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SEITSMEKÜMNE KVOORUMI LIIKME SÕNUM

Kui Kiriku liikmel on eriarvamusi, 
kui ta pole rahul valitsusjuhtide 
tegevusega või riigi seadustega, 
tuleb appi võtta seadusega lubatud 
meetmed muudatuse või parandus
ettepanekute tegemiseks. Parim  
viis selleks on osalemine valimistel 
ja avalikel foorumitel, jagada seal 
oma mõtteid ja arutleda nende 
üle. Kiriku liikmel ei sobi osa võtta 
mässumeelsetest aktsioonidest, mille 
eesmärgiks on valitsuse kukutamine. 
Kui meie õigusi on rikutud, võime oma kodaniku
õiguste jaluleseadmiseks pöörduda kohtu poole.

Kirik peab oma riigi sõjaväes teenimist austus
väärseks. Sõjaväelased peaksid jälgima, et nende 
käitumine vastaks alati Jeesuse Kristuse õpetuse 
kõrgetele moraali ja eetikanõuetele. Õigemeelsed 
noored on sõjaväeteenistuses sageli teistele suu
reks eeskujuks. Konfliktolukorras või lahingus on 
usul kaitsev vägi.

Palvetagem oma riigijuhtide eest ning palugem, 
et Issand aitaks neil kehtestada vabadust ja pea
misi inimõigusi tagavaid seadusi. Sageli unustame, 
et kõik, kes elavad siin maa peal, on Jumala pojad 
ja tütred. Vaim tuletab meile palve kaudu meelde, 
kuidas kõiki inimesi armastada.

Oodates kannatlikult aega, mil Päästja ise 
taevariigi asutab, püüdkem teha kõik, mis meie 
võimuses, et pidada kinni taevastest seadustest ja 
olla heaks eeskujuks maapealsetele valitsustele. 
Sellega aitame saada tõeluseks Kristuse sünni ajal 
kõlanud inglite laulul: „Au olgu Jumalale kõrges 
ja maa peal rahu inimeste seas, kelledest temal on 
hea meel!” (Lk 2:14) ◼

Uudised Eestist

Viimse aja pühade kodanikukohus
Gregory A. Schwitzer, piirkonna juhataja

 Päästja ütles oma apostlitele: „Minge kõike 
maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele 
loodule.” (Mk 16:15) Maailmas on palju riike 

ja valitsusi, ning kõikjal leidub inimesi, kes on 
otsustanud järgida Kristust.

Misjonäride jõupingutuste tulemusel on taastatud 
evangeelium jõudnud paljudesse maadesse ning 
Kirikust on saanud tõeline maailmakirik. Erinevaid 
riike juhivad erinevad valitsused ja erinevad poliiti
lised jõud. Sageli kerkib küsimus, kuidas peaks üks 
Kiriku liige reageerima oma riigi valitsuse tegevu
sele ja kuidas peaks ta tema tegemistest osa võtma?

On selge, et Issand toetab valitsusi aitamaks oma 
lastel elada üheskoos rahus ja turvalisuses. Issand 
ilmutas prohvet Joseph Smithile: „Jumal seadis valit
susvõimud inimesele kasuks ja … inimesed vastu
tavad tema ees oma toimingute eest nende suhtes 
nii seaduste tegemisel kui nende väljaandmisel 
ühiskonna hüvanguks ja julgeolekuks.” (ÕL 134:1)

Viimse aja pühad peavad olema ustavad, ausad 
ja seaduskuulekad kodanikud. Nad peavad võtma 
osa riigi juhtorganite valimisest ja väljendama oma 
arvamust kodanikuaruteludes. Nende eesmärgiks 
peaks alati olema seaduste täiustamine ja kohalda
mine. Me peame olema äraostmatud ja hoiduma 
mis tahes kriminaalsetest ettevõtmistest. Me peame 
toetama ja austama juhte, kes seisavad hea selle 
eest, et saaksime kasvatada oma lapsi ja arendada 
oma usulist tegevust rahus ja turvalisuses.

Issand ütleb veel: „Kõik inimesed on kohustatud 
toetama ja ülal hoidma oma valitsusi, kelle võimu all 
nad elavad, kui nende loomulikud ja lahutamatud 
õigused on kaitstud nende valitsuste seadustega; 
ja et mässamine ja vastuhakk on sobimatud igale 
kodanikule, kes on nõnda kaitstud. …” (ÕL 134:5)

Vanem  
Gregory A. 
Schwitzer
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KOHALIKUD UUDISED

varahommikune värskus, taa
mal tempel, tugev nagu kalju 
– mida enamat võisin ma sel 
hetkel soovida. Kui tegevust 
jagub varahommikust hilisõh
tuni, möödub aeg kiiresti. Ma 
ei suuda unustada nägusid, mis 
tunnistuste koosolekul, lahku
miseeelsel õhtul puldist saali 
poole vaatasid ja panid mind 
ikka ja jälle Vaimu tundma ning 
õnnepisaraid valama.

Ma armastan Taevast Isa 
ja kõiki neid imelisi õdesid 
ja vendi, kes minu usku kir
jeldamatul hulgal kasvatasid. 
Olen nii tänulik, et meil on see 
evangeelium. Tempel, see on 
midagi püha, midagi enamat kui 
lihtsalt hoone, midagi erakord
selt puhast. Sealsed talitused on 
midagi tähtsamat kui tavalepin
gud, need on lepingud, mis on 
olulised nii siinses elus kui ka 
pärast seda – igavesti. Tean, et 
meie esivanemad ootavad, et me 
nende eest templitööd teeksime. 
Mõelgem, kui oleksime nende 
asemel, kui väga me seda ise 
ootaksime, ning milline saab 
olema see rõõm, kui viime kas 
või ühe nime templisse! ◼

Kas sinu esivanemad ootavad?
Tiina Treimuth, Tartu kogudus

 Kas sa tead, kes on sinu 
esivanemad? Kas nad on 
ristitud või ootavad, et 

teeksid nende eest templitööd? 
Kuidas leida informatsiooni 
esivanemate kohta, milliseid 
andmeid ja kuidas koguda, mil 
moel väärt teadmisi praktikasse 
rakendada? Just sellest oli juttu 
Balti noorte vallaliste täiskasva
nute 2011. a minikonverentsil.

Kahe päeva jooksul polnud 
hetke, mil Püha Vaim oleks minu 
juurest lahkunud. Seeniormis
jonärid, kes minikonverentsi 
korraldasid, olid teinud imelist 
tööd. Õhkkond, mis konverentsil 
valitses, oli erakordselt vaimne 
ja inspireeriv, hariv ja lõbus. On 
hämmastav, kuidas vaid kahe 
päevaga võib oma tagataskusse 
varuda nii palju vaimu ja evan
geeliumi täiust, et sellest piisab 
pikemaks ajaks!

Esimese päeva õhtupooli
kul kõneles noortele värvikalt 
tollane Balti misjoni juhataja 
president Dance. Teise päeva 
üheks olulisemaks ja väga heaks 
osaks oli koolitus, kus õppi
sime tundma pereajaloo uuri
misvõimalusi ja FamilySearch 
programmi kasutamist. Konve
rentside lahutamatuks osaks on 
alati olnud tunnistuste koosolek. 
Ka sel korral oli meil võimalus 
vahetult enne lahkumist üksteise 
usku tunnistustega tugevdada. 
Meile kõigile anti vaikimisi ka 
kodune ülesanne: koguda juulis 
toimuvaks Balti riikide noorte 

vallaliste täiskasvanute ühiseks 
templireisiks esivanemate and
meid. Kogu selle tähtsa tegevuse 
juures jätkus aega ka tantsimi
seks. Põnevate dekoratsioonide 
abil oli kirikuhoonest konve
rentsi ajaks saanud 80ndate 
stiilis kohvik, kus kodunt kaasa 
võetud kelmikates sokkides lõid 
üheskoos tantsu nii noored val
lalised kui seeniormisjonärid.

Suviseks tippsündmuseks saigi 
eelmise misjonijuhataja vend 
Dance’i südamesoov – noorte 
vallaliste täiskasvanute ühine sõit 
templisse. Niisiis võis meie noori 
vallalisi täiskasvanuid kohata 
sel suvel 6.–10. juulini Soomes 
Helsingi templis. Me kõik sõit
sime sinna ootusärevuses – kes 
oma isiklikku templiandi saama, 
kes oma esivanemate eest risti
misi tegema, kes leidma endale 
kaaslast kogu igavikuks.

Päevad olid tihedad. Juba 
hommikul kell 7.15 õppis 
valdav enamus meist ühes
koos pühakirju. Tõusev päike, 

Helsingi 
templi juures
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 K iriku sotsiaalabiprogrammi 75. aastapäeva 
tähistamiseks kutsuti liikmeid kogu maail
mas osalema 2011. aastal teenimispäeval. 

Juhtidel ja liikmetel paluti otsida projektide korral
damisel ilmutust.

Eestis tuli ilmutus läbi ringkonna nõukogu,  
kes otsustas korraldada teenimispäeva laupäeval, 
17. septembril.

Nii toimuski mainitud kuupäeval esimene üle
eestiline teenimispäev Eesti ringkonnas. Tallinna, 
Tartu, Pärnu ja Narva koguduste liikmed jagunesid 
hommikul koos oma sõpradega rühmadesse ja 
suundusid inimeste juurde, kes mõne ettevõtmise 
juures veidi abi vajasid. Abivajajate leidmisel tulid 
meile appi kohalikud omavalitsused ja päevakes
kused, aga ka liikmed ise, kellele üks või teine 
abivajaja teada oli. Abikäsi oli teinekord rohkemgi, 
kui inimesi, keda aidata, ning seetõttu jõuti appi 
ka oma koguduse liikmetele.

Teenimisele aitas kaasa väga ilus ilm, mis meele 
rõõmsaks tegi. Abilisi rõõmustasid ka neile osaks 
saanud rohked kiidusõnad. Ette loeti koguni üks 
luuletus. Ka liikmed ise jäid oma päevaga väga 
rahule. Mõni läks veel järgmiselgi nädalal kellelegi 
appi. Paljud avaldasid soovi, et projekti korrataks 
nii pea kui võimalik.

Järgnevalt mõned sõnad teenimispäeval 
osalenutelt.

„Olen äärmiselt tänulik Taevasele Isale, et Ta 
vastas palvetele leida abivajajaid Tartu linnast,” 
ütles vend Margo. „Panin tähele, et kui ma abiva
jajate leidmise asjus palvetasin, saabusid vastused 
linnavalitsusest. See oli päris tore. Pakkumisi tuli 
PALJU! Tartu linnas abistasime eakamaid inimesi. 
Me saagisime ja lõhkusime puid ning ladusime 
riita. Ühe perekonna juures kühveldasime sütt. 
Palju kordi oli võimalus aidata eakatel koristada 
nende kodu: pesta aknaid ja köögiseinu, kloppida 
vaipu, vahetada kardinaid jne. Kõik olid rõõm
sad, et said aidata abivajajaid. Rõõmsad oli ka abi 
saajad. Meile lausuti abitöödel veedetud tundide 

jooksul pidevalt tänusõnu. Rõõm oli näha tänu 
inimeste silmades. Peale abistamise said koguduse 
liikmed juttu puhuda inimestega, keda aidati. Vaat 
see oli lõbus! Valentina kostitas abistajaid luuletu
sega, Leili näitas aga meile oma „sajandi ostu”, mis 
oli päris vinge. Mõni abistaja aga kasutas suurepä
rast võimalust ning jagas evangeeliumi. Olev oli 
väga tänulik, öeldes, et tal pole nii hästi koristatud 
elamist varem olnudki. Teenida oli väga mõnus!”

„Teenimisprojektil töötasime koos Kirikuga 
tutvuja Eliise ja oma vabal tahtel meiega kaasa 
tulnud Mariannega Nõmmel ühe vanatädi juures,” 
jagas oma muljeid õde Maris. „Teda oli tabanud 
hirmus õnnetus, nimelt kukkus talle mõni aeg 
tagasi jääpurikas pähe. Ta saab nüüd vaevalt 
liikuda, veel vähem korterit korras hoida. Meie töö 
oli koristada tema tube ning rõdu ja asju ümber 
tõsta, et toas ruumi teha. Vanatädi küpsetas meile 
kotlette ja lillkapsast, pakkus viinamarju ja juua. 
Pärast mõnetunnist koristamist istusime korraks 
maha ja rääkisime elust ja usust. Ta oli väga õn
nelik ja tänulik, et tulla saime. Leian, et teenimine 
peaks jätkuma, see ei tohiks jääda vaid üheks 
korraks. Taevane Isa tahab, et märkaksime inimesi 
enda ümber ja armastaksime neid sellistena nagu 
nad on. Teenimine teeb meid pühaks.”

Vend Sergei jutustas: „Teenimispäevaks val
mistumine polnud kerge. Me ei teadnud inimesi, 
kellele oma abi pakkuda. Palvetasime ja paastu
sime. Üks päev enne ürituse algust mõistsin, et 
ka meie oma liikmed võivad abi vajada. Mulle 
meenus, et ka pühakirjades on sellest juttu: aita 
usu liikmeid! Sellegipoolest palvetasin, et Taevane 
Isa ilmutaks või Püha Vaim juhataks mind sellise 
inimese juurde, kes tõeliselt abi vajab. Päev enne 
teenimispäeva nägin öösel unes üht tuttavat Kiriku 
liiget. Hommikul mõtlesin, et mida see küll võiks 
tähendada. Läksin tema juurde ja rääkisin talle 
oma unenäost. Ma ei jõudnud veel lõpetada, kui 
ta ütles, et häbeneb mind, häbeneb oma elamise 
pärast. Ütlesin, et pole vaja häbeneda ja rääkisin 

Üle-eestiline teenimispäev
Karin Kornav, Tallinna 1. kogudus
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lõpuni oma unenäo, milles olin näinud teda 
argliku ja kartlikuna. Alles siis sain aru, mida mu 
unenägu õieti tähendas. Tolle venna sõnul oli see 
ilmutus. Ma arvan ja usun, et see on hea näide 
sellest, et Jumala töö kestab edasi. Kes otsib, see 
leiab. Ja usun, et ka sellele liikmele, keda me 
teenisime, kes oli kartlik, oli see tunnistus sellest, 
et Jumal tegutseb läbi oma teenijate (läbi preester
luse), et aidata oma lapsi, et toetada ja lohutada, et 
tugevdada usku ja armastust. See on meie igaühe 
kohus. Ma ise tundsin rahu ja Jumala armastust. 
Tunnistan, et see töö, mida me teeme, on õige.”

„Silmitsesin betoonplaati ja tundus, et see 
naerab mu üle,” rääkis vend Matthew. „Hakkasin 
tõsiselt mõtlema, kuidas läbi betooni kaevata. 
See plaat istus täpselt seal, kuhu tuli paigaldada 
uus toru. Olin ennegi maad kaevanud ja haljas
tustöid teinud, aga see oli küll esimene kord, kui 
betoonplaat mulle vastu irvitas. Kaevasime koos 
teiste tublide vendadega ümber plaadi ja püüd
sime seda röögatult rasket plaati eemale tõsta. 
Katsusin mõtelda positiivselt: inimesed maksavad 
suurt raha, et jõusaalis käia, mina saan siin ilma 
vähimagi kulutuseta tasuta trenni teha. Need po
sitiivsed mõtteid lõppesid, kui plaat mulle varba 
peale kukkus. Lootsin, et varvas pole katki, aga 
kindel ma selles polnud. Mõtlesin korraks teeni
misest tulenevatele õnnistustele. Kas valu on üks 
nendest? Siis mõtlesin, et oleksin pidanud kandma 
tugevamaid jalanõusid. Tuli välja, et varbaluu katki 
siiski polnud ja varvas pareneb kiiremini, kui olin 
kartnud. Kui plaadist jagu saime, jätkasime kaeva
mist ja vaatamata sellele, et jalg ikka veel valutas, 
tundsin tõelist rõõmu, et olin saanud ühele perele 
abiks olla. Tagasi vaadates on selgem kui selge,  
et teenimisega kaasnevad tõepoolest õnnistused.”

Vend Kennet, õde Helle, vend Peter ja õde 
Kimberly külastasid teenimisprojekti käigus üht 
pensionärist vene naist Nõmmel. „Me küürisime 
tema elamist: pühkisime tolmu, pesime aknaid ja 
tõmbasime tolmuimejaga toad üle,” rääkis vend 
Kennet. „Tundus, et tolmuimejat ei oldud siin 
kasutatud kuude kaupa ja aknaid ei oldud pes
tud aastaid. See oli kõva töö, aga koos teha oli 
lõbus. Samuti vestlesime selle naisega tema elust 

ja perekonnast. Tore oli 
kedagi aidata. Tegime mi
dagi lihtsat ja kristlikku.”

„Laupäev, 17. sep
tember jääb meie perele 
alatiseks meelde,” sõnas 
õde Maila. „Hommikul, 
just enne seda, kui lap
sed Chrisiga uksest välja 
said, et hakata kiriku 
poole liikuma, juhtus mi
nul väike õnnetus. Sain 
endale kõigi tähelepanu. 
Vajalik abi mulle antud, 
lahkuti kodust.

Paar tundi hiljem saa
busid koju õhinas noo
red ja küsisid pettunult, 
et kas tõesti pole täna 
enam kedagi, kellele appi minna. Seejärel jagati 
koju jäänutele oma muljeid. Vend Jaagu käest saa
dud aadressil elas vanatädi, kel aastaid üle 80 ja 
kelle poeg 30 aastat tagasi sõjas surma oli saanud 
ning kel pole elavate kirjas enam ühtegi lähisugu
last, abiks käib vaid naaber. Vanatädil oli vaja puid 
saagida ja riita laduda. Kui töö tehtud, räägiti veel 
juttu ja kui ära hakati tulema, oli tädi kõiki kallista
nud ja nutma hakanud. Kodus pidasid lapsed juba 
plaani, kuidas vanatädi edaspidigi aidata, maja 
ümbert lund rookida vms. Emana on mul hea 
meel, et meie pere sellise toreda kogemuse sai. 
See on imeline, kuidas teisi teenides unustad oma
enda mured. Ma tean, et teenides teisi, teenime 
me ainult oma Jumalat.”

Õde Mari pajatab oma teenimispäeva elamus
test: „Sel päikesepaistelisel laupäeval teiste kogu
duse liikmetega õlgõla kõrval töötades tundsin, 
et olgu me nooremad või vanemad, meie ees
märk on üks – aidata neid, kes mingil põhjusel 
ise ühe või teise tööga hakkama ei saa. Omaenda 
tegemised ja toimetused tahaplaanile lükates  
ning end täielikult kellegi abistamisele pühenda
des mõistsin, mida tähendab ohverdamise vägi. 
Me ei pea küsima, miks või kas oleks saanud ka 
teistmoodi, me ulatame oma abikäe ja aitame.  

Abivajajaid 
aitamas
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Me aitame, sest hoolime, me aitame, sest ta
hame järgida Kristuse eeskuju.”

Vend Andres läks ühe Leningradis sündinud 
tädikese juurde, kes oli alguses väga tõre, aga 
lõpuks ütles, et „eks peske need aknad siis ära, 
muidu linnavalitsusest küsitakse jälle, miks ma 
abistajaid sisse ei lasknud”. „Pärast seda tegime 
veel mitmeid teisigi töid,” jätkas vend Andres. 
„Tädi läks lõpuks nii lahkeks ja usaldavaks, et 
rääkis ära kogu oma karmi eluloo (Leningradi 
blokaad, kaotatud abikaasa ja 7aastane poeg) 
ja tõi lagedale oma medalid. Nüüd suhtleb ta 
meiega heal meelel. Lõpp hea, kõik hea. Kunagi 
ei tea, millise kivi all võivad olla vähid.”

„Kõik me teame, et Viimse Aja Pühade  
Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed teenivad teisi 
rõõmuga,” ütles õde Svetlana. „17. septembril 
2011 kogesime erilist tunnet – ühtse suure pere 
tunnet. Teadsime, et sel aastal lähevad väga 
paljud inimesed – nii Kiriku liikmed kui muud 
inimesed kogu maailmas teisi teenima, aitavad 
abivajajaid ja näevad inimeste silmis rõõmu. 
Nii see täpselt oligi. Tundsime hinges soojust 
ja rõõmu ning oleme tänulikud Taevasele Isale 
selle õnnistatud päeva eest. Meile meenusid ki
rikulaulu „В жизни много ль хорошего сделал 
я?” (Kas olen teinud head?) sõnad: kes teenivad 
teisi, neid aitab Jumal ja neid õnnistatakse. And
sime veidi oma südamesoojusest teistele ja see 
oli suurepärane tunne!”

Teenimisest tundsid rõõmu nii abi saajad kui 
abi andjad, nii täiskasvanud kui lapsed. Päeva 
lõppedes teatas 11aastane Richard: „Ma pean 
ütlema, et täitsa tore oli!”

Meie tollane Eesti ringkonna juhataja Erki 
Kõiv ütles teenimispäeva kokku võttes: „Ta
haksin tänada kõiki, kes oma tegemiste kõrvalt 
leidsid aega tulla kodust välja, et aidata neid, kes 
seda tõesti vajasid, olla tööriistaks Issanda käes ja 
õnnistada seeläbi oma ligimesi. Teenimispäeval 
osalejad tundsid siirast rõõmu lihtsatest ja väikes
test asjadest. Taas kord saime kinnitust kuningas 
Benjamini sõnadele Mormoni Raamatus „et kui 
te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete 
ainult oma Jumala teenistuses” (Mo 2:17).” ◼

Minu kohtumine Eesti presidendiga
Vanem Lance Scott McGavin

MIDA MA MISJONIL KOGESIN?

 Misjoniaja lõpul kutsus 
üks äsja Kirikuga liitunu 
mind ja mu kaaslast 

oma koju õhtusöögile. See õde 
ristiti veidi aega tagasi, kui tee
nisin veel LõunaEestis, Tartus. 
Õhtusöögil rääkisime armastusest 
Eesti vastu, sellest, kuidas misjo
närid seda maad on armastama 
hakanud. Olen leidnud siin palju 
häid sõpru, siin veedetud ajast on 
mul hulganisti toredaid mälestusi. 
Mainisin, et üks mu soove on 
olnud kohtuda enne kojuminekut 
Eesti presidendiga. See mõte oli 
mind kiusanud juba mõnda aega. 
Tunnen presidendi vastu sügavat 
austust ja olen mõelnud, et ehk 
oleksid Eesti uksed seeläbi mis
jonäridele veelgi enam avatud. 
Selle asemel, et minu mõtte peale 
naerma hakata, vastas õde kähku: 
„Kui see on sinu soov, siis mine 
koju ja kirjuta presidendile. Küsi, 
kas võiksid temaga kokku saada. 
Proovida tasub alati!” Mõtlesin 
tema soovituse üle järele ja mõni 
päev hiljem tundsin, et olen val
mis tema nõuannet kuulda võtma 
ja Eesti presidendile kirjutama.

Kristus on õpetanud: „Paluge, 
siis antakse teile; … koputage, 
siis avatakse teile.” Kirjutasin pre
sidendile lühikese kirja eesti kee
les ja lisasin oma pildi. Kirjutasin 
talle endast ja oma perekonnast. 
Mainisin paari asja, mida olen 
peaaegu kaks aastat Eestis elades 
õppinud, rõhutades, kui väga ma 
Eesti inimesi armastan. Küsisin, 
kas ta leiaks minu jaoks viis 

minutit aega, et saaksin tal kätt 
suruda ja teda kui presidenti tä
nada. Panin kirja posti ja palusin 
Jumalat, et kui see on Tema tahe, 
teeks Ta nii, et mu kiri presi
dendi südant liigutaks.

Möödus umbes kuu aega, ilma 
et oleksin presidendilt vastust 
saanud. Ometi polnud ma kaota
nud lootust. Aeg läks ja lähenes 
Eesti taasiseseisvumispäev. Palju
des riikides on selline päev väga 
tähtis. Eestis on see päev eriti 
tähtis, kui mõelda, et enamik ini
mestest mäletab veel seda aega, 
mil Eestis polnud ei poliitilist ega 
usuvabadust. Eesti on nüüd jälle 
olnud iseseisev kakskümmend 
aastat. Peaaegu kõik aktiivsed ko
danikud, kes andsid oma panuse 
võitlusse iseseisvuse eest, on 
elus. Õhus on midagi maagilist, 
kui eestlased igal aastal kokku 
tulevad, et 1991. aasta 20. augustit 
meenutada. Tänu paljudele neile 
inimestele oli Eesti esimene en
dise Nõukogude Liidu liikmesriik, 
kes usuvabaduse välja kuulutami
sega avas ukse taastatud evan
geeliumile ja õnnistas pühade elu 
siin IdaEuroopa nurgakeses.

Mõni päev enne taasiseseis
vumispäeva leidsin postkastist 
Vabariigi Presidendi Kantseleist 
saabunud kirja. Avasin selle kohe 
ja lugesin läbi. Mulle teatati, et 
presidendil on tihe ajakava ja tal 
ei ole võimalik minuga isiklikult 
kohtuda. Järgmises reas seisis 
aga minu suureks üllatuseks 
ilusas eesti keeles: „Riigipeal on 
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hea meel kutsuda Teid 19. au
gustil Eesti iseseisvuse taastamise 
20. aastapäevale pühendatud 
vastuvõtule Vabariigi Presidendi 
roosiaeda Kadriorus.” Olin 
rabatud! Ma ei teadnud, mida 
mõelda! Pöördusin oma kaaslase 
poole ja ütlesin: „Tuleb välja, et 
me lähemegi presidendi juurde!” 
Palusin ja mulle anti, koputasin 
ja uks avati – palju suurem uks, 
kui olin osanud oodata!

Vastuvõtupäeva saabudes 
seadsime sammud presidendi 
lossi juurde. Meil avanes võimalus 
kohtuda kõigiga, kes Eesti taasise
seisvumisele isiklikult kaasa olid 
aidanud. Vastuvõtule olid kutsu
tud kõik tunnustatud inimesed, 
endised ja praegused poliitikud 
ning teised mõjukad eestlased ja 
kaks mormooni misjonäri. Tead
sime, et tavapärast misjonitööd 
me seal teha ei saa, kuid palve
tasime, et meie viibimine sellisel 
prestiižsel üritusel avardaks Kiriku 
võimalusi tulevikus. Tänasime 
isiklikult inimesi, kes kaksküm
mend aastat tagasi ajalugu tegid. 
Nad ei ole küll Kiriku liikmed, 
aga nad mängisid suurt osa 
Kiriku ajaloos IdaEuroopas. Meie 
jaoks oli nendega kokkusaamine 
midagi erilist. Ilma nende inimes
teta ei oleks Eestis evangeeliumi 
ja meid poleks iial kutsutud tee
nima sellele ilusale maale.

presidendiga tulevikus midagi 
kaasa toob, kuid me teame, et 
see oli Jumala tahe, et oli sündi
nud selline ime. Vastuvõtu järel 
kogesime veel mitmeid teisigi 
imesid. Üks noor mees, kellega 
olime vastuvõtul juttu ajanud, 
sai aru, et oleme misjonärid. Ta 
teadis Kirikust nii mõndagi. Mõni 
päev hiljem kohtusime temaga 
juhuslikult tänaval. Umbes nädal 
aega hiljem sattusime rääkima 
ühe hästi tuntud inimesega, 
kellega olime vastuvõtu ajal 
tuttavaks saanud. Oleme kindlad, 
et meie kohtumine nii paljude 
mõjukate eestlastega avab misjo
nitööks uusi võimalusi.

Mõnikord me ei tea, kuidas 
Vaim meid teatud tegudeni juha
tab. Sageli ei oska me märgata 
selle otsest tulemust. Vahel võivad 
sellised uskumatuna näivad 
mõtted nagu soov riigipeaga 
kokku saada tõeks osutuda. 
Mingil põhjusel tundsin ma juba 
misjoni alguses, et pean Eesti 
presidendiga kokku saama, ja mu 
soov läks täide. Olen südamest 
tänulik tollele Kiriku liikmele,  
kes oli Issanda käes töövahendiks 
ning julgustas mind presidendile 
kirjutama ja lihtsalt paluma. 
Vähem kui aasta tagasi õpetasin 
mina talle Kristuse õpetust ja 
aitasin tal liikuda ristimise suunas, 
nüüd õpetas tema mulle usku. 
1Ne 7:12 seisab: „Issand võib teha 
inimlaste heaks kõiki asju oma 
tahtmist mööda, kui on nõnda, et 
nad rakendavad temasse usku.” 
Tean seda omast kogemusest. 
Tean, et kui meil on usku ja meie 
soov on õigemeelne, ei jää miski 
kättesaamatuks. ◼

Kui me külaliste seas ringi 
liikusime, tuli meie juurde üks 
meesterahvas, kes ütles, et töötab 
presidendi juures. Ta oli tundnud 
minus ära kirja kirjutaja. Küsisin, 
kas president tõepoolest luges 
mu kirja. Mees vastas, et loomu
likult, kiri oli saadetud ju talle! 
President avas kirja ise ja mu 
sõnad liigutasid teda. Teda üllatas 
ühtlasi, et ma talle kirjutada söan
dasin. Ta soovis mind isiklikult 
vastuvõtule kutsuda ja kiidab 
minu eesti keele oskust. Seejärel 
palus mees meil veidi oodata, 
öeldes, et tuleb kohe tagasi. Kui 
ta mõne minuti pärast naasis, 
teatas ta, et president ootab 
meid. President oli meiega koh
tumiseks veidi kõrvale astunud. 
Tal oli kaasas oma fotograaf, et 
meiega koos pilti teha. President 
oli äärmiselt kena ja sõbralik. Ta 
küsis, kust me pärit oleme ja me 
vastasime, et Utah’ ja Iowa osarii
gist. Ajasime veidi juttu, seejärel 
läks president teisi külalisi ter
vitama. Pärast jutuajamist presi
dendiga rääkisime veel paljude 
inimestega. Kogu õhtu oli ime
tore. Lisaks presidendile olime 
kokku saanud paljude nendega, 
keda tundsime nägupidi. Olin 
tõeliselt tänulik, et Jumal meile 
sellise võimaluse andis.

Kuigi me ei saanud sel kokku
saamiselt rääkida usust, teadsid 
president ja tema külalised, et 
me oleme viimse aja pühade 
misjonärid. Külalistel jäi üle vaid 
imestada, miks meid küll sinna 
kutsuti. Mul oli hea tunne. Tead
sin, et olime oma kohalolekuga 
jätnud jälje. Me ei pruugi iial 
teada saada, kas meie kohtumine 

Vanem Mark 
William Nielson, 
Eesti Vaba-
riigi president 
Toomas Hendrik 
Ilves ja vanem 
Lance Scott 
McGavin
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KOHALIKE VIIMSE AJA PÜHADE HÄÄLED

Kolm tähtsat kohustust
Eesti ringkonna juhataja Tarmo Lepp

T ahaksin jagada teiega oma mõtteid meie kui 
Kiriku liikmete kolme tähtsa kohustuse üle 
Jumala ja teiste inimeste ees. Need kohus

tused on evangeeliumi kuulutamine, surnute lu
nastamine ja pühade täiustamine. Need on suured 
ja vahel tundub, et ka väga rasked kohustused. 
Me võime tabada end mõttelt, et ei mina ega sina 
suuda päästa kogu maailma. Tõepoolest, nii see 
on: ei mina ega sina suuda päästa kogu maailma. 
Kuid me suudame mõjutada ühte väikest osa sel
lest maailmast ja nõndaviisi üheskoos tegutsedes 
muudamegi selle maailma paremaks. Üksikisiku
tena pole meil kohustust päästa kõiki maailma 
inimesi, kui me just ei teeni misjonil. Aga meil on 
kohustus päästa neid, kes on meie ümber, keda 
me tunneme ja kes on meile kallid. Ma küsin en
dalt ja ma loodan, et ka teie küsite endalt: kuidas 
ma neid kolme kohustust täidan?

Evangeeliumi kuulutamine
Ma alustaksin kodust. Minu jaoks kõige täht

samad inimesed elavad minu kodus. President 
Harold B. Lee on öelnud: „Tähtsaim Issanda töö, 
mida te eales teete, toimub teie enda koduseinte 
vahel.” Vahel küsin ma endalt: kas ma loen kodus 
koos perega piisavalt pühakirju, kas me räägime 
kodus piisavalt evangeeliumist, kui sageli kutsun 
ma oma pere kokku, et neid õpetada? Ma teen 
neid asju, aga kindlasti saaksin ma teha seda 
paremini. Kui ma vaatan oma perekonda laiemas 
mõttes, siis näen ma paljusid sugulasi, kes ei ole 
Kiriku liikmed. Kas ma olen nendega rääkinud 
evangeeliumist? Olen seda teinud paljudega, aga 
mitte kõigiga. Kas ma olen teinud seda muuseas 
või nagu tõeline misjonär: Taevaselt Isalt palve 
kaudu juhatust otsides? Ma käin tööl ja sellest 
tulenevalt suhtlen ma väljaspool Kirikut paljude 
inimestega. Kas minu kõne ja käitumine kõne
levad neile sellest, et olen läbi ristimise Kristuse 
nime enda peale võtnud? Kas olen andnud neile 
võimalust tunda huvi minu usu, Kiriku ja Jumala 

vastu? Kas ma olen ise piisavalt ette 
valmistatud, et vastata küsimustele? Mida 
paremini sa mõistad Jeesuse Kristuse 
lepitust, seda suurem on sinu soov evan
geeliumi jagada. Sa tunned nagu Lehhigi, 
„kui tähtis on teha need asjad teatavaks 
maailma elanikele” (2Ne 2:8).

Pühade täiustamine
Ka pühade täiustamine algab kodust. 

Lapsevanematena on meie esmane ja 
suurim kohustus täiustada neid pühasid, keda 
Taevane Isa on usaldanud meie hoolde – meie 
lapsi. Kiriku liikmetena on meil suurepärane 
võimalus teenida erinevates Kiriku kutsetes ning 
täiustada nende kaudu meie õdesid ja vendi Kiri
kus. Kas võtame kutsed alati heal meelel vastu või 
tunneme vahel, et meie kanda on juba niigi ras
ked koormad? Üks kuulus kirikuõpetaja tähendas 
kord: „Inimesed teevad kõvasti tööd raha nimel. 
Veel kõvemini teevad nad tööd teiste inimeste 
nimel. Aga kõige kõvemini teevad inimesed tööd, 
kui nad on millelegi pühendunud. … Kohustus 
ei ole kunagi vääriliselt täidetud, kui seda ei täida 
keegi, kes teeks heal meelel veelgi rohkem, kui 
see vaid võimalik oleks.” Pühade täiustamise täht
saks osaks on ka sõprussidemete süvendamine 
teiste Kiriku liikmetega. Me oleme üks suur pere, 
me oleme õed ja vennad Issandas. Tema armas
tab meid ja hoolib meist ning sedasama ootab ta 
ka meilt. Me võime vahel tunda, et üks või teine 
kiriku üritus ei anna meile isiklikult midagi. Kas 
peame ennast targemaks ja tublimaks kui selle 
ürituse korraldaja või leiame, et meil on samal ajal 
palju muudki teha? Kuid oma kohalolekuga tugev
dame me teisi. Oma tunnistusega tugevdame me 
nende tunnistust, kellel see on meie omast ehk 
nõrgem. President Gordon B. Hinckley on öelnud 
kaunid sõnad: „Kas sa tahad olla õnnelik? Unusta 
ennast ja süvene sellesse tähtsasse töösse. Pinguta 
jõudu aitamaks teisi. … Seisa sirgemalt, tõsta neid, 

Tarmo Lepp
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kel nõrkenud põlved, hoia ülal nende käsivarsi, 
kel need on rippu vajunud. Ela Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi järgi.”

Surnute lunastamine
Siin on meil väga suur vastutus. Kui elavate 

inimeste puhul võime loota misjonäride peale, 
et ehk nemad satuvad kokku meile kallite ini
mestega ja õpetavad neid meie eest, siis meie 
sugupuud ei uuri meie eest keegi ega tee ka 
templitalitusi meie eest. Me peaksime endalt kü
sima, kas ma ikka külastan templit nii sageli kui 
võimalik? Esimene samm on olla templisoovituse 
vääriline. Teie, kellel ei ole kehtivat templisoo
vitust, mõelge sellele, millest te ilma jääte, kui ei 
käi templis. Mõelge neile, kelle nimed te võiksite 
templisse viia. Ma olen teinud vajalikke templita
litusi paljude oma siitilmast lahkunud sugulaste 
eest, olen olnud lepingute sõlmimisel nende 
asendajaks. Iga kord olen tundnud oma südames 
nende inimeste tänulikkust ja armastust, kelle 
eest olen neid talitusi sooritanud. Jehoova ütles 
oma teenija Malakia kaudu: „Vaata, ma läkitan 
teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Jehoova päev, 
suur ja kardetav! Ja tema pöörab vanemate süda
med jälle laste poole ja laste südamed vanemate 
poole” (Ml 3:23–24).

Need kolm kohustust – kiriku missiooni peak
sid olema osaks meie igapäevaelust. Iga uus päev 
avab meile uue võimaluse kuulutada Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi. Iga päev on meil võimalus 
pühade täiustamiseks, kas siis õpetust ette val
mistades või seda õpetades, kodu või külastus
õpetust tehes, oma lapsi õpetades või ise õppides 
selleks, et olla parem õpetaja. Leidke aega sur
nute lunastamiseks, oma esivanemate leidmiseks 
ning templis käimiseks. Meile on loodud head 
tingimused templis käimiseks – tempel on meile 
väga lähedal. Kasutage neid võimalusi ja õnnis
tusi, mis Taevane Isa on meile valmistanud.

Minu jutt sisaldas palju küsimusi ja loodeta
vasti esitate te neidsamu küsimusi ka endale. Ma 
tean, et enamus neist küsimustest said teie poolt 
jahvastuse. Te olete tublid ja ustavad Issanda jär
gijad. Ta armastab teid. Ta armastab meid kõiki. 

Ta ootab meid tagasi enda juurde. Sellepärast 
peame me ulatama käe neile, kes ei kõnni meiega 
ühte rada ja neile, kes ei jaksa ise seda teed kõn
dida. See on Tema soov, et me kõnniksime ühise 
perena, õdede ja vendadena, et olla kord koos 
meie ühises kodus, meie Isa kodus. ◼

LEMMIKPÜHAKIRJAKOHT

Palve tervendav jõud
Darja Ivanova, Narva kogudus

 Moosia 4:20: „Ja vaata, 
nüüdki, praegusel 
ajal, olete te hüüdnud 

tema nime ja anunud, et saada 
andeks oma patud. Ja kas ta on 
lasknud teil anuda asjata? Ei, 
ta on valanud oma Vaimu teie 
peale ja on lasknud teie süda
metel täituda rõõmuga ning 
pannud lukku teie suud, nii et 
te ei võinud leida sõnu – nii 
ülimalt suur oli teie rõõm.”

See on kahtlemata üks neist 
paljudest vapustavatest salmi
dest Mormoni Raamatus, mis 

avaldavad mulle muljet isegi 
pärast mitmekordset lugemist. 
See salm oli mulle suureks abiks 
tähtsal eluhetkel. Vahel tundub, 
otsekui oleksime üksinda ja pole 
kedagi, kes meid toetaks. Kuid 
meil tuleb alati meeles pidada,  
et meil on, kelle poole pöör
duda ja kellega jagada oma 
koormaid. Palvel on tervendav 
jõud. Meil tuleb meeles pidada, 
et meie Taevane Isa on alati mei
ega. Ta tunneb meid. Ta näitab 
meile armastusega meie vigu ja 
ütleb, kuidas neid parandada. ◼ ES
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