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 Mõned aastad tagasi oli üks 
mu sõber üksi kodus, kui 

kaks politseinikku tema ukse 
taha tulid. Nad olid tulnud talle 
teatama, et tema 18-aastane 
poeg – vääriline misjoniks 
valmistuv noormees – oli vaid 
kolme kilomeetri kaugusel 
kodust autoõnnetuses hukku-
nud. Ta hakkas nutma, aga kui 
politseinik temalt küsis, kas ta 
vajab nõustamist, siis kinnitas 
ta neile, et temaga on kõik 
kombes. „Ma usun ülestõusmi-
sesse,” ütles ta.

Kaks inglit laususid pea 2000 
aastat tagasi ehk kõige lootust-
andvamad sõnad. „Miks te otsite 
elavat surnute juurest?” küsisid 
nad. „Teda ei ole siin, ta on üles 
äratatud.” Jeesus oli esimene, 
kes üles tõusis. Seejärel tegi ta 
ülestõusmise võimalikuks kõige 
elava jaoks. Apostel Paulus 
kinnitas meile: „Sest nõnda nagu 
kõik inimesed surevad Aadamas, 
nõnda tehakse ka kõik elavaks 
Kristuses” (1Kr 15:22).

Mida me ülestõusmise  
kohta teame?

Me teame, et meie ülestõus-
nud kehad saavad täiuslikuks. 
Amulek õpetas Mormoni Raa-
matus: „Vaim ja keha ühenda-
takse taas selle täiuslikul kujul.” 

kes on surnud pärast Jeesuse 
maapealset elu. Nende hulgas 
on kõik väiksed lapsed, kes on 
surnud enne 8-aastaseks saa-
mist, ja ka need, kes on saanud 
ristitud ning jäänud oma lepin-
gutele ustavaks. Need vaimud, 
kes tõusevad üles teise tulemise 
ajal, saavad selestilised kehad 
ning valmistuvad elama selestili-
ses kuningriigis.

Millenniumi alguses, pärast 
ustavate ülestõusmist, tõuse-
vad üles maapealsed mehed 
ja naised, kes olid auväärsed, 
kuid mitte ustavad, mis puutub 
nende tunnistusse. Neile antakse 
terrestriline keha, mis teeb nad 
vääriliseks elama terrestrilises 
kuningriigis.

Ida-Euroopa pIIrkonna uudIsEd

Larry R. 
Lawrence

S õ n u M  p I I r k o n n a  j u h a t u S e l t

Usun ülestõusmisesse
Ida-euroopa piirkonna juhataja larry r. lawrence

See tähendab, et need pole hai-
ged, valudes või moondunud.

Ülestõusmisel jääb meie iden-
titeet alles. Meie anded, oma-
dused, oskused ja intelligentsus 
jäävad ülestõusmisel meiega. 
Meie vanus ülestõusmisel on 
sama mis surmahetkel. Beebid 
on endiselt beebid ja lapsed on 
lapsed. Nad sirguvad noorteks 
täiskasvanuteks millenniumi ajal. 
Vanad mehed ja naised, kes su-
revad, tõusevad üles vanuritena, 
kuid arenevad kiiresti, peaaegu 
kohe oma parimasse ikka. 
Lõpuks on kõik igavesti noored. 
Ka loomad ja taimed saavad 
uue elu. Isegi maa tõuseb lõ-
puks üles ja saab selestiliseks 
kuningriigiks.

Ülestõusmise puhul kehtib 
kindel kord. Jeesus Kristus oli 
esimene, kes üles tõusis, ja hu-
katuse pojad jäävad viimasteks. 
Õiglased vaimud, kes surid enne 
Kristust, tõusid üles ülestõus-
mise hommikul. Nad said hiilga-
vad taevased kehad. Pärast seda 
on vaid vähesed üles tõusnud. 
Nende hulgas on Peetrus, Jakoo-
bus ja Moroni, kellele anti erili-
sed ülesanded, mille täitmiseks 
läks vaja füüsilist keha.

Kui Päästja hiilguses maa 
peale tagasi tuleb, tõusevad 
üles kõik õigemeelsed vaimud, 
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Viimaks algab millenniumi 
lõpus teine ülestõusmine. Esile 
tuuakse need, kes on ära tee-
ninud telestilise keha – need, 
kes ei parandanud surelikku-
ses meelt, kuid ei teinud ka 
pattu Püha Vaimu vastu. Pärast 
vaimuvanglas pattude pärast 
kannatamist saavad nad osa 
telestilisest hiilgusest, mis või-
maldab neil elada telestilises 
kuningriigis.

Viimaks tõusevad üles 
hukatuse pojad. Nad saavad 
surematud kehad, millel pole 
hiilgust. Nad elavad koos Saa-
tana ja tema inglitega „välimises 
pimeduses”.

Mis on viimse kohtumõist-
mise eesmärk, kui meie 
ülestõusnud kehad on juba 
määratud kuningriikidesse?

Viimne kohtumõistmine 
võimaldab igal Jumala lapsel 
seista Päästja ees ning anda 
aru oma sureliku elu kohta. 
See ei toimu enne millenniumi 
lõppu, mitte enne seda, kui 
iga maal elav inimene on üles 
tõusnud. Mõned ootavad seda 
erilist vestlust Issandaga, teised 
aga kardavad seda. Tulemust 
vaidlustada ei saa. Igaüks 
tunnistab, et Jumala otsus 
on õiglane.

Ülestõusmine on tõeline. 
Need, kes on surma järel meist 
lahutatud, elavad taas. Ma tun-
nistan sellest Jeesuse Kristuse 
nimel, aamen. ◼

 Me oleme üha rohkem 
kuulnud Kiriku juhti-

delt, et pereajalugu ei ole 
lihtsalt üks järjekordne Kiriku 
programm, vaid evangee-
liumi põhimõte, mida meid 
on kutsutud järgima. Näiteks 
kirjutatakse Kiriku 2. käsiraa-
matus (Handbook 2), et teiste 
jumalike kohustuste hulgas 
on see: „Teha tööd surnute 
päästmiseks, ehitades temp-
leid ja viies nende inimeste 
eest läbi talitusi” (Handbook 
2, peatükk 2).

President Howard W. Hunter 
ütles: „Kuigi paljude Kiriku liik-
mete jaoks on templis käimise 
võimalused piiratud, teevad 
nad kõik, mis suudavad. Nad 
uurivad pereajalugu ja paluvad 
teistel sooritada templitalitusi. 
Kuid on ka Kiriku liikmeid, kes 
teevad templitööd, kuid ei uuri 
enda pereajalugu. Kuigi nad 
aitavad teisi, tehes jumalikku 
tööd, kaotavad nad õnnistusi, 
sest ei püüa leida endi surnud 
sugulasi, mida viimse aja proh-
vetid oma jumaliku volitusega 
on neid tegema kutsunud … 
Ma olen näinud, et need,  
kes uurivad oma pereajalugu 
ja sooritavad seejärel leitud 
inimeste eest templitalitusi, 
tunnevad suuremat rõõmu, 
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Pereajalugu
pereajaloo ja FamilySearchi abitelefon

sest on leidnud selle õnnistuse 
mõlemad pooled” (Howard W. 
Hunter, veeb 1995).

Lugedes neid juhiseid 
kaasaja provetitelt ja apostlitelt 
ning kuulates nende õpetusi 
üldkonverentsidel, pööravad 
paljud liikmed tähelepanu 
pereajaloole ja templitööle, 
teades, et Issand ootab neilt 
siirast ja pidevat pingutust. 
Paljud tunnevad oma südames 
Püha Vaimu innustavat mõju, 
mis äratab nende südames 
huvi ja armastuse pereajaloo 
uurimise vastu.

Selle tööga algust tehes 
mõistavad vennad ja õed, et 
kõik ei ole kerge. Tuleb ette ta-
kistusi ja raskusi, mis paistavad 
ületamatud. Vahel on uurimise 
alguses raske teada, millest 
alustada, kuidas kogutud and-
meid ja materjale organisee-
rida, kust informatsiooni otsida, 
mida edasi teha. Teisest küljest 
seisavad ka pereajalooga seo-
tud kutsetes teenivad vennad ja 
õed tihti silmitsi küsimustega, 
millele nad kohe vastust ei tea.

Kiriku pereajaloo osakonnas 
on juba mitu aastat olnud nii-
nimetatud FamilySearchi abi-
telefon. Seal teenivad vennad 
ja õed kogu maailmast. Neil 
on aastatepikkune kogemus 
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pereajaloo ja templitöö vallas, 
nad teavad, milliste problee-
midega uurimistööd alustavad 
inimesed silmitsi seisavad. Nad 
hoiavad end pidevalt kursis 
viimaste uudistega genealoogia 
ja pereajaloo alal. Nad õpivad 
tundma FamilySearchi ja kol-
mandate osapoolte programme 
ja teenuseid ning on täiesti 
valmis ületama takistusi ja vas-
tama küsimustele, mida neile 
esitatakse.

Venekeelses abitelefoni gru-
pis on kolmkümmend poole 
kohaga misjonäri Venemaalt ja 
Ukrainast, kes vastavad mee-
leldi teie küsimustele ja aitavad 
teil teie probleemi lahendada. 
Need vennad ja õed ootavad 
teie telefonikõnesid ja e-kirju 
teisipäevast pühapäevani kl 
9.00 kuni 21.00. Nendega on 
kerge ühendust saada. Seda 
võib teha mitmel viisil.

1. FamilySearch.org veebilehel 
võite minna abitelefoni le-
hele abimenüü kaudu (Help) 
ja klõpsates lingile „Võta 
ühendust FamilySearch’iga” 
(Contact FamilySearch). Teil 
lastakse valida, kas saadate 
küsimuse e-kirjaga või helis-
tate abitelefonile.

2. Te võite helistada abitelefo-
nile oma koduselt lauatele-
fonilt. Maksuvaba number 
Venemaalt helistamiseks 
on 8-10-8002-1761044 

Me näeme, et pereajalugu pole Kirikus ega väl-
jaspool Kirikut kunagi varem nii palju väär-

tustatud kui praegu. Kuid vaatamata pereajaloole 
pööratavale tähelepanule leidub ikka veel palju 
Kiriku liikmeid, keda (kui parafraseerida tuntud 
pühakirjakohta) hoiab oma esivanemate leidmisest 
eemal vaid see, et nad ei tea, kust neid leida (vt 
ÕL 123:12). See tõsiasi lasub uue initsiatiivi kesk-
mes, mille eesmärk on parandada olemasolevat 
FamilySearchi veebilehte ja teenuseid, et rikastada 
pereajalootöö kogemust.

1. novembril 2012 sai kättesaadavaks kauaooda-
tud Family Tree (Sugupuu), mis lõpuks tuleb New 
FamilySearchi veebilehe asemele. Liikmed ja mitte-
liikmed võivad külastada seda veebilehte, klõpsa-
tes lingile http://FamilySearch.org. Kiriku liikmed, 
kes oma VAP kontosse sisenevad, ja ka teised 
kasutajad, kellel on FamilySearchi konto, näevad 
peamenüüs uut kirjet Family Tree (Sugupuu).

Family Tree on uus lähenemine genealoogiale. 
See erineb kõigist varem kasutusel olnud abivahen-
ditest. Kujutage, et olete koos teiste inimestega, kes 
uurivad koos teiega ühte ja sama genealoogilist liini. 
Koos töötades võrdlete andmeid, hindate tõendus-
materjali ja otsustate, milline informatsioon on kõige 
täpsem. Teie töö ajalugu ja muudatuste põhjendu-
sed salvestatakse nii, et need on teistele nähtavad.

Te tunnete suuremat rõõmu oma pereajaloo 
uurimisest, olles sama eesmärgi nimel töötava mees-
konna liige. Teie eesmärgiks on kõige täpsem, täius-
likum ja kestvam sugupuu, mis on kunagi loodud.

See Family Tree versioon pakub võimalust 
genealoogilise puu täies ulatuses navigeerida. 
Te võite teha järgmist:

•	 uurida	genealoogilisi	puid,	perekondi	ja	
üksikisikuid;

ja Ukrainast 0-800500438. 
Teistest riikidest helistami-
seks võite leida maksuvabad 
abitelefoni numbrid abitele-
foni „Helista meile” (Call us) 
osast. All on toodud mõnede 
Ida-Euroopa piirkonna riikide 
kontaktinfo.

Armeenia: 0800-155] + [866-
403-1907], Bulgaaria: 00,800,118 
11 61, Läti: 800 040 74, Leedu: 
8,800,304 82, Eesti: 800 00 444 63.

1. Kui eelistate helistada Sky-
pe’i kaudu, võite helistada 
abitelefoni tasuta numbril 
8664031853 (USA). Teid 
ühendatakse venekeelse 
abitelefoniga.

2. Kui eelistate e-posti, võite 
saata lühikese kirja aadressil 
support@familysearch.org. 
Selles kirjas tutvustage en-
nast, kirjutades oma nime ja 
linna nime, kirjeldage lühi-
dalt probleemi ja lisage oma 
telefoninumber, kui soovite, 
et abitelefoni misjonärid teile 
helistaksid.

Sajad inimesed üle maailma 
on juba kasutanud venekeelse 
FamilySearchi abitelefoni tee-
nuseid. Me kutsume teid seda 
teenust kasutama, et mitte 
ükski raskus või takistus ei 
häiriks teid, kui püüate leida 
„selle õnnistuse mõlemad 
pooled”, mis Taevaisal teie 
jaoks varuks on. ◼

F a M I l y S e a r c h

Uus FamilySearch  
Family Tree
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•	 redigeerida	ja	täiendada	informatsiooni	teie	
sugupuus, sealhulgas peresuhteid;

•	 lisada	allikaid,	mis	toetavad	teie	sisestatud	
informatsiooni õigsust, isegi kui need on olemas 
mujal internetis;

•	 jälgida	muudatusi	teie	esivanemate	kohta	
ja saada nende kohta teateid e-kirja teel;

•	 kasutada	sisseehitatud	abivahendeid,	et	ette	
valmistada ja saata oma esivanemate nimesid 
templisse;

•	 leida	ülestähenduste	duplikaate	ja	liita	neid	
kokku, otsustades, millist infot alles hoida.

Family Tree võtab parimad New Family Sear-
chi funktsioonid ja andmed ja lisab neile võimsad 
abivahendid, et kindlustada andmete õigsust, 
kasutussõbralikkust ja koostööd. Kui te ei ole 
veel kasutanud Family Tree veebilehte, mis peagi 
asendab new.familysearch.org-i, võite seda teha 
praegu. Avage FamilySearch.org veebileht ja logige 
sisse oma olemasolevasse kontosse.

Me soovime teile meeldivat kogemust oma pe-
reajaloo uurimisel ja sugupuu kokkupanemisel! ◼

 Hiljuti küsisin ma endalt tihti küsimusi, nagu 
„Kui sügav on minu arusaamine evan-

geeliumi olemusest?” ja „Kas me elan selle 
järgi?”. Issand aitas mul leida vastuse nendele 
küsimustele ja nüüd vaatan ma paljusid asju teise 
pilguga. See oli aeglane protsess, mis sarnanes 
vestlusega iseendaga, kuid ma olen alati tundnud 
oma Taevaisa lähedust.

Ühel päeval küsisin ma endalt: „Kas ma mõis-
tan, mida tähendab pühakirju uurida?” Ja 
kuigi palju tundus mulle enesestmõistetavana, 
soovisin ma teada, mis aitaks mul uurida Jumala 
sõna sügavuti ja viljakandvalt. Taevaisa andis 
mulle teada, kuidas ennast sellele vaimsele tööle 
häälestada. Nüüd, enne kui ma asun pühakirju 
uurima, laulan kirikulaule. Ma tunnistan, et see 
aitab kutsuda Püha Vaimu kaaslust.

Järgmised küsimused, mida ma endalt küsisin, 
olid seotud palvetamisega: „Kas mu palved on 
siirad? Kui tihti tunnen ma palvetades Püha 
Vaimu mõju? Millal ma palvetan ja miks just 
siis?” Nendele küsimustele vastust otsides vaa-
tasin oma palvetamisharjumused üle ja leidsin, et 
tihti palvetan ma vaid sellepärast, et meilt seda 
oodatakse, ning seepärast on paljud palved saa-
nud formaalsuseks. Ma märkasin, et kui ma õhtuti 
palvetan, on mul raske keskenduda, kuna olen 
väsinud ja minu kõnelus Taevaisaga on kui pobi-
semine. Ma muutsin seda harjumust ja hakkasin 
palvetama tund või paar enne magamaminekut. 
Sellest ajast peale on minu palved olnud teadliku-
mad ja tõhusamad.

Et võtta ette järgmine samm, küsisin ma endalt: 
„Kui palju aega varun Taevaisaga suhtlemi-
seks? Kuidas ma Temaga suhtlen?” Ma hakka-
sin oma palvetes Jumalat paluma, et Ta aitaks mul 

Teie sugupuul 
võib olla  
sama palju oksi

k o h a l I k e  v I I M S e  a j a  p ü h a d e  h ä ä l e d

Tee uutesse kõrgustesse. 
Vestlus iseendaga
dmitry dombrowski, Balti misjon
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oma vastuseid mõista, et Ta aitaks mul ära tunda 
väärtegusid, millest ma olin unustanud meelt 
parandada, ja õnnistusi, mille eest ma olin unus-
tanud Teda tänada. Ma palusin Taevaisalt erine-
vaid ande: õppida inimesi armastama ja mõistma, 
tunda eristamise vaimu ja olla armulik. Pühakir-
jade uurimise ja Taevaisaga suhtlemise kaudu 
mõistsin, et ma polnud elanud evangeeliumi ko-
haselt. Ma märkasin, et kauaaegse Kiriku liikmena 
ma lihtsalt lugesin pühakirju ja mu palvetes puu-
dus siirus ja jõud. Ma teenisin kutsetes ja püüdsin 
paremaks muutuda, nii et oleks vale öelda, et 
ma ei oleks midagi õppinud. Kuid kui ma heitsin 
pilgu sügavamale ja hindasin, mida ma olin saavu-
tanud, leidsin, et ei olnud midagi suurt õppinud, 
ja veelgi enam, ma ei olnud ennast eriti muutnud. 
Jõudsin järeldusele, et olin saanud evangeeliu-
mist pealiskaudsed teadmised, sest ei mõtelnud 
sügavuti, miks ma toimisin nii ja mitte teisiti, ega 
otsinud viise, kuidas anda endast parimat.

Minu soov muutuda ja saada rohkem oma 
Päästja sarnaseks on tõstnud mind uute kõrgus-
teni evangeeliumi põhimõtete tõelise olemuse 
mõistmisel ja vaimse kasvu edendamisel. Ma 
sain Taevaisalt juhatust ja ilmutust „rea rea peale, 
õpetuse õpetuse peale, natuke siin ja natuke seal” 
(2Ne 28:30).

Ükskord kui mõtisklesin armastuse üle ja 
palusin Taevaselt Isalt tarkust, küsisin endalt: 
„Mida tähendab armastada oma ligimest?” 
Ma mõistsin, et kui me oleme ausad, siis leiame, 
et tihtipeale ei hooli me küllalt teistest inimes-
test ja nende olukorrast. Kuid see ei peaks nii 
olema. Taevaisa õpetab meid eeskuju ja püha-
kirjade kaudu, kuidas me peame oma ligimest 
armastama. Esiteks, armastus on teod, mitte ainult 
sõnad. Seega peaksime teenima kõiki inimesi, 
mitte ainult neid, kes on meile meeltmööda, kelle 
seltsis me end hästi tunneme. Me peame otsima 
neid, kes meie abi vajavad, ja saama nendega sõp-
radeks, isegi kui meile ei meeldi koos nendega 

olla. Me peaksime oma mugavustsoonist väljuma 
ja tegema midagi tähtsat ja head teiste heaks, olles 
ületanud oma vastumeelsuse.

Kui tihti aitame oma pereliikmeid kodu 
koristades? Kas me aitame teistel nende mu-
resid lahendada või leiame vabanduse, miks 
mitte teha seda, mida me teha ei soovi? Kui 
ma järgin Päästja õpetusi, saan Temaga vaimselt 
lähedasemaks. Kõik meie väikesed heateod on väi-
kesed võidud iseenda üle, enda isekuse ja uhkuse 
üle. Evangeeliumi olemus on saada võitu loomu-
pärasest inimesest. „Sest loomupärane inimene 
on Jumala vaenlane ja on seda olnud Aadama 
langemisest saadik ning saab olema igavesest 
ajast igavesti, kui ta ei alistu Püha Vaimu kutsele 
ega jäta maha loomupärast inimest ja ei saa pü-
haks Issanda Kristuse lepituse kaudu ning ei saa 
lapse sarnaseks – alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, 

Dmitry 
Dombrowski
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kannatlikuks, täis armastust, tahtlikuks alluda 
kõigile asjadele, mida Issand näeb sobivaks talle 
määrata, just nagu laps allub oma isale” (Mo 3:19).

Mehe ja naise vahelistes suhetes saab meile 
ilmsiks, milline peaks olema meie armastus. On 
öeldud, et armukadedus ei ole halb, sest kui 
keegi on armukade, tähendab see, et ta armastab 
ja hoolib. Kuid see on eksitav, sest armukadedus 
tuleneb isekusest ja omakasu otsimisest. Tihti 
tekivad mehe ja naise vahelised konfliktid eimil-
lestki: sa ei pesnud nõusid, ei pannud riideid õi-
gesse kohta, sa ei pööranud küllalt tähelepanu … 
Kui me kedagi tõeliselt armastame, soovime näha 
teda rõõmsana ja teeme kõik endast oleneva,  
et ta õnnelikuks teha.

Muidugi tunneme ebatäiuslike inimestena pa-
hameelt ja pettumust, kuid sügavama mõistmise ja 
armastusega ning oma sooviga õppida armastama 
võime ületada oma isekuse, hüljates pahameele 
või teised vääritud tunded. Meie armastus neelab 
kõik negatiivse. Kujutagem nüüd ette, et tunneme 
kõik tõelist armastust oma ligimeste vastu. See 
täidab meie elud õnne ja rõõmuga.

Püüdes mõista ja oma ellu rakendada kõiki 
vaimseid teadmisi, mida Taevaisa meile ilmutab, 
tunnen, et olen Talle uskumatult lähedal, tunnen 
Tema armastust iga päev. Ma olen tänulik kõikide 
võrreldamatute õnnistuste eest, mida Ta mulle nii 
lahkelt annab. Tasapisi hakkan ma mõistma, mis 
on evangeelium ja kuidas ma peaksin elama vasta-
valt Tema õpetustele. Need on minu imelised tun-
ded! Minu usk Taevaisasse ja armastus Tema vastu 
kasvavad iga päevaga ja mu tunnistus tugevneb.

Ma olen kindel, et kui igaüks meist endalt õi-
geid küsimusi küsiks ja koos Issandaga neile vas-
tuseid otsiks, püüdes ronida uutesse kõrgustesse 
evangeeliumi mõistmisel, aitaks Taevaisa meie 
mõistmist avardada, meie usku ja tunnistust tugev-
dada ja täita meie elud õnnega. Kui me kogeme 
suurt muutust oma südames, näeme imesid oma 
elus ja teiste inimeste elus. ◼

Oli Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kiriku korraldatud noortekonverentsi vii-

mane päev. Suures saalis oli lõppenud viimane 
töötuba ja algas tunnistuste koosolek. Noor 
mees, kes istus minu kõrval, polnud Kiriku liige 
ja küsis minult, millest noored tunnistust jaga-
vad. Hetkeks ei teadnud ma, mida vastata, kuid 
ütlesin siis: „Nad tunnistavad sellest, mida nad 
teavad ja usuvad.” Noormees püüdis teadvalt 
noogutada, kuid tegi seda väga ebalevalt. Mul 
polnud talle hetkel paremat vastust anda. Et 
oma vastust veenvamaks muuta, soovitasin tal 
kõnelejaid kuulata.

Olin ka ise huvitatud, sest see oli minu esi-
mene kord noortekonverentsil ja ma olin isegi 
grupijuht. Minult oodati, et ma teisi õpetaksin 
ja nende eest hoolitseksin, kuid tihti õppisin 
hoopis mina neilt. Nad on avatud, naeratavad, 
uudishimulikud, ütlevad, mida mõtlevad. Ja 
nad usuvad Jumalasse. Ja sellest jagasid üks-
teise järel lavale tulnud noored tunnistust. 
Tunnistada soovijate arv kasvas. Igaühel oli 
oma muljetavaldav näide või lugu, mis kinnitas 
nende usku.

Siis astus lavale üks tüdruk. Ta hakkas jutus-
tama oma lapsepõlve soovunelmatest. Tal olid 
karjääriplaanid, soov seiklusrikaste reiside järele 
ja muidugi unistus armastusest. Ta kujutas oma 
väljavalitut kui printsi valgel hobusel. Kõigest 
planeeritust esimesena tuli armastus. Kuid valge 
hobuse asemel oli tema printsil valge kepp. 
Tema noormees oli kaotanud nägemise vahetult 
peale keskkooli lõpetamist. Kuigi ta oli käinud 
mitmel operatsioonil, ei olnud tema nägemine 
taastunud. Tema nägemisvõime asemel andis 
Issand talle suurepärase ande tunnetada. Ta 
kuulas hääli ja tundis ära siiruse ja ebasiiruse. 

Mis on tunnistus?
pavel Bogdan, ukraina kiievi vai
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Ta leidis inimestega kõneledes nende hinge ilu. 
Nii nägi ta ka seda tüdrukut. Nende esmakohtu-
misel ei teadnud tütarlaps, et nad on teineteise 
jaoks loodud, kuid mida lähemalt ta noormehe 
nägu vaatas, seda enam tundis ta ära oma 
printsi. Tuli teha valik. Tütarlaps teadis, et peab 
mõnedest unistustest loobuma. Kuid ta valis 
peamise, mille nimel elada.

Kui tütarlaps laval kõneles, jooksis esimeses 
reas istuva noormehe päikeseprillide alt üks pi-
sar mööda põske alla. Kuid ta näol oli naeratus 
ja tema nägu oli pööratud lava poole, kust kõlas 
tüdruku hääl. „Mida ma vastu sain?” küsis tütar-
laps. Ta jätkas: „Armastuse. Armastuse, millest 
paljud võivad vaid unistada.” Ja ta vaatas tume-
date prillidega noormehe poole. Ma olin kindel, 
et mingil imelisel moel nende pilgud kohtusid, 
sest nad mõlemad naeratasid selsamal hetkel. 
Nad olid õnnelikud. Kindlasti polnud need 
mõned kooselatud aastad olnud kergete killast, 
kuid tõeline õnn ei tule teistmoodi. Nüüd teab 
ta seda kindlalt ja tänab Jumalat oma väljavalitu 
eest ja oma valitud elutee eest.

Ka see paar oli noortekonverentsil grupijuhti-
deks. Nemad teenisid oma noori sõpru nii sõna 
kui teoga. Ja kui sõna sünnib Pühast Vaimust, 
võib see teha imesid. Ma nägin neid imesid 
konverentsil. Need olid noorte tunnistustes, 
nende säravates silmades, naeratustes ja vastas-
tikuses abis. Ma olin kindel, et kui koju jõuan, 
juhtub isegi rohkem imesid, sest meie usk ilmu-
tab end meie tegude ja valikute kaudu.

Pärast tunnistuste koosoleku lõppu andsin 
ma oma noorele sõbrale Liahoona ajakirja ja 
märkisin ära president Dieter F. Uchtdorfi tsi-
taadi. See oli veel üks vastus tema küsimusele, 
mis on tunnistus: „Kui me räägime tunnistusest, 
peame me silmas pigem oma südame ja meele 
tundeid kui loogilisi ja hästi valitud fakte. See 
on Vaimu and, see on Püha Vaimu kinnitus, 
et teatud asjad on tõde.” ◼

kiriku liikmed, ei tähenda, et meie 
kodus valitseb alati armastus ja 
üksmeel. Me õppisime oma vane-
matelt, kuidas oma peret armas-
tada ja kasvatada. Me usume, et 
oleme vanematena üheks tugevai-
maks mõjuks oma laste elus. Kui 
me kasvatame neid armastuse, 
lahkuse, kannatlikkuse ja mõist-
misega, kuid samas ka kindluse 
ja austusega, siis tekib meil oma 
lastega armastav side. Oma vane-
matelt õpitu aitas meil oma koju 
tuua armastust ja üksmeelt.

Olime vanematena edukamad, 
kui vältisime negatiivseid sõnu 
ja kasutasime positiivseid fraase, 
nagu „Las ma aitan sind” ja „Ehk 

Perekonna armastus ja ühtsus
vanem lary ja õde Marianne Walker

 Me armastame oma teenis-
tust vanemmisjonäridena 

Venemaal Moskva misjonil, 
kus me tegeleme Kiriku juriidi-
liste küsimustega Ida-Euroopa 
piirkonnas. Me käime Perovo ko-
guduses ja armastame koguduse 
juhte ja liikmeid, kes ustavalt 
evangeeliumi järgi elavad. Nähes, 
kuidas meie koguduse väikesed 
pered oma lastega käituvad, mee-
nub meile meie enda üheteist-
kümne lapse üleskasvatamine.

Me pärineme peredest, kus 
meie mõlema vanemad ja vana-
vanemad kasvasid üles ustavate 
Kiriku liikmetena. Me oleme 
õppinud, et see, et me oleme 

Vanem ja  
õde Walker
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Vanem ja õde Walker on pärit väikesest farmikogukonnast Idaho osariigist 
Weiserist. Vanem Walker töötas seal 40 aastat juristina. Ta teenis piiskopina, kõr-
gema nõukogu liikmena ja mitmes teises kutses. Õde Walker teenis samuti muusi-
kuna, Abiühingus, Algühingus ja Noorte Naiste ühingu kutsetes. Neid õnnistati 
5 tüdruku ja 6 poisiga ning praeguseks on neil 57 lapselast ja 1 lapselapselaps.
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teeme seda hoopis niimoodi”. 
Selline vanematepoolne julgustus 
aitab eriti väikestel lastel nega-
tiivselt positiivsele häälestuda. 
Nagu on kirjas Õpetussõnade 22. 
peatükis 6. salmis: „Juhata poiss 
ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt 
ka vanas eas!”

Kui meie lastel on sisemised 
ja enesemotiveeritud soovid teha 
head, olla armastav, lahke ja kuu-
lekas ning meie kodused suhted 
kiirgavad kannatlikkust, armas-
tust ja lahkust, tekitab see meie 
lastes soovi püüda anda kõiges 
endast parim. Oma isa väikesest 
eeskujust õppisin ma palju vane-
maks olemisest. Kui ma olin noor 
poiss, ei tahtnud ma ühel päeval 
oma ema sõna kuulata. Kui mul 
paluti midagi teha, vastasin ma 
„EI!”. Mu isa nägi seda käitumist 
ja andis mulle kõvasti naha peale. 
Tundsin esiti viha, sest ei arva-
nud, et väärisin nüpeldamist, kuid 
kuuletusin vastumeelselt emale, 
et vältida uut karistust. Umbes 
tunni aja pärast palus isa mul te-
maga nelja silma all vestelda. Ma 
tundsin end natuke ebamugavalt, 
aga läksin koos temaga.

Kui me tema tuppa jõudsime, 
pani ta oma käe minu ümber ja 
kallistas mind ning ütles, et armas-
tab mind ning ei soovi, et peaks 
mind enam kunagi nüpeldama 
või karistama. Ta õpetas mulle 
oma tegude ja sõnadega, mida ta 
soovis, et ma teeksin, mitte selle-
pärast, et ma kartsin naha peale 
saada, vaid kuna ma teadsin, et 

oma abikaasadega olid koos 
Salt Lake’i templis. Oli nii eriline 
tõdeda, et me võime olla koos 
igavese perena, kui me elame 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi 
õpetuste järgi ja püüame jätku-
valt anda endast parima. ◼
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ta armastas mind, usal-
das mind ning teadis, et 
ma oskan teha õigeid 
otsuseid. Ta ütles mulle, 
et armastab minu ema ja 
teda kurvastas see, kui ma 
ema pahandasin sellega, 
et tema sõna ei kuulanud. 
Tänu sellisele kasvatusele 
oli minu ja minu 12 õe-
venna vahel tugev armas-
tav ja üksmeelne pereside, 
ilma et oleks pidanud ka-
sutama füüsilist karistust.

Oma peret kasvatades 
ja ustavalt iga nädal pe-
reõhtuid pidades oli meil 
võimalus veeta aega koos 
oma lastega, et aidata neil õppe-
tunde, muusikapalu, mänge ja 
magustoitu ette valmistada. Seda-
moodi prohveti järgimine on tu-
gevdanud meievahelist armastust 
ja ühtsust ja aidanud meie perel 
Taevaisaga lähedasemaks saada 
ning suurendanud soovi Teda 
teenida. Igal õhtul ja hommikul 
põlvitasime perepalveks. Pere-
palve aitas tugevdada meie armas-
tust üksteise vastu ja otsust elada 
kogu perega evangeeliumi järgi. 
Me nägime pühakirjakoha 3Ne 
22:13 täitumist, mis ütleb: „Ja kõiki 
su lapsi õpetab Issand; ning suur 
saab olema su laste rahu.” Armas-
tus ja üksmeel tulevad loomulikult, 
kui me palume Issanda õnnistusi 
ja peame kinni Tema käskudest.

Üks meie pere rõõmsamaid 
hetki oli meie noorima tütre abi-
elu, kui kõik meie lapsed koos 

Walkerite 
pere Soola-
järve templis 
noorima tütre 
pulmapäeval
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Evelin Kaarma 
on kutsu-
tud teenima 
Washington DC 
Põhjamisjonile
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Balti misjonilt teenima  
kutsutud misjonär


