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2013. aasta aprillis, 
Kiriku üldkonve-

rentsi ajal, sain ma oma kogu-
duse liikmelt sõnumi, et vend 
Mikhail on surnud. Nendele, 
kes seda imelist meest tundsid, 
tuli tema surm suure üllatuse-
na. Vend Mikhail oli üsna noor, 
nägi terve välja ning tal olid 
tulevikuks suured plaanid… 
Ja ühtäkki selline uudis… Minu 
esimene mõte oli: „Kas ta oli 
valmis Jumalaga kohtuma? Kas 
mina oleks valmis Jumalaga 
kohtuma, kui mina sureksin?”

Mõne aja eest külastasin ma 
koos Venemaa Samara misjo-
ni juhatajaga ühte venda, kes 
meile ütles: „Ma tean, et koh-
tun pärast surma Jumalaga, ja 
ma loodan, et mulle antakse 
aega selleks kohtumiseks val-
mistuda.” Prohvetid õpetavad 
inimestele, kui vajalik on val-
mistuda Jumalaga kohtumiseks 
selles elus ja mitte jätta meele-
paranduse tegemist viimasele 
päevale: „Sest vaata, see elu 
on inimestele ettevalmistusaeg 
Jumalaga kohtumiseks; jah, vaa-
ta, selle elu päev on inimestele 

sõltub meie soovist kuulda 
Jumala sõnu ja neile kuuletu-
da. Meid on õnnistatud võima-
lusega elada ajal, mil Issand 
kiirendab oma tööd. Nüüd 
on käes aeg, millest Issand 
kõneles Joseph Smithile aastal 
1832: „Vaata, ma kiirendan 
oma tööd selle õigel ajal” 
(ÕL 88:73). Neil viimsetel 
aegadel on Issand meid mitu 
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Nähke vaeva inimhingede  
päästeks Tema viinamäel

Vanem 
Reshetnikov 
Seitsmekümnest.

päev oma töö tegemiseks. Ja 
nüüd, nagu ma teile juba varem 
ütlesin, kuna teil on olnud nii 
palju tunnistusi, seepärast, ma 
anun teid, et te ei lükkaks edasi 
oma meeleparanduse päeva 
kuni lõpuni, sest pärast seda 
elu päeva, mis on meile antud, 
et valmistuda igavikuks, vaa-
ta, kui me ei kasuta oma aega 
hästi, kuni me oleme selles elus, 
siis tuleb pimeduse öö, mil ei 
saa teha mingit tööd” (Alma 
34:32−33).

Vanem M. Russell Ballard 
andis nõu: „Pidage meeles, et 
igavik ei ole hägune, kauge 
tulevik. Me valmistume igave-
seks eluks iga päev ka praegu. 
Kui me ei valmistu igaveseks 
eluks, siis valmistume mil-
lekski muuks, millekski palju 
vähem väärtuslikuks” (Spiritual 
Development. 1978. aasta sügi-
sene üldkonverents).

Mida me peame tegema, et 
Jumalaga kohtumiseks val-
mistuda? Kõige tähtsam on 
olla kuulekas meie Taevasele 
Isale. Meie tulevik, meie õnn 
nii selles kui ka tulevases elus 
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korda õpetanud oma prohveti, 
president Thomas S. Monsoni 
kaudu: „Käes on aeg liikmetel 
ja misjonäridel koos pinguta-
da, teha tööd Issanda viina-
mäel, et tuua hingesid Tema 
juurde. Ta on näidanud meile 
kätte evangeeliumi jagamise 
viisid ja aitab meid meie ette-
võtmistes, kui tegutseme usus, 
et täide viia Tema tööd” („Tere 
tulemast konverentsile”. 2013. 
aasta sügisene üldkonverents).

Vennad ja õed, millist põ-
himõtet soovib Issand meile 
täna õpetada? Mida Ta soovib, 
et me teeksime? Me peame 
nägema „vaeva inimhingede 
päästeks tema viinamäel” (ÕL 
138:56). Käes on meie, Tema 
Kiriku liikmete aeg teha Tema 
päästmistööd. On käes aeg 
teha tööd suurema usinuse ja 
sooviga kui kunagi varem. See 
töö ei liigu edasi ilma meie-
poolsete tegudeta. Nagu ütles 
president Henry B. Eyring: 
„Millised teie võimed, Kiriku 
kutse või asukoht ka poleks, 
oleme kui üks kutsutud tööle, 
et aidata Teda Tema hingede 
lõikusel, kuni Ta tuleb taas” 
(„Oleme üks”. 2013. aasta ke-
vadine üldkonverents).

Issand ei palu meil teha 
rohkem, kui meil on jõudu, 
Ta ei võrdle meie püüdlusi 
teiste omadega. Meie Taevane 

 8.−13. juulil toimus Lätis Salacgrivas noor-
tekonverents. Sellel said osaleda kõik 

14−18-aastased Kiriku liikmed või tutvujad 
Lätist, Leedust ja Eestist. Meid oli seal kokku 
umbes 50, Eestist 13. Laager toimus väga ilusas 
kohas, natuke linnast väljas.

Seal polnud kunagi igav. Meil oli väga palju 
õppetunde, aga need olid alati väga huvitavad ja 
õpetasid palju. Tundides oli alati tore, ei pida-
nud igavlema ega ootama, millal tund lõppeks. 
Veel olid peod, muusikaõhtu, teenimisprojekt, 
mängude õhtu, slaidiesitlus, talendishow, eten-
dused ja tunnistuste koosolek ja muidugi oli ka 
vaba aega, mille ajal oli hea võimalus tutvuda 
uute inimestega või kirjutada oma laagrikaas-
lastele kirju. Igal õhtul leidsime me kõik oma 
padjalt kingituse.

Meid jaotati kolme gruppi, vastavalt vanusele. 
Mina olin keskmises grupis. Meil oli oma grupi 
siseselt palju tutvumismänge ja rääkisime kõigile 
enda kohta palju asju, nii et laagri lõpuks tundsime 
üksteist juba päris hästi. Tegime koos näidendi, 
plakati ja õppisime.

Kõik inimesed laagris olid väga sõbralikud ja 
keegi ei pidanud kuskil üksi nukrutsema. Kõik 
erinevate riikide inimesed olid koos. Me olime 
tõesti nagu üks suur pere. Vahepeal juhtus ühe 
meie grupijuhiga midagi ja ta selg jäi väga haigeks.
Ta ei saanud enam tõusta ja ta viidi kiirabiga ära.
Me laskusime kõik põlvedele ja tegime koos palve 
ta eest. Järgmisel päeval sai ta juba tõusta ja liikuda 
väga hästi. Ta oli peaaegu terve!

Teenimisprojektis lakkisime me korvapalliplatsi  
ja aia üle. Seda oli tore teha ja alati on hea teisi tee-
nida! Iga grupp pidi mingil päeval olema vastutav 
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Põnev noortekonverents
ave vilpo, tartu kogudus

Isa palub vaid, et me teeksi-
me oma võimete piires kõik, 
olgu see kui tahes väike. Alma 
õpetas oma poega Heelamani: 
„Jah, ja sellest ajast kuni prae-
guseni välja olen ma lakka-
matult vaeva näinud, et ma 
võiksin tuua hingi meelepa-
randusele, et ma võiksin tuua 
neid maitsma seda äärmiselt 
suurt rõõmu, mida maitsesin 
mina, et ka nemad võiksid olla 
Jumalast sündinud ja täituda 
Püha Vaimuga” (Alma 36:24). 
Iga liige võib kogeda seda 
rõõmu, jagades teistega evan-
geeliumi ja Päästja õpetusi.

Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kiriku liikmetena on 
meie suurim õnnistus ja ko-
hus jagada evangeeliumi kõigi 
inimeste ja peredega siin maa 
peal. On palju viise, kuidas 
misjonitööd tehes leida neid, 
kes on valmis kuulama mis-
jonäride õpetusi. Peamine on 
soov teha seda tööd ning liiku-
da eesmärgi suunas väikeste, 
kuid kindlate sammudega.

Meil kõigil on käes aeg mää-
ratleda selles päästmistöös oma 
roll. Kui kutsume endale kalleid 
inimesi evangeeliumi kuulama 
ja näitame neile oma armastust 
ja hoolt, saavad meist tõelised 
Kristuse jüngrid. Ma tunnistan, 
et see on Jumala töö ja me kõik 
saame selles kaasa lüüa. ◼
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toidu jagamise, nõude pesemise ja muu sellise eest. 
Ka see oli hea võimalus teisi teenida.Toit oli seal 
väga hea ja kunagi ei pidanud nälga tundma.

Kindlasti üks mu lemmikasju oli tunnistuste 
koosolek. Kõik tunnistused olid nii head. Ma pole 
kunagi varem oma elus Püha Vaimu nii tugevalt 
tundnud kui siis. Ka mina ja mu sõbranna Kristiina 
võtsime oma julguse kokku ja jagasime esimest 

korda oma elus tunnistust. See oli imeline kogemus. 
Olen õnnelik, et sain seda kogemust oma sõprade-
ga jagada. Ma ei kahetse kunagi, et seda tegin.

See oli kindlasti minu suve parimaid üritusi ja 
kavatsen kindlasti minna ka järgmisel suvel. Kõik 
teised, kes seal olid, ütlesid sama. See on imeline 
võimalus olla koos teiste omasugustega ja leida 
palju uusi sõpru ja õppida palju. ◼
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Evangeeliumi jagada – see on tuua 
inimestele surematus ja igavene elu
maris Crandall, tallinna kogudus

 Mäletan, kuidas nooremana 
mõjutasid mind kõiksugu 

ideed ja eeskujud, mida nä-
gin meedias, koolis − kõikjal 
enda ümber. Võib öelda, et olin 
erisuunaliste tuulte lükata ja 
tõmmata. Need maailma tuuled 
ei pruugi ometi puhuda õigelt 
poolt või õiges suunas. Sageli 
lükatakse eriti noori segaduse ja 
juurteta oleku poole – nii tund-
sin pikalt ka mina. Igaühel näis 
olevat omamoodi õigus. Ehk on 
igaüks mõnel hetkel oma elus 
tundnud nagu Joseph Smith: aga 
kellel on siis rohkem õigus? Kus 
on õige tee, kus on tõde?

Olen igavesti tänulik misjonäri 
eest, kes julges bussipeatuses mu 
juurde astuda ja kutsuda mind 

– tõesti, just nii on õige öelda – 
valguse juurde (vt 2Ne 32:4). Kuigi 
elasin maailma mõistes tavalist, 
normaalset elu, ei saa ma enam 
öelda, et selles elus oli palju val-
gust või selgust, rahu või armas-
tust. Need on asjad, mis tulid mu 
ellu hiljem, siis, kui avasin oma 
meele ja südame sellele, mida 
misjonäridel oli mulle rääkida.

Mõneti kirjutan seda artiklit, 
mõeldes oma lähedastele sõpra-
dele ja pereliikmetele. Mu kõige 
suurem soov on, et nad võiksid 
tunda samu imelisi tundeid ja 
näha tohutu suuri muutusi pare-
muse suunas ka oma elus. Just 
nagu Enos tundis pärast seda, 
kui oli saanud Jumalalt andestu-
se, kõige suuremat rõõmu ning 

soovis rohkem kui midagi muud, 
et ka tema vennad tunneksid 
sama, olen mina tundnud aas-
tate vältel igaveste põhimõtete 
järgi elades. Mis saab olla pa-
rem pidevast rahust südames, 
kindlustundest oma eesmärgi 
ja sihi osas elus, üha kasvavast 
armastusest lähedaste vastu, 
lakkamatust rõõmust, selgusest 
selle kohta, mis on õige ja mis 
on vale? Ma soovin, et mu pere 
võiks jagada samu tundeid ja 
mõtteid ja et meid ei lahutataks 
piir maise elu ja sellele järgne-
va elu vahel. Jagan järgnevalt 
mõningaid mõtteid, kuidas olen 
püüdnud oma armsamaid tuua 
evangeeliumi juurde.

Oluline on mõista, et evan-
geeliumi tõesusest saab inimese-
le tunnistada üksnes Püha Vaim. 
Ükskõik kui hea on inimese 
kõnelemis- või veenmisoskus, ei 
tähenda see midagi, sest ainult 
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Jumal ise saab Püha Vaimu 
avalduste kaudu tunnistada seda, 
mis on tõde. Ma olen nii palju 
tundnud, kuidas Püha Vaim on 
mulle näidanud ja tunnistanud, 
et ma olen õigel teel: Vaim on 
mind veennud tegema head 
(Et 4:11) ja on kutsunud mind 
uskuma Kristusesse (Mn 7:16); 
ma olen uurinud pühakirju, et 
teada, kas need on Jumala sõna 
(Mn 7:19); ma olen ise küsinud 
Jumalalt palves, kas need asjad 
on õiged (Mn 10:4−5); ja olen 
korduvalt tundnud soojust, 
põletavat tunnet rinnas, siirast 
rõõmu ja rahu, mis on tunnis-
tanud, et Jumal on tõepoolest 
olemas, et ma olen Tema tütar ja 
et Tal on minu ja mu pere jaoks 
plaan, mis hõlmab seda elu ja ka 
igavikku. Kuidas võiks mu lähe-
dased kogeda samu asju?

Ma saan oma pereliikmeid ja 
sõpru armastada (kõigest hooli-
mata ja alati), teenida (iga väike 
heategu, hea sõna, soov koos 
aega veeta) ja lihtsalt kutsuda 
ise neid asju proovile panema 
(kutse üritusele, kirikusse, pere-
õhtule, misjonäridega kohtuma). 
Minu igapäevane eluviis – sil-
makirjalikkuseta ja pühendunult 
käskude täitmine, oma ülesan-
nete täitmine Kiriku kutses, oma 
pere ja sõprade armastamine ja 
toetamine, kus võimalik – on 
üks oluline mõjutaja, sest meie 

hingest ja soovin, et kõik, kes 
seda loevad, oleks julged ja 
jagaks seda Jumala abiga ka 
oma lähedastega. ◼

tegudest on näha meie usku. 
Usk ja teod peavad olema alati ja 
kõikjal kooskõlas. Veel avaldab 
mõju põhimõttekindlus evangee-
liumi järgi elades. Seda nimeta-
takse ka ausameelsuseks – olla 
aus Jumala ees, enda ning oma 
ligimeste vastu isegi kõige tulise-
matel hetkedel. Väga tähtis minu 
enda jaoks on julgus. Ma pean 
olema julge ja avatud, sest ka see 
on osa põhimõttekindlusest. Ma 
julgen rääkida sellest, mida ma 
usun, ma julgen kutsuda inimesi 
kirikusse ja üritustele, ka misjo-
näridega kohtuma.

Kirikus on meid juba hulga 
aega õhutatud seadma eesmär-
ke, keda ja millal oma lähedaste 
hulgast kutsuda misjonäridega 
kohtuma. Paljud pole kahjuks 
julgenud isegi endale tunnistada, 
et nad võiks sellega hakkama 
saada. Paljud mõtlevad teatud 
inimeste peale, kuid ei jõua nii 
kaugele, et kindlad eesmärgid 
seada. Osa seab eesmärgid, kuid 
ei tee midagi selleks, et nendeni 
jõuda. Osa annab poolel teel 
alla jne. See pole kerge, kuid 
keegi meist pole üksi selles töös. 
Rõhutan, et tuleb olla julge. 
Meid pannakse proovile, kas me 
kardame või hoopis rakenda-
me usku ja tegutseme selle ajel. 
Jumala abiga on kõik võimalik.

Evangeelium on tõelise õnne 
allikas. Tunnistan seda kogu 

Maris Crandall
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 Augustikuus oli Baltikumi noortel vallalistel 
võimalus minna konverentsile Moskvasse. 

Ma olin väga põnevil, aga ka natuke hirmul. Ma 
uskusin, et see on midagi, mida pean tegema. 
Tundsin seda väga selgesti. Mu meeles olid küsi-
mused sõpruse, perekonna ja kuulumise kohta. 
Ma tahtsin teada, mis need on ja kuidas see kõik 
välja peaks nägema. Ma olin palunud Taevaisa 
abi, et ma võiksin teada, sest ma uskusin, et 
Tema teab vastust.

Me reisi esimene peatus oli Lätis. Baltikumi 
noortel paluti esineda koorina ja esitada kiriku-
laul „More Holiness Give Me”. Esimesel päeval 
olin veidi segaduses ja hirmul, sest inimesi oli 
palju ja ma ei tundnud neid. Ma olin kodust 
kaugel ja mu peas keerlesid mitu eri keelt. Ma 
olin väsinud ja tundsin end üsna üksi. Päeva 
lõppedes olin ma rahulikum ning mõistsin, et 
ma ei ole kõrvale jäetud. Kuigi kõik tegid oma 
toimetusi, märkasid nad mind ja olid teadlikud, 
et ma seal olen. Õhtu ühises palves tundsin, et 
kõik ruumis viibijad on tähtsad ja armastatud. 
Me olime suur sõprade ring.

Teisel päeval hakkasime Moskva poole lii-
kuma. Ma tundsin, kuidas sel päeval oli noor-
te tähelepanu rohkem keskendunud üksteise 
järele vaatamisele ja aitamisele. Me hoidsime 
kokku ja toetasime üksteist nii sõnas kui 
teos. Sellise turvatunde ja rõõmuga oli hea 
teele asuda. Ma julgen väita, et meid oli 30 
ja meiega oli 300-kordne armastus ja rahu. 
Ma leidsin end kuuluvat kenasse Baltikumi 
perekonda.

Reis oli pikk ja väsitav, kuid kannatlikkus viis 
meid sihile. Moskvasse jõudnud, sõitsime veel 
mõned tunnid, et jõuda päris konverentsi toi-
mumise paika. Konverentsile olid tulnud noored 
eri paikadest üle Venemaa ja Baltikumi noored. 
Kokku oli inimesi natuke alla kolmesaja.

Pärast saabumist tundsin end jälle veidi üksi, 
sest kõik oli vene keeles ja ma ei saanud paljust 
aru. Kohtudes oma grupiga, kellega ma enamuse 
oma aja veetsin, rahunesin veidi, sest seal leidus 
inimesi, kes olid valmis mulle tõlkima. Keele-
barjääriga hakkama saamine olenes hästi palju 
suhtumisest – kas ma olen valmis proovima ja 

„Paluge, ja teile antakse; otsige ja te leiate; 
koputage, siis avatakse teile!” (3. Nefi 14:7)
Silva Soosalu, tallinna kogudus

Silva Soosalu
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õppima? Või ma nurisen kogu ülejäänud konve-
rentsi? Ma valisin esimese. Ma proovisin meenuta-
da vene keelt nii palju, kui suutsin, ja kui ma seda 
tegin, julgustasid inimesed minu grupis mind veel 
proovima. Nad aitasid muuta selle lõbusaks ja 
rõõmsaks kogemuseks. Isegi kui ma eksisin mõ-
nede sõnadega, mida juhtus väga palju, paranda-
sid nad mind sõbralikul toonil ja viisil. Nendega 
oli turvaline õppida.

Grupiaruteludel ei saanud ma väga kaasa lüüa, 
sest tõlkimine võtab aega. Algul see häiris mind, 
sest ma tahtsin olla osa neist. Hiljem tundsin 
ma tänulikkust, et mul oli tõlk, kes mulle nende 
suhtlust vahendas, ning ma mõistsin, et ma ei pea 
tingimata midagi ütlema, et sellest osa saada. Nad 
otsisid mind, kui keelest mitte arusaamise pärast 
kadunud olin. Nad soovisid, et ma oleksin koos 
nendega. Nad kohtlesid mind kui liiget nende 
sõpruskonnast. Ma tundsin nende armastust. See 
oli midagi palju rohkemat, kui ma ootasin.

Eelviimasel päeval oli muusikaline programm 
ja tunnistuste koosolek. Esitasime oma kooriga 
laulu ja pärast muusikalist programmi oli igaühel, 
kes soovis, aega üks minut, et jagada oma tunnis-
tust. Sel hetkel ei olnud mul tõlki. Nii oligi parem.

Kooriga lauldes tundsin ma ühtsust ja üksteise 
toetamist. Me pidime paljusid asju muutma meie 
harjutatud versioonis, et kohanduda Moskva pro-
grammiga, aga me olime kannatlikud ja andsime 
endast kõik. Me hoidsime kokku ja innustasime 
üksteist. Ligimesearmastus ja usk tõid meid lähe-
male Jumalale ja tugevdasid meie sõprust.

Tunnistuste koosolek möödus nagu linnutiivul. 
Ma ei saanud enamustest asjadest aru, aga polnud 
vajagi, sest mu süda lausa põles rinnus. Mu süda-
mes oli lõõmav tuli, mis aina kasvas ja levis üle 
mu keha. Tunnistus tunnistuse järel jätkus seda 
tunnet tundideks. Ma teadsin, et see, mida nad 

ütlesid, see, millest nad tunnistasid, oli õige! Ma 
tundsin Vaimu kohalolu ja Jumala armastust!

Ma ei saanud aru sõnadest ja ma kartsin pal-
ju ning tundsin end tihti üksi. Selle vastu leidus 
rohtu, kui ma südames ikka ja jälle palvetasin, 
et paluda abi ja juhatust. Ma arvan, et ma saingi 
oma vastuse viisil, mida ma poleks oodanud. Ma 
pidin kasutama oma usku, teadmisi ja ma pidin 
kuulama Vaimu sosistusi, et leida oma vastuseid. 
Õppida kuulama Vaimu ja tugevdama oma usku 
on palju tähtsam kui osata täiuslikult mõnda ini-
meste poolt loodud märgisüsteemi. On üks keel, 
mida igaüks võiks õppida kasutama − see on 
armastuse keel.

Eestis võib mõnikord tunduda, et me oleme 
pisikesed ja üksi, aga see pole nii. Meid on palju 
ja me oleme õigel teel. Taevase Isa kuningriik 
on suur ja seal on kõigile ruumi. Ta teab igaühte 
täiuslikult ja ootab, et me tema poole alati pöör-
duksime. Õpetus ja Lepingud 6:36: „Vaadake 
minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge 
kartke.” Ja nii ma püüdsin teha.

Ma leidsin, et ma kuulusin sel ajal vähemalt 
kahte perekonda, kus oli koht armastusel ja 
sõbralikul õpetusel ning aitamisel. Ma leidsin, et 
ma kuulun Jumala perekonda, olles tema ainu-
laadne tütar. Ja ma leidsin, et me perekond siin 
maa peal on nii suur! Ma palusin ja mulle anti. 
Ma otsisin ja leidsin. Ma koputasin ja mulle avati. 
Taevane Isa täidab kõik oma lubadused. Kõik – 
suured ja väiksed.

See konverents andis mulle vastuseid. Leidsin 
koha, kuhu kuulun. Ma loodan, et noored tulevi-
kus võtavad konverentsidest osa nii palju kui või-
malik, sest need aitavad kasvada. Samuti aitavad 
need valmistuda misjonile minemiseks või pere 
loomiseks. Jumalal on meie jaoks plaan ja kõik 
õnnistused on saadaval. Peab vaid uskuma. ◼
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 Ilmselt algas see juba millalgi lapsepõlves, kui 
vanaema käekõrval ja teda jälgides sain esime-

sed teadmised-tundmised Jumalast. Usk, et Ta on 
olemas ja võib meid rasketes olukordades aidata, 
saadab mind ajast, mil ma end mäletan.

Enne VAP Kiriku misjonäridega kohtumist 
oskasin ma peast meieisapalvet ja lugesin seda 
mõttes, kui midagi soovisin. Ma polnud ristitud 
ega ühegi kiriku liige. Suhtusin veidi võõrastavalt 
usklikesse − nagu teistmoodi inimesed, maailmast 
eraldunud, salapärased, alati tõsised või kurvad, 
nagu kannaksid mingit nähtamatut raskust oma 
õlgadel. Aga mul oli hea, Jumal oli alati minuga, 
kui ma vaid seda soovisin, ma ei vajanud selleks 
kirikut, et Temaga suhelda.

Aasta oli 1996, 21. november – olen kirjutanud 
päevikusse: „Päeval külastasid mind kaks ameerik-
lannast usuõde – misjonäri. Lubasid laupäeval mind 
harima tulla. Ma pole erilises vaimustuses, aga mu 
üksindus ja ahastus on saavutanud hetkel taseme, 
kus võetakse vastu iga vähegi heatahtlik suhtumine 
– ilma pikema kaalumise või umbusuta.”

Tagantjärele võin öelda, et nende õdede külas-
tused ja nende armastav teenimine muutsid mu 
elu, ma liikusin tänu neile Jumalale lähemale. Mu 
elus oli tõepoolest toona üks süngemaid ajajärke. 
Noor lesknaine, otsides armastust ja hellust, pidin 
ma korduvalt pettuma meessoos. Leides end ikka 
jälle üksi, alandatuna, ärakasutatuna keset kildu-
deks purunenud unistusi. Ja minu vaesed lapsed, 
milliseid süümepiinu ma nende ees kannatasin, 
tundes, et ma pole piisavalt hea ema, et ma ei suu-
da seda vastutuse koormat üksi kanda.

Polnud mingi juhus, et misjonärid mu uksele just 
siis koputasid, sest Taevane Isa nägi mu ahastust.

Ometi ei saanud ma tookord ristitud. Kartsin 
seda kohtumist, kui pidin neile ütlema, et nad 
enam ei tuleks mu juurde. Olin õdedesse juba 
väga kiindunud, kuid samas ei julgenud seda 
sammu astuda, et end ristida lasta. Õdedel oli aga 
veel üks üllatus minu jaoks varuks. Nad ei saanud 
pahaseks, nad ei hakanud mind ümber veenma, 
vaid austasid mu otsust ja kallistasid mind ning üks 
neist ütles: „Ükskõik kui palju aega peaks kuluma, 
tea, et Jumal ootab sind avatud kätega (open arms 
inglise keeles), ja sellel päeval, kui sa saad ristitud, 
laulavad ja hõiskavad kõik inglid taevas suurest 
rõõmust.” Ma jätsin selle meelde, selles lauses oli 
rohkem isetut armastust, kui ma olin eales tund-
nud. Aga ma teadsin enam-vähem 100%, et minust 
ei saa kunagi ühegi kiriku liiget.

Möödus peaaegu 12 aastat… Augustis 2008 
saabusin õhtul kodumaja ette, tassisin käes rasket 

Minu pöördumise lugu
hiie tikk, tartu kogudus

Hiie Tikk (va-
sakul), vanem 
Tanner Andre, 
Egle Liebe-
nau, vanem 
Matthew 
Richardson.
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toidukotti ning rühkisin oma püstaku poole. Maja 
ees silmasin kahte ülikondades noormeest nukralt 
konutamas, meie pilgud kohtusid viivuks ja ma 
mõtlesin: „Vaesed misjonärid, ei ole kerge nende 
elu!” Jõudnud oma välisukse juurde, vaatasin veel 
korraks tagasi. Üks noormeestest hakkas mu poole 
jooksma. Tundus täiesti loomulik teda ära oodata, 
kuigi olin just lugenud Cosmopolitanist, kuidas 
ennast kaitsta tänavarünnakute eest – seal seisis 
sõna-sõnalt, et kui olete välisust lahti lukustamas 
ja näete kedagi võõrast enda poole jooksmas, siis 
minge kiiresti trepikotta ja lukustage uks. Igal juhul 
ma käitusin vastupidiselt sellele juhisele ja kutsu-
sin mõlemad misjonärid enda poole koju. Algselt 
palutud kümnest minutist muutus meie jutuajami-
ne märkamatult tunniajaliseks vestluseks hingest 
hinge ja südamest südamesse. Olin veendunud, et 
kõik, mis nad rääkisid, on tõde ning tundsin sele-
tamatut kerguse ja õnnetunnet – ka siis, kui mis-
jonärid olid lahkunud. Kahjuks ei jaganud minu 
rõõmu mu selleks ajaks juba täiskasvanud lapsed. 
Nad esitasid mulle pehmelt öeldes ultimaatumi – 
valigu ma, kas nemad või misjonärid. Ja ma ei tohi 
kedagi neist oma koju enam kutsuda, sest see on 
ka mu laste kodu – kas neil polegi enam kohta, 
kus turvaliselt olla? Leidsin end hetkega taevast 
maa peale tooduna. Muidugi valisin ma oma 
lapsed, sest oli saanud nii harjumuspäraseks enese 
soovid ja tahtmised laste omadele ohvriks tuua.

Õnneks nägid misjonärid minus sügavamale 
ja kaugemale, nad nägid mu tegelikku väärtust ja 
vajadusi. Nad ei jätnud enne, kui olin ise ka endas 
selgusele jõudnud. Eriti tänan ma vanem Andret, 
sest ilma tema armastuse, palvete ja paastumiseta 
eksleksin ma tõenäoliselt ikka veel pimeduses.

Minu ristimispäevaks sai 2. mai 2009. Talitusel 
osales ühe toetajana ka mu tütar. Ma tean, et võlg-
nen kogu tänu Jumala armastusele. ◼

korraga enam auto tööle. Issi 
proovis mitu korda ja ikka ei 
midagi. Siis tuli mul mõte, et 
peaksime palvetama. Tegime 
seda ja auto läkski kohe tööle. 
Jõudsime õigeks ajaks laeva 
peale ja ülejäänud templireis 
läks hästi. Mulle väga meeldib 
templi juures käia. Ootan juba 
seda päeva, kui saan minna 
templi sisse. ◼
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Palve jõud
Bert-parker C. (7a)

 Ühel pimedal talvehommikul 
hakkasime terve pere-

ga autoga templisse sõitma. 
Võtsime oma auto peale ka 
ühe vanema õe, kellele see oli 
esimene templis käik. Tema 
maja ees aga ei läinud meil 

Bert-Parker C. (paremal) ja Koit-Markus C.


