste kohta järgnevaid 
pühakirjakohti.

LAUPÄEV
Ainult kuus päeva oli jäänud 
tähtsate paasapühadeni. Pal
jud inimesed tulid Jeruusa
lemma, et sel päeval templis 
ohverdada. Jeesus oli Betaa
nias, Jeruusalemma lähedal 
asuvas külas. Ta oli oma sõp
rade Laatsaruse, Maarja ja 
Marta juures viis ööd. Maarja 
võidis Jeesuse jalgu.
Vt Jh 12:1–3.

PÜHAPÄEV
Jeesus tuli Betaaniast Je
ruusalemma. Ta sõitis linna 
eesli seljas, nagu on kirjas 
ühes Vana Testamendi salmis. 
Inimesed tervitasid Teda 
kui oma kuningat, hüüdes: 
„Hoosianna“ ja asetades eesli 
ette teele palmioksi, et tolm 
ei kimbutaks Päästjat. Jeesus 
käis templis ja pöördus siis 
Betaaniasse tagasi.
Vt Sk 9:9; Mt 21:1–11;  
Mr 11:1–11.

ESMASPÄEV
Jeesus nägi inimesi templis 
kauplemas. Ta sundis neid 
lahkuma, kuna tahtis, et 
tempel oleks „palvekoda“. 
Seejärel tervendas Ta lomba
kaid ja pimedaid. Kadedad 
preestrid olid Tema peale 
pahased.
Vt Mt 21:12–17; Mr 11:15–19.

TEISIPÄEV
Jeesus õpetas inimesi temp
lis ja selle lähedal asuval 
Õlimäel.
Preestrid pidasid salanõu 
Jeesuse tapmiseks. Üks Tema 
jüngritest, Juudas Iskariot, 
nõustus 30 hõbetüki eest Jee
suse preestritele välja andma.
Vt Mt 25:31–46; 26:14–16.
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KOLMAPÄEV
Pühakirjad ei räägi sellest, 
mida Jeesus sel päeval tegi. 
Võibolla veetis Ta selle päeva 
koos oma jüngritega. Te 
võiksite lugeda tähendamis
sõna kümnest neitsist, lugu, 
millega Jeesus õpetas oma 
jüngreid valmistuma Tema 
teiseks tulemiseks.
Vt Mt 25:1–13.

NELJAPÄEV
Jeesuse jüngrid valmistu
sid paasatalle söömiseks. 
Õhtusöögi ajal rääkis Jeesus 
jüngritele, et üks neist 
reedab Ta. Seejärel, aitamaks 
neil Teda meeles pidada, 
jagas Ta neile esimest korda 
sakramenti. Jeesus läks Ket
semani aeda, et kannatada 
meie pattude eest ja palve
tada Jumala poole. Inimesed 
tulid mõõkadega ja võtsid 
Jeesuse kinni. Jüngrid jooksid 
hirmunult minema.
Vt Mt 26:17–29, 36–56.

REEDE
Jeesus viidi ülempreester 
Kaifase juurde. Jeesuse jün
ger Peetrus salgas, et ta Teda 
tunneb. Valitsejad Pilaatus ja 
Heroodes küsitlesid Jeesust. 
Ta mõisteti surma ristilöömise 
läbi. Jeesus löödi risti. Rikas 
mees Joosep pani Jeesuse 
keha hauda. Jeesuse ema 
Maarja ja Maarja Magda
leena käisid hauda vaatamas.
Vt Mt 26:57–72; 27:1–2, 27–37; 
Lk 23:44–46, 50–56.

LAUPÄEV
Jeesuse keha lamas hauas. 
Ukse ette oli veeretatud suur 
kivi. Kurjad preestrid palusid 
Pilaatusel haua juurde val
vurid saata, et keegi ei saaks 
sisse minna.
Vt Mt 27:57–66.

ÜLESTÕUSMISPÜHA
Jeesus tõusis üles! Ta oli 
hauast üles tõusnud. Ingel 
laskus taevast ja veeretas  
kivi ukse eest.
Jeesus käskis oma jüngritel 
õpetada ja ristida teisi ning 
lubas olla alati koos nendega.
Vt Mt 28.
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V aata väljapane
kute kohta lisa 
tulevastes numb

rites „Meie” lehekülgedelt. 
Vaata teisi töid kodulehelt 
www.liahona.lds.org.

Tööd rahvusvaheliselt laste 
kunstinäituselt teemal 
„Evangeelium õnnistab mu elu”.

Laste kunstitööd  
kõikjalt maailmast

Beth B., 5-aastane, Kanadast

Daniel S
., 5-aastane, P

rantsusmaalt  Karen L., 6-aastane, Boliiviast

Zeniff F., 9
-aastane, Mehhikost

Andreza A., 10-aastane, Brasiiliast

Dasha K., 11-aastane, Ukrainast

Chung-chi, 6-aastane, Taiwanilt
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Carolina A., 7-aastane, Peruust

Nathalie S., 9-aastane, Guatemalast

Sara R., 9-aastane, Argentiinast

Addison O., 1
0-aastane, V

ietn
amist

Leonardo T., 8-aastane, Tšiilis
t

Fatima B., 5-aastane, Peruust

Alina S., 8-aastane, Ukrainast

Lee W., 9-aastane, Poolast



Vanessa G., 11-aastane, Mehhikost

Erdenejargaliin O., 8-aastane, Mongooliast
Lee J., 11-aastane, Tahitilt

Amanda G., 12-aastane, E
cuadorist

Guen R., 12-aastane, Filipiinidelt

Martina F., 11-aastane, 

Argentiinast José V., 5-aastane, Peruust

Adriana B., 10-aastane, Ecuadorist
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Taevase Isa poolt loodud kaitseplaani 
– Tema õnneplaani – järgides saate 
elada vooruslikku, viljakat ja õige
meelset elu.

Kuidas hoida ennast 
puutumatuna maailma 
halbadest asjadest?
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Vanem Richard G. Scott 
Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumist jagab sellel 
teemal oma mõtteid.

Taevane Isa andis meie abistami
seks meile pühakirjad ja annab 
meile jätkuvalt jumalikku juhatust. 
See abi aitab meil elada kasvava 
kurjuse keskel rahus ja õnnes.

Kuigi elu võib olla raske, 

hoidke kinni tõe raudkäsi

puust. Te saavutate palju 

enam, kui arvata oskate.

Otsige juhiseid, mida 
Püha Vaim annab isik
likult teile, ja suhtuge 
neisse tähelepanuga.

Kui keskendute oma mõttes 
ja südames jätkuvalt Issan
dale, aitab Ta teid, nii et teil 
on sisukas ja täisväärtuslik 
elu, hoolimata kõigest sellest, 
mis juhtub teid ümbritsevas 
maailmas.

How to Live Well amid Increasing Evil. – Liahona, mai 2004, lk 100–102.

Eriline tunnistaja
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„Me usume, et Kristuse lepituse läbi 
võib saada päästetud kogu inim
kond, kui nad kuuletuvad evangee
liumi seadustele ja talitustele”  
(3. usuartikkel).

M ida olete valmis andma 
kellelegi, keda väga 
armastate? Meie Päästja 

Jeesus Kristus armastab meid nii 
väga, et andis meie eest oma elu.

Taevane Isa teadis, et pa
tustades ja vigu tehes ei saa 
me enam koos Temaga 
elada. Siis pakkus Tema 
Poeg, Jeesus Kristus, et 
hakkab meie Päästjaks. 
Taevane Isa valis Tema, 
et meid päästa, sest Ta 
oli ainuke, kes suu
daks elada kogu elu 
patustamata.

Jeesus kannatas ja 
suri, et päästa meid sur
mast ja patust. Seda ar
muküllast tegu kutsutakse 
lepituseks. Tänu lepitusele 
saame oma pattudest meelt 
parandada ja saada sama puh
taks kui Jeesus.

Jeesus löödi risti ja Ta suri, kuid 
kolme päeva pärast tõusis Ta üles. 
Ta oli taas elus! Tänu Jeesuse üles
tõusmisele tõuseme ka meie üles. 
See tähendab, et meie keha ja vaim 
ühendatakse kogu igavikuks.

Jeesus Kristus  
on minu Päästja ja Lunastaja 

Jeesus Kristus on tõesti meie 
Päästja ja Lunastaja. Ta on meile 
kõigile täiuslikuks eeskujuks. Ta 
õpetas meile, kuidas üksteist lahkelt 
kohelda. Ta õpetas meile, kuidas 
üksteist teenida. Ta õpetas meile, 
kuidas saada paremaks. Ta õpetas 
meile, kuidas elada koos Jeesuse 
ja Taevase Isaga, kuuletudes käs
kudele ja andes endast parima. Me 

peame järgima Jeesust Kristust 
iga päev. ◼

A L G Ü H I N G  K O D U S

TEGEVUS
Ühenda punktid omavahel, et lõpetada 
pilt Maarjast tühja haua juures. Värvi pilt 
ära! Pilti vaadates meenub sulle, et Jee-
sus Kristus on meie Päästja ja Lunastaja.

Ana Maria Coburn ja Cristina Franco

Te saate kasutada seda õppetundi, et õppida 
rohkem Algühingu selle kuu teema kohta.
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Chad E. Phares
Kiriku ajakirjad

Õnnelikud oma kodus

Buntha ja Neath on vend ja õde, kes elavad 
Kambodžas Siem Reapis.

Kui Buntha sai kaheksa-aastaseks, tahtis 
ta saada ristitud. Kui Neath kaheksa saab, tahab 
temagi ristitud saada. „Ma tahan saada Püha 
Vaimu kaaslust,” ütleb tüdruk.

Buntha ja Neathi jaoks on tähtis teisi teenida. 
Buntha tahab suureks kasvades saada misjonä-
riks. Neath ei jõua kuidagi ära oodata, millal 
temast saab „vanaemast misjonär” ehk eakas 
misjonär. ◼

Buntha ja 
Neath veedavad 
palju aega koos. 
Nad mõlemad 
püüavad üksteise 
ja pereliikmete 
vastu kenad olla.
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Inimesed tulevad 
üle kogu maailma 
vaatama nende linna 
iidseid ehitisi, kuid 
Buntha ja Neath on 
kõige õnnelikumad, 
kui saavad jääda koju 
ja veeta aega koos 
oma perega.

Bunthal ja Neathil on õues õppimi-
seks oma koht, kus nad istuvad ja loevad 
pühakirju, täidavad koolis antud koduseid 
ülesandeid ja loevad Liahoonat. Bunthale 
ja Neathile meeldib pühakirju lugeda. Nad 
püüavad lugeda iga päev. Neathile meeldib 
lugeda Lehhi unenäost. Bunthale meeldib 
lugeda Nefist.

Neathile meeldib 
mängida nipsumängu. 
Bunthale meeldib iga 
palliga, mille ta leiab, 
jalgpalli mängida.



70 L i a h o o n a

Alati ilusasti riides
Kaare Revill
Põhineb tõestisündinud lool

„Teie olete Jehoova, oma Jumala 
lapsed!” (5Ms 14:1)

1. Elise tahtis end ilusasti 
riidesse panna. Ta pani 
jalga isa kingad ja ette 
punase klouninina.

2. Elise jooksis tagasi oma 
tuppa. Ta pani pähe kollase 
ehituskiivri ja võttis kätte 
plastmassist haamri.

3. Elise toksis 
haamriga põran
dat ja jooksis siis 
tagasi oma tuppa.

V Ä I K S E M A T E L E  L A S T E L E

Ma olen lõbus kloun!

Ma olen osav ehitaja.
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4. Elise pani pähe oma sädeleva 
lilla ja hõbedase krooni ning tuli 
keereldes toast välja.

6. Magama minnes pani Elise selga oma rohelise lemmik
pidžaama. Ta tuli oma toast välja ja istus emale sülle.

7. 

5. Elisele meeldis 
olla printsess. Ta 
hoidis krooni peas 
kogu ülejäänud 
päeva.

Ma olen Elise. Ma 
olen Jumala laps.
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Ma olen kaunis 
printsess!
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ME KÕIK OLEME 
JUMALA LAPSED

Pole oluline, kus me elame 
või millised me välja näeme. 

Vaadake luubi all olevaid lapsi ja 
leidke nad maailmakaardilt üles. 
Tõmmake igale leitud lapsele 
ring ümber.

VANEMATE ABI

Rääkige mõnest oma lapse 
füüsilisest omadusest või ise-

loomujoonest. Mis teeb ta ainulaadseks? 
Selgitage, et Taevane Isa on loonud meid 
kõiki erinevateks, kuid me kõik oleme 
Tema lapsed. Aidake oma lapsel välja 
tuua iga kaardil oleva lapse ainulaadsed 
tunnusjooned.

V Ä I K S E M A T E L E  L A S T E L E
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Ta ütles: „Üksnes Vaimu abil mõistate, kui
das rakendada ellu seda, mida käsiraamatust 
lugesite.“… Võib tunduda ebapraktiline oodata 
või isegi loota ilmutuste voogu, mida vajame 
oma igapäevases teenimises. Ilmutused ei tule 
ilma usu ja raske tööta, kuid neid on võimalik 
saada.“

President Eyring lubas, et kui juhid teevad 
tööd ja palvetavad, et „mõista ja järgida“ neile 
antud „elu sõnu“, aitab Issand neil teenida ja 
juhtida, olenemata nende endi väest.

Käsiraamatute õpetuslik alus 
Vanem Oaks ütles: „Uus käsiraamat on õpe

tuslik. See on varasemast käsiraamatust lühem, 
sest hoidub paljudel teemadel reeg
lite kehtestamisest ja juhatuse and
misest. Selle asemel õpetab raamat 
põhimõtteid, mida inspireeritud juhid 
võivad kasutada … vastavalt kohali
kele oludele.“

Vanem Bednar ja vanem  
Christofferson hoiatasid juhte, et 
nad ei jätaks vahele käsiraamatu 
2. osa alguspeatükke, püüdes leida 
tegutsemisjuhiseid neile järgnevatest 
peatükkidest. Alguspeatükid rajavad 
õpetusliku aluse järgnevate põhimõ
tete ja tegutsemisjuhiste mõistmisele 
ja rakendamisele.

Vanem Bednar ütles, et käsiraama
tud, mis on „rajatud põhimõtetele, [ja 
kus on] vaid üksikud lahtikirjutatud 
tegutsemisjuhised, nõuavad meilt kõi
gilt suuremat vaimsust ja tugevamat 
õigemeelsust“.

Kohandamise põhimõtted 
Vanem Nelson ütles: „Esimese  

Presidentkonna rajatud põhimõtete,  
lepingute ja tegutsemisjuhiste osas  

 2011. aasta veebruaris toimunud ülemaa
ilmsel juhtide koolitusel jagasid Esi

mese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumi liikmed juhtnööre uute käsiraamatute 
veelgi tõhusamaks kasutamiseks. See oli jätk 
2010. aasta novembris toimunud käsiraamatuid 
tutvustavale ülemaailmsele juhtide koolitusele.

Kõnelejad rõhutasid vajadust kasutada käsi
raamatuid veelgi inspireeritumalt; kui tähtis on 
mõista uute käsiraamatute õpetuslikku 
alust; rääkisid sellest, kuidas rakendada 
Kiriku programmide kohandamise põhi
mõtteid; kuidas rakendada käsiraamatus 
tehtud muudatusi päästmistöö edenda
misel ja naiste rollist nõukogudes.

Jätkukoolitusel osalesid president 
Henry B. Eyring, esimene nõuandja  
Esimeses Presidentkonnas; vanemad  
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,  
Richard G. Scott, Robert D. Hales,  
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson 
ja Neil L. Andersen Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist; vanemad Craig C. 
Christensen; Bruce D. Porter ja W. Craig 
Zwick Seitsmekümnetest ning abiorgani
satsioonide üldjuhatajad.

Käsiraamatute veelgi inspireeritum 
kasutamine

President Eyring julgustas juhte suuren
dama oma võimet saada ilmutusi, nimeta
des seda koosolekut „teiseks võimaluseks, 
et avastada, kuidas käsiraamatut veelgi 
tõhusamalt kasutada“.

Kiriku uudised

Käsiraamatu koolitusel  
rõhutati päästmistöö olulisust
Adam C. Olson
Kiriku ajakirjad

Esimese Presidentkonna esimene 
nõuandja president Henry B. 
Eyring on öelnud: 
„Käsiraamatust saab teie 
jaoks aare, kui ta aitab teil 
juhtida teisi valima igavesse 
ellu viiva tee. See on käsi
raamatu eesmärk.“
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ei saa me käsiraamatust kõrvale kalduda.  
Mõnede teiste tegevuste puhul on kohandamine 
kohalike vajaduste rahuldamiseks lubatud.“

Vastavalt vanem Porterile lisati 17. peatükk 
„Samasus ja kohandamine“, et aidata kohalikel 
juhtidel järgida Vaimu ja otsustada, millal on 
kohane teatud programme kohandada. See pea
tükk selgitab, mida ei saa muuta, ja annab viis 
parameetrit, millest tuleks kohanduste tegemisel 
lähtuda: perede olukord, transpordi ja infovahe
tuse puudulikkus, väikesed kvoorumid või klas
sid, ebapiisav juhtide arv ja turvalisus.

Vanem W. Craig Zwick Seitsmekümnest tsi
teeris oma kõnes vanem Porterit: „Otstarbekas 
kohandamine ei nõrgesta Kirikut, vaid tugevdab 
teda.“ Kohalikud juhid ei tohiks inspireeritud 
kohandusi tehes tunda, et lepitakse millegi vä
hemaga, kui on ideaal. Vanem Porter on kirju
tanud: „Igale Kiriku üksusele on kättesaadavad 
Jumala laste päästmiseks ja ülendamiseks vaja
likud põhimõtted, talitused, preesterluse vägi ja 
Vaimu annid.“

Päästmistöö
Käsiraamatu 2. osas tehtud muudatused on 

mõeldud päästmistöö edendamiseks. President 
Eyring ütles: „Käsiraamatust saab teie jaoks aare, 
kui ta aitab teil juhtida teisi valima igavesse ellu 
viiva tee. See on käsiraamatu eesmärk.“

Viiendasse peatükki on pealkirja „Päästmistöö 
koguduses ja vaias“ alla koondatud mitmed varem 
eraldi käsitletud teemad, kaasa arvatud liikmete 
misjonitöö, pöördunute hoidmine aktiivsena, 
liikmete aktiveerimine, templi ja pereajalootöö 
ning evangeeliumi õpetamine.

Vanem Bednar märkis: „Paulus ütles, et sel ae
gade täiuse ajastul võetakse kõik kokku Kristuses. 
(vt Ef 1:10) See on üks töö.“ 

Tema sõnul on varem Kiriku eraldi missiooni
dena käsitletu „see sama töö eri valdkondades“. 
Misjonitöö on kuulutada evangeeliumi ning 

kutsuda teisi saama pühasid talitusi ja sõlmima 
lepinguid. Pühade täiustamine, kaasa arvatud 
nende aktiivsena hoidmine, aktiveerimine ja 
õpetamine, seisneb inimeste kutsumises austama 
talitusi ja lepinguid. Surnute lunastamine pere
ajaloo ja templitöö kaudu on võimaluse pakku
mine saada talitusi ja sõlmida lepinguid neil, kes 
on surnud.

Vanem Holland tõdes, et üldiselt avardavad 
käsiraamatus tehtud muudatused arusaama,  
et kvoorumite ja abiorganisatsioonide juhid  
ei mõtle koguduse nõukogus osaledes üksnes 
oma kvoorumile või abiorganisatsioonile, vaid 
nad vastutavad ühiselt kõigi liikmete vaimse 
heaolu eest.

Vanem Cook aitas tuua selgust, kuidas mõned 
käsiraamatu 2. osas tehtud tegutsemisjuhiste 
muudatused päästmistööle kaasa aitavad.

Ta rõhutas, kui tähtsad on alates nüüdsest, 
kus sotsiaalabi koosolekuid enam ei toimu, 
piiskopid ja sotsiaalabiga seotud vajaduste 
arutamine koguduse nõukogus. Ta selgitas, et 
Melkisedeki preesterluse juhtide töös on senisest 
suurem kaal kvoorumi liikmetega nõupidamisel. 
Ta selgitas täiendavalt muudatusi, mis lubavad 
isadel, kes ei ole täielikult väärilised minema 
templisse, teatud asjaoludel osaleda pereliikmete 
talitustes ja õnnistamisel.

„Meie töö ei ole programmide läbiviimine või 

Päästmis
töös peaksid 
preesterluse 
juhid kesken
duma järgmi
sele talitusele, 
mida inimene 
vajab, ja sellele, 
kuidas olla 
abiks selleks 
valmistumisel.
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organisatsiooni administree
rimine,“ ütles vanem Bednar. 
„See on küll tähtis, kuid sellest 
üksi ei piisa. See on päästmis
töö. Ja kui me hakkame mõt
lema talitustele ja lepingutele, 
küsivad preesterluse juhid ilm
selt, milline on järgmine talitus, 
mida see inimene või pere va
jab ja kuidas me saame selleks 
valmistumisel abiks olla.“

Naiste roll nõukogus
Vanem Scott väljendas mu

ret, et mõnedel juhtudel jäta
vad juhid kahe silma vahele 
võimaluse kaasata ühisesse 
nõupidamisse ka naised. „Kui 
julgustada [naisi] aktiivselt 
osalema koguduse nõukogus, 
on nende mõtted alati abiks ja 
inspiratsiooniks,“ ütles vanem 
Scott. 

LISATEAVE 
INTERNETIS

Ülemaailmse koolituse 
materjalid leiate lds.org/menu/
service/serving-in-the-church.

Käsiraamatu 2. osa leiate 
kodulehelt lds.org/handbook/
handbook-2-administering 
-the-church. 2011. aasta keskel 
saab kodulehel lds.org tutvuda 
juhtide koolituseks mõeldud 
uue raamatukoguga, mille 
leiate „Serving in the Church” 
osast.

ABIORGANISATSIOONID KASUTAVAD 
ARUTELUS KOOLITUSE UUT RAAMATUKOGU

 2011. aasta veebruaris toimunud 
ülemaailmsel juhtide koolitusel 

osalesid Kiriku abiorganisatsioonide üldjuhata-
jad mitmes arutelus, kus näidati uusi, internetis 
kättesaadavaid koolitusviise.

Juhtide koolitamise raamatukogu alla 
on koondatud tõsielulised näited juhtidest, 
kes teenivad üle maailma, ja mis ilmestavad 
käsiraamatu 2. osas leiduvaid põhimõtteid. 
Videokaadrid Brasiiliast, Inglismaalt, Gua-
temalast ja Koreast on hetkel tõlkimisel ja 
valmivad 2011. aasta jooksul.

Abiorganisatsioonide üldjuhatajad aru-
tasid neid videoid Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumi liikmete vanem Robert D. Halesi ja 
vanem Neil L. Anderseni juhtimisel, kasutades 
kolme käsiraamatu 2. osas leiduvat tähtsat 
põhimõtet.

1. Valmistu vaimselt
Pärast videot, milles näidati, kuidas Abi-

ühingu juht Lõuna-Koreast palus tõsimeeli 
inspiratsiooni koosoleku planeerimiseks ja kui-
das talle inspiratsiooni anti, selgitas Algühingu 
üldjuhataja Rosemary Wixom: „On hämmas-
tav, kuidas Issand otsib viise meie õnnistami-
seks ja ootab selleks võimalusi.”

Arutelus Abiühingu üldjuhataja Julie B. 
Becki ja õde Wixomiga ütles vanem Andersen: 
„See on vaimne töö. Me ei saa seda teha ilma 
Issanda abita.“ Arutelus osalejad rääkisid, kui-
das vaimne ettevalmistus võimaldab juhtidel 
keskenduda konkreetsetele inimestele, ko-
handades tegevusi, õppetunde ja ülesandeid 
vastavalt nende vajadustele. „Meie keskel on 
palju ilmutusi,“ tunnistas vanem Andersen.

2. Nõukogudes osalemine
Tõestisündinud lugu sellest, kuidas 

Guatemalas kroonis edu koguduse nõukogu 
liikmeid, kui nad kutsusid üht peret taas 
aktiivselt Kirikus osalema, andis vanem 
Christensenile võimaluse juhatada arutelu 
töötades nõukogus koos kõigi viie abior-
ganisatsiooni juhataja – õde Becki, õde 
Wixomi, Pühapäevakooli üldjuhataja  
Russell T. Osguthorpe’i, Noorte Naiste  
üldjuhataja Elaine S. Daltoni ja Noorte 
Meeste üldjuhataja David L. Beckiga.

Arutleti, kuidas nõukogu liikmete püüd-
luste ühendamine aitab kaasa koguduse 
liikmete arengule, kuidas aktiivsed nõukogu 
liikmed vähendavad piiskoppide koormust 
ja kuidas juhid ja liikmed peaksid kuulama, 
jagama ja otsima Jumala tahet seoses kogu-
duse liikmetega.

3. Teiste teenimine
Kolmas video keskendus noorele mehele 

Inglismaal, kes püüdis jääda Kirikus aktiiv-
seks. Vanem Halesi juhitud arutelus, milles 
osalesid vend Osguthorpe, vend Beck ja 
õde Dalton, rõhutati, kui tähtis on juhtide 
koostöö vanemate, Kiriku nõukogude ja 
noorte endiga. 

Vanem Hales lausus kokkuvõtteks: „Kui 
talitate täpselt nii, nagu tänastes videotes 
nägite, räägite nendest näidetest ja arutate 
neid, viite selle Issanda ette, … te saate 
juhatust, kuidas aidata, tugevdada ja ellu 
rakendada seda, mida peaksite oma kutse-
tes tegema.“ ◼
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Vanem Scott selgitas, et juhid saavad õdede 
osalemisele kaasa aidata, kutsudes neid nime
pidi ja avaldades neile tänu nende mõtete ja 
soovituste eest.

Ta lisas: „Täiendav õnnistus, mis saab osaks 
nende preesterluse juhtide kodudele“, kes neid 
juhiseid järgivad, seisneb selles, et „need mehed 
hakkavad rohkem hindama omaenda naise püha 
rolli“.

Vanem Scott õpetas, kui tähtis on püüda 
saavutada nõukogu liikmete hulgas üksmeelt. 
Seda tajudes võib juht selle ära tunda ja viia läbi 
hääletuse. Juhul kui liikmed ei ole ühel meelel, 
peaksid juhid paluma nõu igalt koguduse nõu
kogu liikmelt, tänama avaldatud mõtete eest, lan
getama otsuse ja paluma sellele otsusele kõikide 
nõukogu liikmete toetust. Vanem Scott rõhutas 
konfidentsiaalsuse tähtsust koguduse nõukogu 
tegevuses.

Soovitud tulemused
Koolituse lõpetas vanem Nelson, rääkides 

kolmest lootusest: lihtsustamine lubab kasutada 
liikmete aega ja vahendeid tõhusamalt; prees
terluse vägi kasvab igas preesterluse hoidjas, 
õnnistamaks Kirikus igat inimest ja peret; iga liige 
oleks veelgi pühendunum. ◼

UUDISED

Vanem Perry lõi 
Guamis esimese vaia

Vanem L. Tom Perry Kahe
teistkümne Apostli Kvoorumist 
külastas 2010. aasta detsembris 
Guami, et luua seal Barrigada 
vai, mis on Guami alal esimene. 
Seal olles külastas vanem Perry, 
kes teenis Teise maailmasõja 
ajal Ameerika Ühendriikide 
mereväekorpuses, Vaikse oo
keani sõjamuuseumi ja naabru
ses asuvat Saipani saart. Guamis 
on 1971 Kiriku liiget. Guami 
ala kuulub Kirikus PõhjaAasia 
piirkonda.

VAP arstid ravivad 
koolerat Paapua 
Uus-Guineas

Väike rühm VAP arste  
Austraaliast käis 2010. aasta 
lõpus ravimas koolera puhangu 
ohvreid Paapua UusGuinea 
loodeosa külades.

Arstid tegelesid sadade  
patsientidega, päästes mehe, 
kes oli haiglasse jõudes juba 
suremas, ja teisi, kes poleks 
ravimiteta enam päevagi vastu 
pidanud.

Inimesed kogunesid arstide 
juurde, sõites nii maad mööda 
kui ka süstadega. David Williams 
Brisbone’ist ja Anthony Mahler 
Cairnsist ütlesid, et järgmisel päe
val pärast Sogere külla saabumist 
ravisid nad kahtsadat koole
rasse nakatunut. Seda koge
must kokku võttes ütles doktor 

Mahler, hoolimata raskustest ja 
kurnavast tööst: „[See] oli suuri
mat ametialast rahuldust pakkuv 
kogemus mu elus.“

Lisaks arstide lähetami
sele on Kirik kokku pannud 
abisaadetisi, mis sisaldavad 
meditsiinilisi ja veepuhastuse 
vahendeid. Kirik Port Moresbys 
saatis kriisipiirkonda samuti 
toiduaineid ja seepi. Port  
Moresbyst ja Brisbane’ist saa
deti teele isiklikud hügiee
nivahendid. Veepuhastuse 
asjatundjad, eakas misjonäri
dest abielupaar läks Paapua 
UusGuineasse saadetud abi 
kohapeale koordineerima.

2011. aasta  
ühisürituste teemat 
tutvustav DVD

Jaanuaris hakkas Kirik le
vitama 2011. aasta noorte tu
gevdamise DVDd Me usume. 
Kiriku üksused üle maailma 
saavad seda DVD kasutada 
seoses 2011. aasta ühisürituste 
teemaga.

DVD on loodud, et aidata 
noortel muuta 13. usuartik
list võetud teema oma elu 
keskpunktiks. DVDle on sal
vestatud president Thomas S.  
Monsoni, Noorte Meeste ja 
Noorte Naiste üldjuhatajate 
kõned, muusika, noorte tunnis
tused ja muu.

Suure osa moodustavad 
noorte endi tunnistused ja  
motiveerivad kogemused.

Kiriku juhid on öelnud, et juhtide koosolekutel 
peaksid nii mehed kui naised avaldama oma mõtteid 
võrdselt ja aktiivselt.
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Muusikat, sõnumeid ja tun
nistusi saab kasutada õppetun
dides, koosolekutel ja üritustel 
läbi kogu aasta.

Kõiki materjale saab alla 
laadida aadressilt youth.lds.org.

DVD on tõlgitud hiina, his
paania, jaapani, inglise, itaalia, 
korea, prantsuse, saksa ja vene 
keelde. ◼

LÜHIUUDISEID MAAILMAST

Kirik valmistub üheksan-
daks rahvusvaheliseks 
kunstivõistluseks

Kiriku Ajaloomuuseum koos
tab registreerimisvorme Kiriku 
üheksanda rahvusvahelise 
kunstivõistluse jaoks, millel saab 
interneti vahendusel osaleda 
alates 4. aprillist 2011. Võistlus
tööd tuleb kas interneti vahen
dusel või kirja teel saata kohale 
7. oktoobriks 2011. Läheneva 
võistluse teemaks on „Tehke tea
tavaks Tema imelised teod“ (vt 
ÕL 65:4). Ingliskeelse lisateabe 
saamiseks või varasemate võist
luste tööde valiku vaatamiseks 
külastage lds.org/churchhistory/
museum/competition.

Uue Testamendi lood nüüd 
filmidena

Uue Testamendi 2011. aasta 
õppekava toetamiseks on pa
rallaks meetodit kasutades val
minud animeeritud raamat Uue 
Testamendi lood. Kodulehelt 

www.lds.org saab alla laadida 65 
ingliskeelset videot. Samuti saab 
nende videote kohta laadida 
MP3 vormingus helifaile üheteist
kümnes kodulehe keeles. Paral
laks videod tõlgitakse 2011. aasta 
jooksul kõikidesse keeltesse. 
Leiate need videod aadressilt 
scripturestories.lds.org, klõpsates 
nupul New Testament Stories.

Noored mehed Bangalores 
pühenduvad programmile 
„Kohus Jumala ees“.

Indias Bangalore ringkonnas 
kogunes üle 30 noore mehe 
Kanakapura künkale, et õp
pida uuest programmist „Kohus 
Jumala ees“ ja saada pingutus
terohkest füüsilisest tegevusest 
vaimseid kogemusi. Tiigi ületa
miseks kasutasid noored mehed 
köie ja ploki süsteemi. Nad tegid 
hommikul tervisejooksu, ronisid 
mäe otsa ja õppisid köie abil las
kumist. Üritus lõppes tunnistuste 
koosolekuga. ◼

TÄPSUSTUS

 2011. aasta jaanuari
kuu Liahonas 

teatati, et Elevandiluuranni
kul teenivad mujalt saabu
nud misjonärid (vt Samuel 
Gould. „In the Presence of 
Angels,‟ lk 50). Pärast artikli 
ilmumist sealne olukord 
muutus ja need misjonärid 
saadeti teenima mujale. 
Kirik jälgib hoolikalt polii
tilist olukorda kõikjal, kus 
misjonärid teenivad, ja toob 
misjonärid vajadusel riigist 
välja. Misjonärid naasevad 
vaid juhul, kui olusid pee
takse taas turvaliseks.

Vaata ja kuula 
klassikalisi Uue 
Testamendi 
lugusid, mis är
kavad ellu värvi
liste imekaunite 
jutustustena 
scripturestories 
.lds.org.
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KOMMENTAARID

Tema kergendab meie 
koormaid

Mulle meeldib see ajakiri ja 
kõik, mida seal kirjutatakse. Mulle 
meeldivad üldjuhtide artiklid, eriti 
konverentsikõned. Need annavad 
meile juhiseid ja julgustavad ras-
kustest hoolimata edasi liikuma.

Olen olnud 26 aastat Kiriku 
liige ja lugenud läbi ajakirja Lia-
hoona kõik numbrid. Loen sageli 
ka vanu ajakirjanumbreid. Üks 
artikkel, mida eriti kalliks pean, 
kannab pealkirja „Issanda õrn 
halastus“ ja selle on kirjutanud 
vanem David A. Bednar (mai 
2005, lk 99). See artikkel aitab mul 
meeles pidada, kui sageli Taevane 
Isa tuleb oma õrnas halastuses 
appi ja kergendab meie raskeid 
koormaid.
Iolanda Valenti Itaaliast

Õpetused tulevad Issandalt
Ma olen tänulik selle eest, et 

saan iga kuu lugeda elavate proh-
vetite sõnu. Ma tean, et nende 
õpetused tulevad Issandalt ja 
õnnistavad minu elu, kui neid oma 
elus rakendan. Lugedes pühade 
kogemustest üle maailma, tugev-
neb minu usk ja tunnistus, sest ma 
saan teada, mida teevad raskuste 
ületamiseks teised.
Byron David Ecuadorist Calderon 
Mosquerast

Palume saata oma arvamused  
ja ettepanekud aadressile  
liahona@ldschurch.org. Vastuseid 
võidakse pikkuse ja selguse huvi-
des korrigeerida. ◼

SOOVITUSI PEREÕHTUKS

„Teda alati meeles pidada”, lk 20:  
Võite koos perega arutada vanem 
Christoffersoni nõuannet: „Alustuseks 
peaksime oma elust kõik välja heitma 
ja siis selle tähtsuse järjekorras uuesti 
üles ehitama, nii et Päästja jääks kesk
sele kohale.“ Võite rääkida mõnedest 
õnnistustest, mida vanem Christofferson 
mainib, mis saavad meile osaks, kui me 
„Päästjat alati meeles peame”.

 „Pühakirja vägi“, lk 52: Paluge 
pärast selle artikli üheskoos lugemist 
pereliikmetel rääkida oma tunnetest 
pühakirjade lugemise ja tunnistuse saa
mise kohta. Paluge neil kirjutada oma 
päevikusse oma tunnistus pühakirjade 
väest. Julgustage oma lapsi uurima ja 
pähe õppima pühakirja kuldsalme.

„Vahemees Jeesus Kristus“, lk 56: 
Paluge samal ajal, kui te seda artiklit 
üheskoos loete, perel kuulata vahe
mehe tähtsusest. Küsige neilt, mis oleks 
juhtunud, kui vahemees ei oleks võlgu 
olnud mehele appi tulnud. Te võite 
lugeda pühakirjasalme sellest, kuidas 
Päästja on meie Vahemees, ning sel tee
mal mõtteid vahetada. Võiksite lugeda 
2Ne 2:27–28 ja Al 42:24–25.

„Alati ilusasti riides“, lk 70: Võite 
paluda pereliikmetel riietuda mingisse 
kostüümi või teeselda, et nad on keegi 

teine. Andke igaühele 
võimalus rääkida, kes ta 
on. Selgitage pärast loo 
lugemist, et pole tähtis, 
keda me mängime: me 
oleme alati Jumala lapsed.

Õnnelikud ajad ja igavene side
Kui mu lapsed olid alles väikesed, meel-

dis neile pärast pereõhtut mänge mängida. 
Neile meeldis väga mängida mängu „Elevant 
Londiste“, mis oli oma nime saanud ühe 
laulu järgi, mida meie tütar Jocelyn oli koolis 
õppinud. Pärast üheskoos selle laulu laulmist, 
mängisin mina Londistet ja sõidutasin seljas 
oma lapsi: kõigepealt kahe-aastast poega 
Jorget, seejärel nelja-aastast tütart Joselyni ja 
lõpuks ronis mulle selga minu naine Elizabeth. 
Kõik kolm seljas, sõidutasin neid elutoas ringi. 
Meil oli väga lõbus!

Aastaid hiljem ootasid mõlemad minu suu-
reks sirgunud lapsed oma misjonikutseid. Ühel 
pereõhtul tuli neile meelde „Elevant Londiste“ 
mäng. Me laulsime üheskoos seda laulu ja siis, 
pärast aastatepikkust vaheaega, sai minust 
taas elevant. Mulle ronisid selga kõigepealt mu 
poeg, seejärel tütar ja viimasena nende ema. 
Asi lõppes sellega, et ma prantsatasin põran-
dale kõhuli ja me kõik puhkesime naerma.

Selliste hetkede meenutamine muudab 
meid tänulikuks selle eest, et prohvetid on meile 
õpetanud pereõhtutest. Õppisime, et ükskõik 
kui lihtsad meie pereõhtud ka pole, on kõige 
olulisem, et meil on koos perega lõbus olla. See 
on aeg, mis tugevdab meie igavest sidet. ◼
Víctor G. Chauca Rivera

See number sisaldab pereõhtul kasutamiseks 
mõeldud artikleid ja ideid tegevusteks. Järg-
nevalt on ära toodud mõned näited.
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Larry Hiller
Kiriku ajakirjad

Pühal maal on käes augustikuu. Meie 
ümber olid pärastlõunases palavuses 
Kapernauma helklevad varemed. See 

oli paeluv paik, kuid olin juba mõnda aega 
kuulanud meie giidi monotoonset juttu ja 
läheduses ringi lendavate tsikaadide pininat 
ning minu mõtted läksid uitama.

Virgusin ühtäkki, kui giid osutas ühele 
puule, mis pakkus varju, ja ütles hoolimatult: 
„Seda kutsutakse okaskrooni puuks.” Vaatasin 
puu lehiseid oksi. Kus on siis okkad? Sirutasin 
käe ja tõmbasin ühe väikese oksa ettevaatli
kult lähemale.

Nüüd nägin õrnade lehtede vahel okkaid. 
Sihvakaid rohelisi õelalt teravaid pöidlapikkusi 
okkaid oli näha alles meetri kauguselt. Kuid 
igaüks, kes neid lehtedega kaetud oksi puudu
tas, pidi kahtlemata valu tundma.

Mõtlesin paljudele piltidele, mida olen näi
nud pilkava kohtu ees seisvast Päästjast, seljas 
purpurrüü ja peas kuivadest okkalistest vitstest 
painutatud kroon. Ühtäkki mõistsin, et see ori 
või sõdur, kellele oli antud ülesandeks kroon 
teha, tahtis ehk teha seda paindlikest rohelis
test okstest, nagu olid mu pea kohal kõrgu
val puul, mitte habrastest kuivadest vitstest. 
Ühesõnaga, krooni eesmärgiks polnud mitte 
üksnes haiget teha, vaid ka mõnitada ja pilada.

Muistses maailmas pandi roheline 
lehtpuuokstest kroon või pärg, mis oli 

OKASKROON 
– VÕIDUPÄRG

P E A T S E  K O H T U M I S E N I !

tavaliselt valmistatud aromaatsetest 
loorberiokstest, sageli pähe võistluse 
või lahingu võitjale. Loorberipärg kau
nistas kuningate ja keisrite kujusid. Ehk 
oli Päästjale pähe surutud julm kroon 
rohelistest lehtpuuokstest pilkav viide 
sellele muistsele austusavaldusele. See 
on üksnes oletus, mitte õpetus. Kuid 
minu jaoks toob see kujutlus veelgi sel
gemalt esile ühe lepituse külje: Päästja 
teadis meie muresid ja Temal oli vägi 
meid tervendada.

Tema õlgadele asetatud rüü oli pilkav 
vihje Tema kuninglikkusele. Rüü kattis äsja 
üleelatud piitsutamisest tekkinud vermeid ja 
haavu. Samamoodi tähistab lehtpuuokstest 
okaskroon võitja pärga ning varjab tegelikult 
tekitatavat valu.

Paljud meist kannatavad varjatud valu. Ühes 
kirikulaulus õpetatakse, et „vaikses südames 
on peidus kurbus, mida silm ei seleta” (Lord, 
I Would Follow Thee (Issand, Sind järgin ma), 
Hymns, nr 220) Kuid Päästja näeb ! Varjatud 
ahastus on Talle hästi tuttav. Kogu Tema teeni
mist saatis lepituse ja ülestõusmise ootus. Kuid 
need, keda Ta õpetas, õnnistas ja tervendas, 
ei teadnud seda. Isegi Tema enda jüngrid olid 
teadmatuses.

Päästja näeb kaugemale „rüüdest” ja 
„kroonidest”, millega varjame teiste eest oma 
valu. Olles kannatanud „valusid ja kannatusi 
ja kiusatusi”, on Ta tulvil halastust ja teab 
kuidas meid hädast välja aidata, kui ase
tame oma koormad Tema jalge ette (vt Alma 
7:11–12). Tema palsam võib tervendada isegi 
sügavaimad ja varjatuimad haavad. Ja kroon, 
mis Tal meie jaoks varuks on, kuulub tõesti 
võitjatele. ◼

Minu jaoks 
sümbolisee-
rib okaskroon 
Päästja tead-
mist meis kõi-
gis peituvast 
valust ja Tema 
võimet kõiki 
tervendada.
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Oma sureliku teenimistöö ajal ütles Kristus oma jüng

ritele, et „Inimese Poeg peab … tapetama ja kolmandal 

päeval jälle üles äratatama” (Lk 9:22).

Kui Ta oli risti löödud, „tulid Maarja Magdaleena ja 

teine Maarja hauda vaatama.

Ja vaata, suur maavärisemine sündis, sest Issanda 

K R I S T U S E  S Õ N A D

Steven Edwards. Ülestõusmishommik.

ingel astus taevast alla, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja 

istus selle peale! …

Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele: „Ärge 

kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud.

Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud, nõnda nagu 

ta ütles” (Mt 28:1–2, 5–6).



„Päästja meelespidamine tähendab ilmselgelt ka Tema lepituse meeles-
pidamist, mille sümbolid leib ja vesi on Tema kannatuse ja surma võrd-
kujud,” kirjutab vanem D. Todd Christofferson Kaheteistkümne Apostli 

Kvoorumist. „Iial ei tohi unustada, mida Ta on meie heaks teinud, sest ilma Tema 
lepituse ja ülestõusmiseta poleks elul mõtet. Tänu Tema lepitusele ja ülestõusmi-
sele saab meie elu olla jumalik ja igavene.” Vt „Teda alati meeles pidada,” lk 20.
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