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 Olen äärmiselt tänulik, et Esimene 
Presidentkond on mind kutsunud 

teenima Ida- Euroopa piirkonna juha-
taja kutsesse.Tunnen sügavat armas-
tust selle piirkonna riikide ja inimeste 
vastu. Olen siin veetnud palju aega 
oma töö tõttu ning õppinud tundma 
selle maailmaosa ajalugu, kultuuri 
ja rahvusvahelisi suhteid. Samuti 
teenisin aastatel 1995−1997 nõuand-
jana sellesama piirkonna juhatuses. 
Reisisin palju Venemaal, Ukrainas, 
Armeenias, Bulgaarias, Türgis ja Balti 
riikides.

Tollal asus meie kontor Saksamaal 
Frankfurdis. Olen elevil, et saan nüüd 
koos oma naise Susaniga siinse piir-
konna heade inimeste hulgas elada.

Seda ülesannet vastu võttes on mu lihtne sõnum 
järgmine: Jeesuse Kristuse evangeelium on rõõmu 
ja rahu evangeelium. See pole süütunde evangee-
lium, sest Kristus tuli, et seesama süü meilt ära 
võtta. See pole programmide, statistika, raportite ja 
mitmesuguste ettevõtmiste evangeelium, vaid liht-
suse, rikkumatuse ja armastuse evangeelium. Kuigi 
meil on Kirikus olemas programmid ja raportid ja 
ajalik töö, peaksid need moodustama vaid väikese 
osa meie elust viimse aja pühadena.

Selle asemel peaks Jumala ja Tema Poja Jeesuse 
Kristuse armastus meie südametes ja meeltes sära-
ma heledamalt kui miski muu. Jeesus rääkis oma 
maailma lunastamise misjoni kohta järgmised sõ-
nad: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud 

ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! 
Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest 
mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate 
hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja 

minu koorem on kerge!”  
(Mt 11:28–30.)

Me tuleme Kristuse juurde, kui 
mäletame Teda alati, seisame kui Tema 
tunnistajad kõigis oma sõnades ja tegu-
des ning palvetame läbi elu kõndides 
alati Isa poole Tema nimel. Üks Tema 
paljudest nimedest või tiitlitest on 
Immanuel või „Jumal meiega”. Kui me 
vaatame Tema poole usus ja alandlik-
kuses, toob Ta meile lohutust ja rahu. 
Ta täidab meie südamed rõõmuga.

Ta annab meile jõu saada võitu 
maailmast ning parandada meelt ja 
saada andestust meie pattudele.

Kui me kasvame Jumala ja Kristuse 
tundmises, siis avanevad taeva aknad 
ja meile saavad osaks vaimsed annid, 

nende hulgas vastused meie palvetele, juhatus elus 
ette tulevate oluliste otsuste tegemiseks, armastus 
ja halastus kõigi inimeste vastu ning tervenemise 
ja puhastumise imepärased annid. Siis on Ta meie 
paremal käel ja vasakul, ja Tema Vaim on meie 
südametes ja Tema inglid meie ümber, et meid 
toetada. (ÕL 84:88)

Püüelgem alati Jumala kõrgeimate andide 
poole.Palvetagem alati Tema poole ja õppigem 
tundma Tema armastatud Poega, meie Päästjat. 
Järgigem Kristuse eeskuju kõiges, mis me teeme, 
ning mäletagem Teda alati. Ma tunnistan, et Ta 
elab ja armastab meid täiusliku armastusega, mis 
ei saa eales lõppeda. Olgu Tema rahu ja trööst ja 
rõõm igavesti teie südames. ◼

IDA- EUROOPA PIIRKONNA UUDISED

S Õ N U M  P I I R K O N N A  J U H A T U S E L T

„Rõõmu ja rahu evangeelium”
Vanem Bruce D. Porter
Ida- Euroopa piirkonna president

Vanem Bruce D. 
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 31. mail 2014. aastal toimus Lätis 
Riias vanem David A. Bednari, 

Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme 
eesistumisel preesterluse juhtide koolitus. 
Seda kanti satelliidi ja interneti vahendusel 
üle kümnetesse kogudusehoonetesse kõi-
kides riikides Ida- Euroopa piirkonnas ning 
tõlgiti samaaegselt üheksasse keelde.

See oli esimene kord, kui piirkondlik 
preesterluse juhtide konverents toimus 
sellises ulatuses, kaasates nii vabatahtlikke 
kui ka professionaale info-  ja sidesüs-
teemide osakonnast ning kirjastusosa-
konnast. See näitab nii Kiriku suuremat 
võimekust kui ka preesterluse juhtide 
suuremat tähelepanu piirkonnas toimuva-
te ürituste suhtes. Saavutati kõrgem tase 
efektiivse infotoe pakkumisel tähtsate 
Kiriku ürituste jaoks ning see jätkub kaht-
lemata ka tulevikus.

Koolitusel rõhutati, et teenivad vennad 
peaksid pöörama kõige enam tähelepanu 
Kiriku liikmetele ja peredele, mitte ainult 
erinevatele Kiriku programmidele, ehk pilt-
likult öeldes kallihinnalisele pärlile, mitte 
kastile, mille sees see on. Kiriku juhid rõ-
hutasid oma kõnedes, et Issand kiirendab 
tänapäeval oma tööd ja Jumala teenijad 
peaksid Temaga sammu pidama, saades 
Temalt juhatust isikliku ilmutuse näol. ◼

I D A -  E U R O O P A  P I I R K O N N A  U U D I S E D

Vanem David A. Bednari  
külaskäik Ida- Euroopa piirkonna riikidesse
Juri Kovalevski, Balti misjon

2014. a mais külastasid vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ning tema abikaasa Ida- Euroopa 
piirkonna riike. Neid saatsid Seitsmekümne Kvoorumist vanem Ronald A. Rasband koos abikaasaga, Juhtiva Piiskopkonna 
esimene nõuandja vanem Gérald Caussé koos abikaasaga, Ida- Euroopa piirkonna juhatuse liikmed ja piirkonna seitsme-
kümmend vanem Aleksei Samaikin. Visiidi käigus kohtuti Kiriku liikmetega selle piirkonna eri riikides ja linnades.

Vanem Bednar kõnelemas
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 Soovime oma lugejatele tutvusta-
da uut noorteürituste veebilehte 

www.lds.org/youth/activities.
Lehel on kümnes erinevas kategoorias 

üle 160 idee ürituste jaoks, nii et juhid ja 
noored võivad leida mitmesuguseid tege-
vusi, mis on vastavuses nende koguduse 
noorte vajaduste ning huvidega. Üritusi, 
mida planeeritakse otse veebilehelt, saab 
automaatselt lisada ka koguduse ja vaia 
kalendritesse leheküljel LDS.org.

Lehekülg on saadaval järgnevates keeltes:
hiina, inglise, taani, hollandi, soome, 

prantsuse, saksa, ungari, indoneesia, itaa-
lia, jaapani, korea, mongoli, norra, por-
tugali, vene, samoa, hispaania, rootsi, tai, 
tonga ja ukraina.

Vanem Paul B. Pieper Seitsmekümnest 
kirjutab uue lehega kaasnevatest võimalus-
test: „Üks väljakutse, millega noored juhid 
tihti silmitsi seisavad, on noorteürituste pro-
grammi planeerimine, mis oleks mitmekesi-
ne ja tasakaalus. Et valmistuda ette Taevase 
Isa tööks, vajavad meie noored kogemusi, 
mis aitaksid neil kasvada vaimselt, füüsili-
selt, intellektuaalselt ja sotsiaalselt. Ürituste 
kategooriate mitmekesisus – alates kate-
gooriatest „Vaimne tugevus” ja „Misjonitöö” 
kuni valikuteni „Sport, telkimine ja muu 
väljas toimuv” ning „Kunst, muusika ja tants” 
– kindlustab mitmeid võimalusi, mida me 
peaksime oma noortele pakkuma.” ◼

tähtsatele otsustele, perekonda-
de tugevdamisest, teiste teeni-
misest ning isegi sellest, kuidas 
lõbutseda.

Enamik kiriku noortest osa-
levad seminaris, mille program-
mi raames korraldatud erilises 
õppetunnis arutati pühakirjas 
leiduvate näidete üle, mis aita-
vad meil teiste teenimise kaudu 
Jumalale lähemale tulla.

10.−11. mail 2014 toimus 
Lätis Riias Baltikumi noorte 
minikonverents, mille moto oli 
„Tulge Kristuse juurde perekon-
naajaloo ja templis teenimise 
kaudu”. Konverentsi programm 
oli väga huvitav ja mitmekesine. 
Esiteks tervitas noori Balti mis-
joni juhataja Jeffery G. Boswell 
ja seejärel kõnelesid noortele 
Stockholmi templi juhataja 
Jan Evensen koos abikaasaga. 
Noored osalesid innukalt püha-
kirjade ühises uurimises, tant-
suõhtul ja pereajaloo mängus, 
mille oli ette valmistanud Kiriku 
Haridussüsteemi koordinaator 
Antti Makslahti- Tolstosheev. 
Kõige tähtsam on aga see, et 
noortele anti võimalus mõtisk-
leda selle üle, kui tähtis on teha 
pereajaloo-  ning templitööd ja 
kuidas see ühendab meie pere-
kondi, tugevdab meie usku ning 
tunnistust. ◼

Uus kasulik lehekülg

K O H A L I K U D  U U D I S E D

Balti noortekonverentsid
KHS- i misjonärid vanem ja õde Viramontes

14.−16. veebruaril peeti Riias 
Imanta koguduses Balti noorte-
konverentsi, kuhu kogunesid 45 
noort osalejat ja nendega kaasas 
olevad juhid Leedust, Lätist ning 
Eestist.

Nagu ka teisi Kiriku konve-
rentse, korraldasid ka seda üri-
tust Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kiriku Balti misjonitöö 
juhid, misjonärid ja teised erine-
vate ülesannetega liikmed.

Konverentsi ajal toimusid 
erinevad üritused, kaasa arvatud 
KHS- i tunnid, filmivaatamised, 
pühakirjade õppimine gruppi-
des, erilised küünlavalgusõh-
tud, individuaalsed ja ühised 
üritused ning isegi tantsuõh-
tu. Pühapäeval osalesid kõik 
jumalateenistusel.

Noored rääkisid vanemate 
austamisest ning sellest, kuidas 
tugevdada oma usku. Samuti 
arutati, kuidas tugevdada ja 
laiendada uskujate kogukonda. 
Osade ürituste jooksul tegid poi-
sid ja tüdrukud eraldi gruppides 
praktilisi harjutusi, mis jäljenda-
sid olukordi päriselust. Märki-
misväärset tähelepanu pöörati 
ka arutlusele õppimisest ning 
võimele mõjutada teisi või olla 
teiste poolt mõjutatud. Noored 
rääkisid evangeeliumi teema-
del, kristlike väärtuste mõjust 
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Piret Baird: Kõikidel meil, Kiriku liikmetel, on 
palutud olla misjonärid. President David O. McKay 
ütles järgmist: „Tõeline kristlus on armastusteod. 
Pole paremat viisi näidata armastust Jumala vastu 
kui näidata isetut armastust oma ligimeste vastu. 
See on misjonitöö vaim” (Gospel Ideals, 1954, lk 
129). Miks otsustasid sina teenida misjonil?

Karin Kornav: Kuna olin äsja Kirikuga liitunud 
ja misjonäride eeskuju nakkas, tundus see ainu-
õige variandina. Samas oli see ikkagi hüpe tund-
matusse. Kirik oli Eestis uus ja mul polnud ühtegi 
kohalikku eeskuju ehk misjonilt naasnud liiget, kes 
oleks minuga oma kogemusi jaganud.

Margo Ujuk: Tuleb mõista kogu selle värgi taus-
ta. Olin värske koguduse 13. liige ning misjonärid 
poputasid mind igal võimalikul viisil. Eestikeelset 
Mormoni Raamatut polnud olemas ning võõrkeeles 
(saksa keeles) sain vaevalt aru, mida üldse lugesin. 
Ühel päeval küsiti mult, et kas läheksin misjonile. 
No mida sa siis veel arvad, muidugi ma lähen! Aga 
miks? Ah, kes sellepärast siis pead valutas. Kõik see 
oli ju nii põnev, kuidas misjonärid leiavad kontakte, 
vestlevad inimestega ning ristivad neid. See tundus 
kuidagi väga õige ja huvitav.

Nüüd tagantjärele saan öelda, et misjonärid 
õhutasid mind väga tugevalt, et ma sellise otsuse 
teeksin. Ma ju ei saanud mitte millestki aru sel ajal. 
Kõik oli nii uus. Kirikus käis pühapäeviti 5−6 ini-
mest ning tundsin ennast vist tähtsana. Ei saanud 
ju neid alt vedada.

Matthew Crandall: Otsustasin teenida misjonil, 
kuna tahtsin jagada evangeeliumit teistega. Mul oli 

tunnistus, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kirik on tõesti Jeesuse taastatud kirik ning et 
õpetused olid Jumala poolt. Seega tahtsin, et teistel 
oleks sama võimalus evangeeliumist rõõmu tunda, 
nagu minul oli.

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

„Minge kõike maailma ja kuulutage  
evangeeliumi kõigele loodule” (Mk 16:15)
Selle ajakirjanumbri kohalikud lehed on pühendatud misjonitööle. Vanem David A. Bednar on öelnud: „Misjonitöö  
on meie vaimse identiteedi ja pärandi ilming.” (Becoming a Missionary – Ensign, okt. 2005). Järgnevalt mõned mõtted, 
mida jagasid Liahoona kohalike lehekülgede toimetajaga mõned põhimisjonil teeninud liikmed Eesti ringkonnast. 

Matthew 
Crandall
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Zach Baird: Juba lapsena tahtsin misjonil teeni-
da, aga vanemaks kasvades need soovid arenesid. 
Ma tundsin, et Jeesuse lepitus oli mind nii palju 
aidanud, et ma pidin seda teistega jagama.

Piret Baird: Need noored mehed ja naised, 
kes teenivad misjonil, naasevad koju vaimselt 
küpsemate inimestena. President Benson üt-
les: „Liikmete misjonitöö on üks tähtis võti meie 
liikmete endi kasvu jaoks. Ma olen veendunud, et 
liikmete misjonitöö suurendab vaimsust igas kogu-
duses, kus seda rakendatakse” (Teachings of Ezra 
Taft Benson, lk 208–209). Kuidas tugevdas misjonil 
teenimine sinu usku ja tunnistust?

Karin Kornav: Ususeemne olin küll kasvama 
pannud, kuid kui ma poleks misjonile läinud, 
oleks iga eksiõpetuse tuul saanud selle seemne 
minema puhuda. Alles misjonil sain evangeeliumi 
kohta tõelise tunnistuse.

Zach Baird: Usk tugevneb, kui me teeme häid 
tegusid ja järgime Jumalat. Kuna misjonärina püüd-
sin Jumala tööd teha iga päev, mu usk loomulikult 
kasvas.

Matthew Crandall: Misjonil teenimine tugev-
das kindlasti minu usku ja tunnistust. Iga kord 
kui me õpetasime Joseph Smithist, tunnistas Püha 

Vaim, et ta oli Jumala prohvet. Väga tore oli näha, 
kuidas inimesed oma elu muutsid, et Kirikuga lii-
tuda. Nad olid väga rõõmsad ja oli näha, et valgus 
tuli nende ellu.

Margo Ujuk: Oh, uskumatult palju! Seal saingi 
aru, kuhu ma täpsemalt sattunud olin. Lugesin läbi 
ja sain esimest korda aru Mormoni Raamatust. Ma 
ei valeta, kui ütlen, et misjonil olles saingi tõelise 
tunnistuse.

Piret Baird: Õpetuse ja Lepingute salmis 6:9 
ütleb meie Taevane Isa: „Pea kinni minu käsku-
dest ja aita kaasa minu töö esiletoomisel vastavalt 
minu käskudele, ja sa saad õnnistatud.” Kas sinu 
misjon õnnistas sinu elu ja kuidas see mõjutas või 
muutis sinu elu?

Margo Ujuk: See mõjutas minu elu 100%. 
Õppisin iseseisvaks saama. Elukool missugune! Ma 
leidsin endale misjonipõllult igavese elukaaslase. 
Mul on nüüd pere, kus kasvab kaks toredat last. 
Arvan, et ilma sellise kogemuseta oleksin ei tea kus.

Zach Baird: Ma arvan, et mu elu oli enne mis-
jonit päris hea, aga misjon andis mulle võimaluse 
tugevdada neid häid soove, mis mul olid. Tänu 
misjonile sain hindamatuid kogemusi, mis aitasid 
mul õppida, kuidas paremini elada sellist head elu, 
mida ma soovisin.

Karin Kornav: Arvan, et kui ma poleks mis-
jonile läinud, poleks ma paljude teiste tookord 
Kirikuga liitunute sarnaselt enam Kirikus. Tänu 
misjonile olen saanud elus osa evangeeliumi 
õnnistustest ja tean, et Taevane Isa armastab mind. 
Misjonil omandatud kogemused on tulnud mulle 
abiks ülikooli lõpetamisel, aga ka töö leidmisel.

Piret Baird: „Kutsudes teisi inimesi „tul[ema] 
Kristuse juurde ja saa[ma] täiuslikuks temas” (Mn 
10:32), peaksime me ka ise täiuslikumaks saama. 
President Benson ütles, et tema ei tea „paremat 
ettevalmistust eluks kui .. pühendunud, isetu 

Zach Baird
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misjonitöö”. Milliseid kasulikke oskusi arendasid 
sina oma misjonil?

Karin Kornav: Esimesena mainiksin võõrkee-
leoskust. Teisena esinemisjulgust, julgust kaasa 
rääkida ja oma mõtteid avaldada. Kolmandaks 
kindlasti sallivust ja ligimesearmastust.

Matthew Crandall: Misjon aitas mul eesmärke 
püstitada ja täita. Misjon aitas mul hoolida teistest 
rohkem kui endast. Misjon aitas mul mõista, mis 
on elus oluline.

Margo Ujuk: Hm!? Süüa tegema, läbimõeldult 
poes käima, pesu pesema, kaaslaste suhtes kannat-
lik olema, hirmus alandlik olema, Kirikus juhtimist. 
Samuti õppisin võõras keeles rääkima ja kirjutama.

Zach Baird: Ma õppisin paremini mõistma 
Püha Vaimu. Mul on nüüd rohkem enesekindlust 
ja ma oskan paremini inimestega suhelda.

Piret Baird: Igaüks meist pöördus usku 
ainuomasel viisil. Paljudele meie seast avas keegi 
ukse evangeeliumisse ja me ei unusta seda meest 
või naist kunagi. Taevane Isa vajab meie käsi 
ja südant, et avada teiste süda, et neid päästa ja 
õnnelikuks teha. Miks sa soovitaksid teistel noortel 
misjonil teenida?

Matthew Crandall: Kui te lähete misjonile, 
täituvad kõik teie kõige metsikumad unistused!

Margo Ujuk: Kui soovid enda usku tugevda-
da ning omandada eluks kristlikke omadusi, siis 
misjon on see õige koht. Kui Issand õnnistab sind 
olema edukas misjonär, siis oledki. Aga siiski, eel-
kõige on sul võimalus ise korralikuks meheks (või 
naiseks) saada!

Zach Baird: Misjon on noores eas üks parimaid 
võimalusi, et aidata teisi ja teenida Jumalat. Ja teiste 
teenimine toob endaga kaasa palju rõõmu.

Karin Kornav: Minu puhul andis misjon selle 
teadmise, et „mis või kes” ka ei juhtuks, Kirik on 
ikka õige. Kui ma ei oleks misjonil käinud, elaksin 
oma elu ilma evangeeliumi õnnistusteta. ◼

 Igaühe lugu on erinev. On misjonäre, kes on 
maast madalast unistanud musta nimesildi 

kandmisest. On neid, kes pole kunagi plaani-
nud 18 kuud kuni kaks aastat täisajaga misjonil 
teenida, kuid pärast vaimse kinnituse saamist 
lähevad. Mis tahes selleks ajendiks ka on, mis 
alguses noored mehed ja naised Issanda teenis-
tusse toob, üks on kindel: kõik lahkuvad rikka-
likuma vaimse pagasiga. Mõistsin, et hingede 
Jumalale lähemale toomine on igas aspektis 
Issanda töö. Tema valmistab inimesed ette 
evangeeliumi vastuvõtmiseks, Tema vastab nen-
de palvetele ja Tema Vaim puudutab Kirikuga 
tutvujaid. Ühel vaia konverentsil kõneles hiljuti 
pöördunu sellest, kuidas ta Kiriku kohta õppis. 
Ta oli tulnud Hiinast USA- sse elama ja leidis 
töö. Selles firmas oli umbes 500 inimest ja ehk 
viis viimse aja püha. Huvitaval kombel kohtus 
see hiljuti pöördunu lühikese aja vältel lausa 
kolme Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kiriku liikmega. See ei olnud juhus. Jumal oli 
teda ette valmistamas.

Meie roll on alati seista Jumala tunnistajana 
ning jagada tõde. Kogemus näitab, et neil, kellel 
on tuttavaid Kiriku liikmete seas, on peaaegu 
alati väga hea arvamus Kirikust. Neil, kes aga 
isiklikult viimse aja pühasid ei tunne, on tihti 
eelarvamused. On nii tähtis, et avaksime oma 
suu ja jagaksime oma uskumusi, sest iga kord, 
kui seda teeme, anname me võimaluse Pühale 
Vaimule tunnistada tõest. Meie töö ei ole teisi 
usule pöörata, vaid luua hetk, kus inimene võiks 
tunda Jumala Vaimu ning nõnda aidata tal oma 
suhet Jumalaga tugevdada.

Üks minu lemmikviise, kuidas aidata inimes-
tel evangeeliumi vastu võtta, on heateod või 

M I D A  M A  M I S J O N I L  K O G E S I N ?

Mõtted misjonilt
Evelin Kaarma, Tallinna kogudus
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teiste sõnadega teenimine. Salmis 3. Nefi 18:24 
räägib Jeesus sellest, kuidas me peaksime oma 
valgust kõrgel hoidma, tehes seda, mida Pääst-
ja oma eeskujuga õpetas. Isegi väike asi nagu 
tänukirjake võib liigutada mägesid või teiste 
sõnadega, aidata kellelgi tunda Jumala armas-
tust. Ühte sellistest näidetest nägin koguduses, 
kus teenisin. Õpetasime ühte vähem aktiivset 
kirikuliiget ja tema abikaasat episkopaalkirikust. 
Istudes sakramendikoosolekul, palvetasin, et 
teada, keda liikmetest kutsuda järgmisele kok-
kusaamisele selle paariga. „Jonesid,” tuli mulle 
mõttesse. Miks, saime me alles hiljem teada. 
Külaskäigul avastasid Jonesid, et meie Kirikuga 
tutvuja on juba aastaid neile hommikul posti 
toonud. Mis aga veel imelisem, on see, kui-
das aasta enne nende kohtumist oli õde Jones 
saanud Pühalt Vaimult õhutuse, et nende kir-
jakandjale väike tänukaart jätta. Kui veider see 
ka tol momendil ei tundunud, tegutses ta oma 
tunnete järgi. See kiri ripub siiamaani nüüdseks 
Kirikus ristitud kirjakandja postiautos. Need, 
kelle tee Kirikus saab alguse liikmete kutsel ja 
julgustusel, on tõenäoliselt aktiivsed ka pärast 
ristimist. Koguduses, kus viimasena teenisin, lii-
tusid Kirikuga kaks noort täiskasvanut. Ühe tee 
algas siis, kui misjonärid tema uksele koputasid 
ja teise oma, kui sõber ta küünlavalgusõhtule 
kutsus. Esimesel oli pärast ristimist raske püha-
päeval Kirikusse jõuda ja teine ootab õhinaga 
oma esimest templikogemust. Mõlemad tahavad 
järgida Jumalat, kuid mõlemal on vaja tuge, et 
uue elustiiliga kohaneda.

Meie anname oma parima ja Taevane Isa 
muudab meie panuse piisavaks. Mul oli nädal, 
kus olin suurema osa nädalast haige. Läksime 
korterist välja ainult kõige tähtsamatele kokku-
saamistele ja muidugi Kirikusse. Ma ei saanud 
anda endast eriti palju, kuid nagu Uue Testa-
mendi lugu lesknaise annetusest meile õpetab, 

on meie parim Issandale piisav. See nädal 
oli mu misjonil üks edukamatest ja mitte tänu 
minu panusele. Jumal teeb meie vajakajäämi-
sed tasa. Ilmselt on kõige tähelepanuväärsem 
see, mida ma lõpuks mõistsin oma suhte kohta 
Issandaga. Ta tahab, et me oleksime õnneli-
kud. Tihti loeme pühakirjakohta, mis ütleb, et 
Aadam langes selleks, et inimesed võiksid olla, 
ja inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu, 
kuid kui sageli see meile nii- öelda kohale jõu-
ab? Kuigi see võttis aega ja kannatlikkust jumala 
poolt, jõudsin lõpuks arusaamisele, et nii see 
tõesti on. Ta hoolib meie emotsionaalsest sei-
sundist ehk sellest, kas tunneme end õnneliku-
na. Ta teab, mida meil füüsiliselt ja materiaalselt 
vaja on ning aitab meid. Kõike seda, sest Tema 
armastus oma laste vastu on suurem, kui me 
ette suudame kujutada. ◼

M I D A  M A  M I S J O N I L  K O G E S I N ?

Evelin 
Kaarma koos 
kaaslasega



I8 L i a h o o n a

 Minimisjon oli minu se-
nise elu kõige vaimsem 

kogemus. Ei ole piisavalt sõnu, 
et kirjeldada, kui palju ma olen 
vaimselt kasvanud. Seda tänu 
liikmetele, mu kaaslastele ja eriti 
Pühale Vaimule, mis oli minuga 
kõikjal, kuhu läksin. Iga päev 
minu minimisjonil oli täidetud 
õnnistuste ja suure rõõmuga. 
Algul oli raske oma kahe kaas-
lasega kogu aeg koos olla, kuid 
hiljem hakkasin seda lihtsalt 
armastama, sest koos nendega 
oli Vaim palju tugevam. Ma olin 
palju positiivsem.

Ma olin tunnistajaks ka tõe-
listele imedele. Näiteks ühel ööl 
ei saanud ma piisavalt magada 
ja järgmisel hommikul oli meil 
ringkonna konverents. Misjoni 
juhataja abikaasa kõneles väga 
motiveerivalt ja vaimselt, kuid 
vähese une tõttu hakkasid mu 
silmad kinni vajuma. Seepeale 
palvetasin omaette lühidalt. 
Kohe kui olin öelnud „aamen”, 
hakkas ta rääkima minust ja 
teisest tüdrukust, kes samuti 
minimisjonil teenis. Järsku täitus 
mu süda kirjeldamatu ja suu-
repärase tundega. Minu unisus 
kadus. See imeline tunne oli nii 
tugev, et algul mõtlesin, et olen 
haige. Seejärel mõistsin, et see 
oli Püha Vaim, mille kohalolu 
oli nii tugev. See tundus tõeliselt 

nii väga armastan. Mormoni 
Raamat on tasuta, kuid sa-
mal ajal on see hindamatu. 
Oli au seda jagada ning teisi 
inimesi teenida. Minimisjonilt 
koju minnes tundsin end uue 
inimesena. Palju tugevama, 
targema ning rohkem Kristuse- 
sarnasena sai minust kahtlema-
ta parem inimene. Kuid samal 
ajal mõistsin, et pean endaga 
pidevalt tööd tegema, et saada 
veelgi paremaks ja olla Püha 
Vaimu vääriline. Ma armastan 
seda Kirikut. Ma armastan kõi-
ki liikmeid ja olen väga tänulik 
nende lahkuse eest. Ükskõik 
mis juhtub, annan oma parima, 
et olla Kiriku ustav liige. ◼ ES
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Õnnistused minu minimisjonilt
Jermaine Barinov, Pärnu kogudus

imelisena. See juhtus nii kol-
mel korral mu kolmenädalase 
minimisjoni jooksul. Kogu mu 
unisus kadus sellistel hetkedel. 
Tänu nendele kogemustele 
olen nüüd veelgi enam kin-
del, et Taevane Isa vaatab alati 
meie üle ja vastab alati meie 
palvetele.

Samuti õppisin palju üksi 
ning kaaslasega koos õppides. 
Mind hämmastab, kuidas me 
kirikus alati jätkame õppimist 
ning ma olen alati põnevil, kui 
saan midagi juurde õppida. 
Kuid kõige enam meeldis mulle 
evangeeliumi jagada. Ma armas-
tan seda nii palju, et ma ei saa 
seda enda sees hoida. Ma tahan 
seda levitada kõigi seas, kellega 
ma räägin. Iga kord, kui andsin 
kellelegi Mormoni Raamatu või 
kui leppisin kokku õppetunni, 
tundsin end hästi ning naera-
tasin vähemalt terve järgneva 
tunni. See andis mulle motivat-
siooni ühel päeval põhimisjoni-
le teenima minna.

Mu minimisjon kestis vaid 
kolm nädalat, aga ma õppisin 
sellest nii palju uut ning kasva-
sin tohutult. Ma tahaksin väga 
näha, kui palju ma kaheaastase 
misjoni jooksul muutuksin. 
Kahtlemata oleks väga meeldiv 
veeta kaks aastat jagades seda 
sõna ja raamatut, mida ma 

Jermaine 
Barinov


