
 O k t o o b e r  2 0 1 2  U1

Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kiriku 
taastamisega prohvet 

Joseph Smithi vahendusel 
taastati ka puhtad õpetused 
ja põhimõtted, millest kuu-
lutas Jeesus Kristus, kui Ta 
elas maa peal, preesterluse 
volituse tegutseda Tema 
nimel ja kõik võtmed, mis on 
vajalikud Iisraeli koja kokku-
kogumiseks ning talitusteks 
ja lepinguteks, mis on meie 
Taevase Isa juurde naasmiseks 
möödapääsmatud.

Meile on saanud osaks 
tõeline õnn, et saame elada 
sel erilisel ajal, mil meil on 
võimalik võtta vastu tõde, 
sõlmida lepinguid ja olla oma 
eluga Jumalale meele järele. 
Meie pühendumus väljendub 
meie soovides, usus ja tegu-
des. Selleks et meis tekiks 
tõeline soov jääda truuks 
sõlmitud lepingutele ning et 
kutsuda teisi Kristuse juurde, 
peab meil olema tunnistus, 
peame tundma Jumala ar-
mastust ja armastama oma 
kaasinimesi.

2010. a oktoobri üldkon-
verentsikõnes „Usu muutev 

sõlmitud lepinguid. Me teame, 
et Jumal jääb alati truuks 
meile antud lubadustele. 
Seega sõltub nende lubaduste 
täitumine meist. Loomulikult 
saab teel olema väljakutseid. 
Ustavatele on siiski lubatud, 
et nad peavad vastu lõpuni. 
Vanem Scott mainis oma 
kõnes järgmist: „Kurat ei saa 
võidule! Ta saab tegutseda 
juba praegugi üksnes Issanda 

Uudised Eestist

PiirkOnna juhatuse sõnum

Lepingute pidamine
Per G. Malm, 2. nõuandja Ida-Euroopa piirkonna juhatuses

Per G. Malm

vägi ja iseloom” rääkis vanem 
Richard G. Scott tunnistusest 
ja selle mõjust elus: „Tunnis-
tuse teevad tugevamaks vaim-
sed märguanded, mis annavad 
kinnitust, et õpetus peab 
paika ja tegu on õige. Sageli 
tuleb selline juhatus tugevate 
tunnete saatel, mis toovad 
silmi pisarad ega lase rääkida. 
Tunnistus pole siiski meelelii-
gutus. See on loendamatutest 
õigetest valikutest sündinud 
lõngast kootud iseloomu olu-
lisim osa. Nende valikute taga 
on usk ja usaldus sellesse, 
mida usutakse ja mida pole 
vähemalt esialgu näha. Tugev 
tunnistus toob rahu, tröösti ja 
kindluse. See annab veendu-
muse, et kui Päästja õpetusi 
pidevalt järgida, on elu ilus, 
tulevik kindel ja ettetulevad 
probleemid leiavad lahen-
duse.” Selline tunnistus aitab 
meil teha usuga tööd oma-
enda päästmise nimel ning 
kutsuda seda tegema ka teisi 
ja neile selle juures toeks olla.

Igavese valikuvabaduse 
põhimõtte järgi kanname kõik 
isiklikult vastutust, kuidas 
me elame ja kuidas austame 
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seatud piirides. Ta ei saa ära 
võtta ühtegi väljateenitud 
õnnistust. Ta ei saa ümber 
teha iseloomu, mis on rajatud 
õigemeelsetele otsustele. Tal 
pole vähimatki võimu hävi-
tada igavikulisi sidemeid, mis 
on sõlmitud pühas templis 
abikaasade ja laste vahel. Ta 
ei saa lämmatada tõelist usku. 
Ta ei saa võtta ära teie tun-
nistust. Nendest asjadest võib 
ilma jääda üksnes siis, kui alla 
vanduda tema kiusatustele. 
Temal endal aga puudub 
igasugune võim seda kõike 
hävitada.” Kui me mõistame, 
et meile on antud vägi kiusa-
tustele vastu pidada, aitab see 
meil oma lepingutele truuks 
jääda. Selleks tuleb meil olla 
alandlikud ja jätkuvalt oma 
tunnistust kosutada. Lubadus 
on välja öeldud! Kõik  
on seega meie kontrolli all.

Kosutagem alati oma tun-
nistust ja olgem oma iseloo-
mult üha õigemeelsemad, 
oma lepingute pidamisel üha 
ausameelsemad. Ainult siis 
avastame, et meid toetatakse 
tõepoolest väega kõrgest.

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

 Möödunud aasta 
5. oktoobril teatas 
Esimene President-

kond pühakirjade eestikeelse 
kolmikköite ilmumisest. 
Köide sisaldab Mormoni 
Raamatut, Õpetust 
ja Lepinguid, Kalli-
hinnalist Pärli ning 
uurimist hõlbustavat Pühakir-
jajuhti. Lisaks teavitati liikmeid 
uuest eestikeelsest Mormoni 
Raamatust, millele on lisatud 
nüüd joonealused märkused ja 
Pühakirjajuht. „Me innustame 
liikmeid muretsema endale 
omaenda pühakirjad ning uu-
rima neid järjepidevalt omaette, 
perega, Kiriku koosolekutel ja 
ülesannete täitmisel,” kirjutas 
Esimene Presidentkond. „Kui 
liikmed õpivad ja õpetavad 
pühakirju palvemeelselt, kasvab 
nende tunnistus ja nad saavad 
igapäevaelus suuremat juhatust.”

Käesoleva aasta alguses jõudis 
eestikeelne kolmikköide ka ena-
miku Eesti liikmete kodudesse. 
Suur oli liikmete rõõm Õpetuse 
ja Lepingute üle, mis tõendina 
maailmale, et Jumal armastab 
oma lapsi ja suhtleb nendega 
igal evangeeliumi ajajärgul ja 
kõikjal, on jõudnud lõpuks eesti-
keelsena Eestimaa pinnale.

Raamatu sissejuhatusest 
loeme, et Õpetuse ja Lepingute 

kOhaLikud uudised

uued eestikeelsed 
pühakirjaraamatud
Karin Kornav, Tallinna I kogudus

„sõnumid, 
hoiatused 
ja õhutused [on] kasuks kogu 
inimkonnale ja sisaldavad kut-
set kõikidele inimestele kõik-
jal – kuulata Issanda Jeesuse 
Kristuse häält. …

Õpetuse ja Lepingute raamat 
on Kiriku üheks põhiteoseks 
koos Piibli, Mormoni Raamatu 
ja Kallihinnalise Pärliga. Siiski 
on Õpetus ja Lepingud ainu-
laadne, kuna see ei ole muistse 
üriku tõlge, vaid on pärit tä-
napäevast ja on antud Jumala 
poolt tema väljavalitud proh-
vetite kaudu tema püha töö 
taastamiseks ning Jumala ku-
ningriigi rajamiseks maa peale 
praegusel ajal.”

Eestikeelseid pühakirju on 
võimalik lugeda ka Interneti va-
hendusel, klõpsates meie kodu-
lehel www.jeesusekristusekirik.
ee parempoolses tulbas lingile 
PÜHAKIRJAD. ◼

Eestikeelne 
kolmikköide Ka
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 Laupäeval, 17. märtsil 2012 toimusid kõikjal 
Ida-Euroopa piirkonnas Abiühingu konve-
rentsid, mis olid pühendatud selle ühingu 

loomise 170. aastapäevale. Oluline juubelikogune-
mise osa oli Kiriku abiorganisatsioonide – Abi-
ühingu, Noorte Naiste ja Algühingu – üldjuhatuste 
liikmete ülekanne. Kõigi nende kolme ühingu 
pingutused on suunatud sellele, et aidata naistel 
avada oma jumalik potentsiaal.

Ka meie, Eesti õed, tahtsime seda tähtpäeva mee-
les pidada. Et juubel oleks ikka juubelimaiguline ja 
suurejoonelisem, otsustati seda teha koos kõigi Eesti 
ringkonna koguduste õdedega. Ürituse teemaks sai 
valitud „Eesti õed eile, täna ja homme”. Abiühing on 
Eestis toiminud juba üle 20 aasta ja selle ajaga on 
kogunenud küllaltki suur hulk kauneid mälestusi 
meie armsate õdede ühistest tegemistest. Samuti oli 
suur soov saada lähemalt tuttavaks teiste koguduste 
õdedega ning mõelda nendele, kes oleksid need 
õed, kes tulevad meie järel.

Peokutsed meisterdasid Tallinna õed ühiselt pere, 
kodu ja enese arendamise koosolekul ning edastasid 
need teiste koguduste õdedele ja nendele õdedele, 
keda me väga endi hulka tagasi ootame. Palusime 
neil ka koguda mälestustekilde ja pilte oma Abi-
ühingu ajaloost ning need peole kaasa tuua.

Nii kogunesid Eesti ringkonna õed laupäeval, 
17. märtsil Tallinna koguduse hoonesse seda ilusat 
sündmust tähistama. Kohale said tulla õed Tallinna 
1. ja 2. kogudusest ning Narvast. Õdesid ootasid ees 

eesti õed eile, täna ja homme
Reeli Lepp, Tallinna I kogudus

Õed eile 
(1998), …
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… täna  
(Tallinna II  
koguduse 
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pidulikult kaetud lauad ja maitsvad söögid, mille 
olid meile valmistanud Tallinna 1. ja 2. koguduse 
vanemate kvoorumi vennad. Üritusel tervitas kõiki 
kohale tulnuid ja tänas õdesid nende suure töö 
ja toe eest kirikus Eesti ringkonna juhataja vend 
Tarmo Lepp. Muusikalisi vahepalasid esitasid õed 
Anneli Pihelgas ja Eeva Schneider Tallinna 1. kogu-
dusest ja õdede koor Tallinna 2. kogudusest. Üheks 
ürituse osaks oli ka töökodades osalemine, mida 

aitasid läbi viia õde Annely Möll (käsitöökojas), 
vend Kennet Jõgi (toimetuleku kojas) ja õde Janika 
Kõiv (mõttekojas). Need olid kojad, kus me saime 
koguda tarkust, et tulevikus oma elus paremini hak-
kama saada või jagada oma mõtteid, mida Abiühing 
saaks veel oma kaaskondlastele pakkuda. Ürituse 
taustaks olid ekraanil slaidid Eesti õdedest läbi 20 
aasta. Üritust aitas juhtida õde Reeli Lepp.

Tänu kõikidele kohale tulnud õdedele kujunes 
üritus väga südamlikuks, tunda oli tõelist ühte-
kuuluvust ja seda, et me oleme õed Siionis – me 
toetame üksteist ja me vajame üksteist! Aitäh teile, 
armsad õed! ◼

… ja homme 
(õde Lepp 
lapselapsega)Ka
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 Pikki aastaid ootasid Eesti 
pühad eestikeelse kolmik-
köite ilmumist, kuni see 

2012. aasta jaanuaris lõpuks 
teoks sai. Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kirikul on 
lisaks Piiblile veel kolm püha-
kirja – Mormoni Raamat, Õpetus 
ja Lepingud ning Kallihinnaline 
Pärl. Mormoni Raamatu eesti-
keelne versioon ilmus esma-
kordselt 2000. aastal. Hiljuti 
ilmunud kolmikköide sisaldab 
parendatud tõlkega Mormoni 
Raamatut, Õpetust ja Lepinguid 
ja Kallihinnalist Pärli.

Õpetuse ja Lepingute sisseju-
hatuse kohaselt on see raamat 
„… kogumik jumalikke ilmutusi 
ja inspireeritud teadaandeid, 
mis on antud Jumala kuningriigi 
rajamiseks ja selle töö korral-
damiseks maa peal viimsetel 
päevadel. Kuigi enamik sõnu-
mitest, hoiatustest ja õhutustest 
on suunatud Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kiriku liik-
metele, on need kasuks kogu 
inimkonnale ja sisaldavad kutset 
kõikidele inimestele kõikjal – 
kuulata Issanda Jeesuse Kristuse 
häält, mis räägib neile nende 
maise heaolu ja nende igavese 
pääste eesmärgil.

Enamik ilmutusi selles ko-
gumikus saadi Joseph Smith 

Kvoorumi liikme sulest ilmus 
ajakirja Ensign 1978. aasta det-
sembri numbris artikkel peal-
kirjaga „Õpetus ja Lepingud 
– Issanda hääl”. Järgnevalt tsitee-
rin vanem Maxwelli mõningaid 
mõtteid, mis puudutavad seda 
tähtsat raamatut.

„Kui küsida, milline pühakir-
jaraamat annab kõige tihedamini 
võimalust „kuulata” Issandat 
rääkimas, mõtleks enamik ini-
mesi kõigepealt Uue Testamendi 

Kennet Jõgi
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kuidas ma tean

õpetus ja Lepingud toob meieni 
nii issanda hääle kui tema sõna
Kennet Jõgi, Tallinna I kogudus

noorema kaudu, kes oli Viimse 
Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kiriku esimene prohvet ja presi-
dent. Ülejäänud on saadud mõ-
nede tema ametijärglaste kaudu 
Kiriku juhtkonnas …”

Kallihinnalise Pärli sissejuha-
tuse põhjal koosneb see raamat 
„… valitud materjalidest, mis 
puudutavad paljusid Viimse 
Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kiriku olulisi usulisi ja õpetus-
likke vaateid. Need materjalid 
tõi esile Joseph Smith ning 
need avaldati tema aja Kiriku 
perioodikaväljaannetes.”

Täpsemalt on nendeks valitud 
materjalideks valitud osad Moo-
sese raamatust (katkend Joseph 
Smithi 1830. aasta juunis alusta-
tud Esimese Moosese raamatu 
tõlkest), Aabrahami raamat (tõlge 
1835. aastal Joseph Smithi kätte 
sattunud patriarh Aabrahami 
papüürusele kirjutatud ülestähen-
dustest), Joseph Smith – Matteuse 
evangeelium (katkend Joseph 
Smithi tõlgitud Matteuse tunnistu-
sest Piiblis), Joseph Smith – aja-
lugu (katkendid Joseph Smithi 
ametlikust tunnistusest ja ajaloost, 
mille ta kirjutas 1838. aastal) 
ja Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kiriku usuartiklid.

Neal A. Maxwelli, hili-
sema Kaheteistkümne Apostli 
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Seejärel jäin hetkeks tukastama. 
Ärgates nägin, kuidas palat 
kiirgas valgusest. Sellist valgust 
polnud ma iial varem näinud. 
Tukastasin uuesti ja uuesti 
ärgates kordus sama. Seejärel 
jäin magama ja magasin hom-
mikuni. Minu palatikaaslane 
valgust ei näinud, aga magas 
samuti hommikuni. Usun, et 
Jumal saatis oma inglid minu 
juurde, et mu valu väheneks. 
Sellest tean, et Taevaisa aitab 
alati – tuleb vaid alandlikult 
paluda. ◼

peale. Uus Testament on imeline 
kollektsioon Messia tegudest  
ja paljudest õpetustest. Kuid 
Õpetus ja Lepingud toob meieni 
nii Issanda hääle kui Tema sõna. 
Me võime peaaegu „kuulda” 
Teda kõnelemas. …

Õpetus ja Lepingud annab 
meile nii palju ülisuuri tõdesid, 
mida ei ole võimalik täielikult 
mõista, kui me ei loe tähele-
panelikult. Ja isegi sel juhul 
mõistame neid hädavaevu. 
Näiteks jagatakse meiega üht 
universumi arvatavasti esimest 
seadust – me saame õnnistusi, 
kui kuuletume seadusele (vt ÕL 
130:20-21). Kui paljud inime-
sed on tõeliselt valmis selliseks 
oivaliseks igaveste asjade kor-
raldust ilmestavaks tõeks? …

See, kes loeb seda rohkeid 
avastusi pakkuvat ja taeva-
likku raamatut, tugevdab oma 
tunnistust ja tuleb Päästjale 
lähemale kui eales varem! Nii 
nagu tähistaevas paneb meid 
mõtisklema Jumalast „liiku-
mas oma majesteetlikkuses ja 
väes” (ÕL 88:47), kuuleme ka 
selle pühakirjaraamatu kaudu 
Jumalat meid õpetamas, palu-
mas, parandamas ja informee-
rimas „oma majesteetlikkuses 
ja väes””.

Nagu vanem Maxwell, nii 
olen ka mina kuulnud Õpetust 
ja Lepingut lugedes Issanda 
häält. Eelkõige aga on see 
raamat tugevdanud minu tunnis-
tust Joseph Smithist kui Jumala 
prohvetist sel viimsel ajal. ◼

minu tunnistus
Linda Hamburg, Pärnu kogudus

Linda Hamburg
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 Ma tunnistan, et uurides 
raamatut „Evangee-
liumi alused”, olen 

saanud juurde rohkesti tead-
misi, et Taevaisa on andnud 
meile käsud ja tervise seaduse. 
Kui peame kinni Tema käs-
kudest ja tervise seadusest, 
on meie tervis korras ja elu 
kergem. Otsus kuuletuda meie 
Taevaisale teeb mind õnneli-
kuks, sest Ta aitab mul teha 
õigeid valikuid.

Jeesus kujundas maailma 
oma Isa juhendamisel ja see 
oli Isale meelepärane. Tänu 
sellele elame me ilusal maal ja 
meie kohus on kaitsta loodust 
ja kõike sinna juurde kuu-
luvat, sest saame toidu ning 
riided selle maa taimedelt ja 
loomadelt. Me peame loodust 
hoidma, et ka järgnevad põlv-
konnad võiksid tunda rõõmu 
ilusast maast ja loodusest.

Ma tunnistan, et Taevaisa 
elab ja armastab mind. Kord 
olin ma haiglas põlveoperat-
sioonil. See operatsioon pole 
kuigi kerge. Pärast seda olid 
mul valud ja ma ei saanud ma-
gada. Minu palatis oli veel tei-
negi naine. Naine hakkas vene 
keeles Jumala poole palvetama 
ja mina otsustasin ka palve-
tada. Ütlesin Taevaisale: „Palun 
kergenda natuke-natuke mu 
valu, et saaksin magama jääda.” 
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Tallinnast jäid meile meelde pu-
nased kivikatused ja pannkoo-
gid vanalinnas ning 2009. aasta 
imetabane laulupidu. Tartut 
jääb meenutama Raekoja plats 
ja suvine jalutuskäik jõe ääres, 
tuledesäras Tartu ülikool, tohutu 
laev, mis keset talve raekojaplat-
sile ilmus. Pärnust on jäänud 
meelde suvised hansapäevad, 
Eesti jogurt ja juustusaiad. 
Narvast meenuvad kaks kivi-
kindlust, ilus jõgi ja kilomeet-
ritepikkused veokijärjekorrad 
riigi piiril. Ja kõigi nende linnade 
vahel oli loomulikult kaunis 
Eesti maastik oma igal aastaajal 
ilusate metsade ja talumaadega. 
Me oleme sõitnud Eestimaa tee-
del ja külastanud siinseid linnu, 
kuid kõige hinnalisemaks ja 
meile kõige enam muljet avalda-
nud mälestuseks jäävad imetore-
dad Eesti pühad. Me armastame 
teid! Me peame kalliks õnnistust, 
et saime teenida koos teiega siin 
Balti misjonil. Elu teie seas ja 
üheskoos tegutsemine on olnud 
üks suurimaid privileege meie 
elus. Aitäh teile teie armastuse 
ja sõbralikkuse eest!

Me võtame endaga kaasa 
mälestused, kuid jätame teiega 
oma tunnistuse, et Jumal on 
meie Taevane Isa, et Ta armastab 
meid, et Jeesus Kristus on Tema 
Poeg ning meie Lunastaja ja 
Päästja. Oleme tundnud Kristuse 

 Meie esimene nädala-
vahetus Balti misjonil 
möödus Eestis, kus 

me käisime Tallinna I ja II 
koguduse koosolekutel, saime 
kokku ringkonna juhatusega ja 
kohtusime misjonäridega. Riiast 
Tallinna sõites hämmastas meid, 
kui omane oli meile siinne 
maastik. Kuigi olime elanud 
aastaid Ameerika Ühendriikides 
Minnesota osariigis, tundsime 
end Eesti metsade ja talude 
keskel nagu kodus. Tuttav tunne 
kasvas veelgi, kui käisime kiri-
kus ja kuulsime Eesti pühasid 
tunnistamas Päästjast Jeesusest 
Kristusest. Igal kõnelejal oli 
usust rääkida oma lugu ja oma 
tunnistus tõest. Nende tugevus 
ja eeskuju äratasid meis otse-
kohe imetlust ja armastust.

Järgmistel kuudel mööda 
Eestit ringi sõites leidsime, et 
Tartu, Pärnu ja Narva pühad on 
valatud sama vormi järgi – nad 
on pühendunud vennad ja õed, 
kes on leidnud tõe ning kelle 
elu on täis usku. Nende aastate 
jooksul, mil oleme üheskoos 
Jumalat kummardanud ja oma 
Päästjat Jeesust Kristust teeni-
nud, on see esmamulje muutu-
nud järjest tugevamaks.

Loomulikult hakkasime me 
Eestit armastama. Siinkohal mõ-
ned meie mälestused Eesti suu-
remate linnade külastamisest. 

lunastavat armastust ja Tema 
halastust meie vastu; oleme 
tundnud Kristuse lepitusega 
kaasnevat vabadustunnet ja mee-
lerahu. Jeesus on meie Päästja 
ja Lunastaja. Kristus taastas maa 
peal oma lunastava evangee-
liumi ja oma preesterluse väe 
prohvet Joseph Smithi kaudu. 
See preesterluse vägi ja volitus 
on täna maa peal. Thomas S. 
Monson on Jumala prohvet 
Kirikus. Tema kaudu juhib Jumal 
oma Kirikut. Me usume, et 
Mormoni Raamat ja muud püha-
kirjad on Jumala juhatussõnad 
ja me leiame neis tõde, rõõmu 
ja õnne. Me usume Jumala luba-
dust, et kui me oleme ustavad 
Temaga sõlmitud lepingutele ja 
Talle antud lubadustele, võime 
me elada oma peredega igavesti 
Jumala kuningriigis. ◼

mida ma misjOniL kOgesin?

mälestusi eestist
Douglas ja Nancy Dance, USA

Endine Balti 
misjoni juhataja 
vend Dance 
abikaasaga
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 Ülikoolis õppimisest meenuvad 
mulle ööd enne eksameid. Tihti 
tuli siis näpistada aega õppimi-

seks unetundide arvelt, kuid vahel ei 
piisanud sellestki. Neil puhkudel tuli 
teha äärmiselt riskialdis valik – visata 
kulli ja kirja ja jätta läbi töötamata mõ-
ned piletid esimesest või siis tagumi-
sest kolmandikust. Komisjonilaua taga 
jäi sel juhul loota vedamisele, kuid 
mitte alati ei naeratanud õnn.

Kirikuga liitusin ma 27. jaanuaril 
1990. Selle sammu astumisel oli otsus-
tav tähtsus Mormoni Raamatul, mida 
tollal oli võimalik lugeda meile vähegi 
mõistetavates keeltes. Põhiliselt olid 
need kas soome- või venekeelsed tõl-
ked. Vähesed suutsid tollal saada aru 
inglisekeelsetest algtekstidest. Tihti 
kulus tunde palvetele ja mõtisklus-
tele, et süüvida loetu sisusse ja jõuda 
lähemale meile edastatavate ilmutuste 
tähendusele. See, millest ma aru sain, 
kõlas nagu muinasjutt, mida ma olin 
kuulnud kauges lapsepõlves ja mis oli 
jäänud varju nähtamatu eesriide taha.

Eestikeelse Mormoni Raamatu il-
mumiseni kulus siis veel kümmekond 
aastat. Selle tähtsust Kiriku edasisele 
kujunemisele Eestis on raske üle hin-
nata. Kuid see pole ainuke koht, kust 
võime lugeda õpetustest, mida Taeva-
isa on andnud oma lastele.

President Boyd K. Packer on öelnud, 
et meie maine elutee sünnist surmani 
allub igavesele seadusele ja vastab 
plaanile, mida on kirjeldatud ka õnnis-
tuse suure plaanina. Sellel plaanil on 
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kuulata hääli läbi eesriide
Aivar Lembit, Narva kogudus

kolm osa ja meie asume selle plaani 
teises ehk keskmises osas. See on osa, 
kus meid ootavad proovilepanekud 
kiusatuste ja katsumuste, võimalik et 
isegi tragöödiate kaudu. Mida enam 
me seda mõistame, seda arusaadava-
maks muutub meile meie elu, seda 
enam saame me seista vastu kõhkluste, 
pettumuste ja masenduse tulvale.

Pühakirju on võrreldud kaartidega, 
mida kasutavad orienteerujad või 
rallisõitjad sihtmärgini jõudmiseks. 
Jumala läbi kõikide aegade antud il-
mutused on kompass, mis aitab meid 
õigel kursil hoida. Need ilmutused 
ei ole lõppenud muistsete prohveti-
tega, olgu Palestiinas või Ameerika 
mandril. Sama olulised on õpetused, 
mida Ta on jaganud prohvetite kaudu 
Kiriku taastamisest kuni tänapäevani 
ja nende andmine jätkub ka tulevi-
kus. Enne lavale astumist võimaldab 
teksti tundmaõppimine meil mõista 
seda, kuhu me oleme sattunud, milli-
sed sündmused eelnesid käesolevale 
vaatusele esimeses vaatuses ja kuhu 
me satume kolmandas. Kahtlemata on 
see kõik meie jaoks mõistetavam, kui 
saame teha seda meile omases keeles. 
Tähelepanelikul kuulamisel võime me 
eristada läbi eesriide tuttavaid hääli.

Nii nagu on meile tähtsad kõik 
talitused meie pühakodades, nii moo-
dustavad ka Taevaisa eri aegadel an-
tud ilmutused ühe suure terviku. See 
on nagu piltmõistatus, mis iga uue 
ruudu avanemise järel üha selgemaks 
muutub. Paljud ilmutused tehti meile 

prohvetite kaudu teatavaks Kiriku 
taastamisel viimsetel aegadel ja need 
on kirjas Õpetuses ja Lepingutes. Ilma 
nendeta poleks avanev pilt täielik. Kui 
mõne aja eest õnnestus mul hoida 
käes uut eestikeelset kolmikköidet 
Mormoni Raamatu, Õpetuse ja Lepin-
gute ja Kallihinnalise Pärliga, mõistsin 
ma, et suur osa nendest ruutudest on 
taas meie pilkudele avanenud. Enam 
ei sõltu Jumala saladustesse tungi-
mine meie keelelisest andekusest.

Kahtlemata tekitab tuliuus raamat 
selle lehitsemisel esialgu aukartust, 
kuid samas on ka arusaadav, kuivõrd 
keeruline oleks ilma selleta mõista 
seda suurepärast plaani, millele me 
kunagi oma heakskiidu andsime. 
Meile teed juhatav kaart jääks pooli-
kuks, kui selle kohta puuduks terviklik 
legend. Kui kujutleme end näitlejatena 
eluteatri teises vaatuses, siis oleks üli-
malt vajalik, et tutvuksime enne alus-
tamist täieliku käsikirjaga. Me ei tea 
kunagi, milliseid küsimusi võidakse 
hakata meile esitama ja kummast ot-
sast meie tõmmatud pilet võib tulla.

Issand on selle kohta prohvet 
Joseph Smithi kaudu saadud ilmutu-
ses öelnud: „Valmistuge, valmistuge 
selleks, mis on tulemas, sest Issand 
on lähedal.” (ÕL 1:12) ◼
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 Õpetus ja Lepingud 88:123-124:
„Vaadake, et te üksteist armastate; lakake 

olemast saamahimulised; õppige üksteisega 
jagama, nagu evangeelium nõuab.

Lakake olemast tegevusetud; lakake olemast 
ebapuhtad; lõpetage üksteise vigade otsimine; 
lakake magamast rohkem, kui on vajalik; minge 
oma voodisse vara, et te ei oleks väsinud; tõuske 
vara, et teie keha ja meel võiksid olla virged.”

Minu jaoks on ÕL 88 absoluutne pärl (nagu 
ka teised pühakirjad). Minu jaoks on alati olnud 
oluline ligimesearmastus ning oskus seda väljen-
dada. Need salmid ergutavad mind olema parem 
inimene, kes oskab jagada ning armastab oma 
ligimest. Väga kindlalt on öeldud, et me lakkaksime 
olemast tegevusetud. Ma tunnen, et raske on jääda 
istuma oma diivanile pärast selliste salmide luge-
mist. Mind ootab väljas terve maailm, kus leidub 
abivajajaid, uusi Kirikuga tutvujaid, uusi uurijaid, 
uusi sõpru! Kui minu keha ja meel on virged, siis 
ma võin olla kindel, et suudan täita kõik eesmärgid, 
mida on võimalik täita ühe päeva jooksul. Kui võtta 
iga päeva imelise kingina, ei tunne ma laiskust, vaid 
tänu ja tegutsemistahet. Niisiis tõusen ma diivanilt ja 
lähen vaatan, mida head saan ma täna korda saata. 
Alati pidades meeles armastada ligimest. ◼
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Laiskuse ravi
Triinu Sepp, Tallinna I kogudus
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kui jeesus ma OLLa Püüan

tahan teisi aidata
Sigmar Sten K., Tallinna I kogudus
(kirjutatud ema abiga)

Panin riidesse ja kinnaste ase-
mele võtsin oma paksud sokid. 
Kanna kohta sättisin pöidla. Nii 
oli päris mõnus. Kui ema koju 
tuli ja mind õuest leidis, oli tal 
hea meel, et ma paljaste kätega 
õue ei läinud. Natuke ta imestas 
ka, et mul olid sokid käes!

Ema õpetas mulle evan-
geeliumi standardeid. Üks oli 
selline: „Ma otsin häid sõpru ja 
kohtlen teisi heasüdamlikult.” 
Mina püüan ka nii teha. Olen 
oma pere liikmete vastu hea 
ja lahke! Püüan olla Jeesuse 
moodi! ◼

 A lgühingus olen õppi-
nud, kui hea oli Jeesus. 
Ta aitas teisi. Mina 

tahan ka teisi aidata. Ma tahan 
olla Jeesuse moodi. Olen oma 
peres kõige noorem. Mul on 
üks õde ja kaks venda. Olen 
küll väike, aga saan ikkagi teisi 
aidata. Kord oli mu vennal 
Mikul peapõrutus. Ta pidi kaks 
päeva voodis lamama ja ei toh-
tinud midagi teha. Tahtsin teda 
rõõmustada ja otsustasin teha 
talle süüa. Otsisin külmkapist, 
millest saaks salatit teha. Leid-
sin ainult hapukurki ja viinerit. 
Lõikasin need väikesteks tükki-
deks ja valasin majoneesi peale. 
Panin taldrikule ka paar tervet 
viinerit ja ketšupit. Miku armas-
tab ketšupit. Viisin toidu talle 
voodisse. Ta oli väga rõõmus 
ja hakkas sööma. Mina laulsin 
talle ja emmele kokalaulu. Ütle-
sin Mikule, et magustoitu on ka 
ja et see kindlasti maitseb talle. 
Magustoiduks tegin ma hot 
dog´i! Miku sõi selle ka ära.

Ühel hommikul oli Mikul 
kooliminekuga kiire. Tal olid 
kindad kadunud. Ma andsin 
talle enda omad. Läksid kätte 
küll! Ise ma sel päeval laste-
aeda ei läinud. Emme läks 
kodust ära ja mul hakkas igav. 
Tahtsin minna õue, aga pol-
nud kindaid. Siis tuli hea mõte! 

Sigmar Sten
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