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 Jeesuse Kristuse lepitus ei olnud 
üksnes kogu ajaloo kõige tähe-

lepanuväärsem ja tähtsam tegu, 
vaid ka armastavalt Taevaselt Isalt 
ja Tema Ainusündinud Pojalt saa-
dud imepärane kingitus. President 
Gordon B. Hinckley on õpetanud: 
„Kui kõik on öeldud ja tehtud, 
kui ajalugu läbi uuritud ja inim-
mõistuse sügavaimad saladused 
avastatud, ka siis ei leidu sellele 
imelisele, suursugusele ja võrratu-
le armust lähtuvale teole midagi 
võrdväärset.” (President Gordon B. 
Hinckley. Esimese Presidentkonna 
jõululäkitus, 4. dets 1994)

Vanem Bruce R. McConkie on 
kirjutanud: „Kogu päästmisplaanis 
pole midagi, mida võrrelda selle 
kõigist kõige üleloomulikuma 
sündmuse – meie Issanda lepitava 
ohverduse – tähtsusega. See on 
kõige olulisem sündmus, mis on 
kogu loodud asjade ajaloo vältel 
eales aset leidnud. See on kalju, 
millele toetub evangeelium ja kõik 
muu.” (Vanem Bruce R. McConkie. 
Mormon Doctrine, lk 60)

Meie Päästja lepitav ohverdus 
oli vabatahtlik ohverdus, mis 
oli ajendatud Päästja täiuslikust, 
puhtast ja tingimusteta armastu-
sest Tema Isa ja meie kõigi vastu. 
Taevase Isa nõusolek lubada 
oma Esmasündinul meie eest 

motiveerib meist igaüht 
heal meelel, vabatahtlikult 
ja rõõmuga päästmistöös 
kaasa lööma ja sellesse 
panustama. Armastuse 
tõttu Jumala ja kaasinimes-
te vastu püüame õhinaga 
aidata oma ligimestel 
Jeesuse Kristuse evangee-
liumist rõõmu tunda.

Jumalat ja Tema lapsi 
hea meelega teenides 
kogeme ka meie suurt 
rõõmu. Esimene Presi-
dentkond on lubanud: 
„Teenides Issandat alandlikult 
ja palvemeelselt, annab Issand 
sulle oma tasu ja õnnistab sind 
rikkalikult. Kui sa töötad Tema 
laste seas, ootab sind ees rohkem 
õnne kui kunagi varem.” (Esime-
se Presidentkonna sõnum. – Jut-
lusta minu evangeeliumi, lk v)

Ma tunnistan, et Jeesus on 
Kristus, Püha Messias. Ta on meie 
Päästja ja Lunastaja. Ta on tõesõna 
Tee, Tõde, Elu ja Maailma Valgus. 
Õigupoolest on Tema ainus Tee 
ning „taeva all ei ole antud ühtegi 
teist teed ega nime, mille kaudu 
inimene võib saada päästetud 
Jumala kuningriiki”. (2Ne 31:21)

Olgem alati tänulikud Taeva-
sele Isale ja meie Päästjale Tema 
lepituse ja nende puhta, täiusli-
ku, tingimusteta ja lõputu armas-
tuse eest. Näidakem igaüks oma 
armastust Taevase Isa ja Päästja 
vastu üksteist armastavalt, hea 
meelega ja õhinaga teenides. ◼
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kannatada, veritseda ja surra, 
ning Lunastaja vabatahtlik le-
pitusohver on ajaloo suurimad 
armastuse väljendused.

Tänu Tema lepitusele saame 
tingimusteta osa ülestõusmise ja 
surematuse annist ning elame 
hiilgavate ülestõusnud kehadega 
igavesti. Kui elame ustavalt Jee-
suse Kristuse evangeeliumi järgi 
ja rakendame oma elus meele-
paranduse suurepärast andi, siis 
on meil võimalik elada igaveste 
peredena koos Taevase Isaga.

Meist igaüks näitab Taevasele 
Isale ja Päästjale üles tänu, kui 
oma vendi ja õdesid meeleldi 
teenib. Vanem Russell M. Nelson 
on õpetanud: „Sel põhjusel võta-
me vastu Issandalt saadud kut-
sed. Tema vabatahtlikku lepitust 
mõistes jätab tänutunne võima-
luse eest Teda teenida täielikult 
varju kõik selle, mida meie võime 
isiklikuks ohverduseks pidada.” 
(Vanem Russell M. Nelson. – 
1996. a sügisene üldkonverents)

Õpetajalt küsiti, „missugune 
käsk on suur käsuõpetuses?” 
ning Jeesus vastas: „Armasta 
Issandat, oma Jumalat, kõigest 
oma südamest ja kõigest oma 
hingest ja kõigest oma meelest. 
See on suur ja esimene käsk.” Ja 
lisas seejärel: „Aga teine on selle 
sarnane: armasta oma ligimest 
nagu iseennast.” (Mt 22:36–39)

Meie armastus Taevase Isa ja 
Tema Armastatud Poja ning ka 
meie vendade ja õdede vastu 

President 
Randall K. 
Bennett
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Piirkonna juhatus on saanud 
positiivset tagasisidet 2014. 

aasta pereõhtu kalendri koh-
ta, mis jaanuaris ja veebruaris 
trükitud kujul kõikidele peredele 
laiali jagati. See kalender oli hea-
de mõtete allikaks ja nägusaks 
meeldetuletuseks õnnistustest, 
mis tulevad vanemate ja laste 
ellu peredes, kus esmaspäevi-
ti sel moel regulaarselt kokku 
saadakse.

Sedasorti visuaalne abivahend 
otsustati luua ka sel aastal, kuid 
mõne muudatusega. Seekord on 
tegu kalendermärkmikuga, kus 
on häid mõtteid iga selle aasta 
esmaspäeva jaoks, muu hulgas 
vaimne mõte, pühakirjaviited, 
soovitused ühiseks mänguks või 
tegevuseks ning retsept.

Kuna kalendris on lehekülgi 
palju ja trükkimine on kallis, 

 Olen olnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kiriku Pärnu koguduse liige juba üle 4 aasta. 

Olin ennegi positiivne inimene ega virisenud oma 
elu üle. Siia Kirikusse tulles hakkasin õppima 
väga palju vaimseid tõdesid, evangeeliumi aluseid, 
Mormoni raamatut, Õpetust ja Lepingut, Piiblit 
ja palju muud. Siin on võimalus suhelda väga 
toredate inimestega ja teada saada palju huvitavat 
– miks ja kuidas me oleme siia maa peale saade-
tud; milline igavikuline elu võib meid ees oodata, 
kui oleme kuulekad Jumala käskudele ja kui me 
tahame saada Päästja-sarnaseks.

Olen ennegi aidanud neid, kes vajavad abi, kuid 
siin Kirikus olles mõistsin teenimise teist olemust. 
Päästja õpetas, et tegusid, mida olete näinud mind 
tegemas, tuleb ka teil teha. Päästja tuli maailma, 
et õpetada meid üksteist armastama. Ka meiegi 
peaks näitama oma armastust kaasinimeste vastu 
neid teenides. Peame ulatama abikäe neile, keda 
on tabanud ebaõnn; neile, kes pole kuulnud tõde 
ja elavad vaimupimeduses; neile, kes kannatavad 
puudust või on masenduses.

Abiühingu üldjuhataja Linda K. Burton soovitas: 
„Esmalt märka, siis teeni” (Esmalt märka, siis teeni. 
– 2012. a sügisene üldkonverents). Pärnu kogudu-
se Abiühingu juhatajana olen ma hästi kursis kõi-
kide meie liikmete murede ja probleemidega. Üks 
väga tore õde on raske tervisepuudega, ta liigub 
nii toas kui ka õues ainult kõndimisraamiga. Tihti 
on tal abi ja toetust vaja, nii pühakirjade lugemisel 
kui ka puude lõhkumisel ja ladumisel ning õunte 
korjamisel. Vahel vajab ta lihtsalt sõpra, kellega 
oma mõtteid ja probleeme jagada. Ta on ise väga 
meeldiv inimene ja teda on kohe hea aidata.

Teiseks on meil üks alati rõõmsameelne õde, 
kellele sai osaks suur ebaõnn – tema korteris puh-
kes tulekahju. Korter vajas sanitaarremonti ja tol 

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

2015. aasta pereõhtu kalender

Eestikeelse 
kalendri kaas

otsustati 2015. aasta pereõhtu 
kalender teha mitte trükitud 
kujul, vaid kahes elektroonses 
vormis: 1) PDF- vormingus, mille 
saate oma arvutisse või tahvelar-
vutisse alla laadida ning siis 
soovi korral välja trükkida, ja 2) 
veebilehena. Sellele eriotstarbe-
lisele veebilehele pääseb arvutis 
või tahvelarvutis igaüks ligi.

PDF- faili allalaadimislingi ja 
2015. aasta pereõhtu kalender-
märkmiku lingi leiate veebilehelt 
fhe.jeesusekristusekirik.ee

Nagu eelmisel aastalgi, soo-
vitame teil pidada kõikidele 
täiskasvanud liikmetele eriline 
koosolek, et kalendrit tutvustada 
ja iganädalase pereõhtu pidami-
se tähtsust arutada.

Kalender on tõlgitud armee-
nia, bulgaaria, eesti, leedu, läti, 
ukraina ja vene keelde. ◼

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

Teenimise õnnistused
Aili Raid, Pärnu kogudus
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õel puudusid pesemisvõimalused. Olime talle nii 
füüsiliselt kui ka vaimselt abiks ja toeks.

Kolmandal õel aitasime tema kodu elamisväär-
semaks muuta, õpetasime ja juhatasime, kuidas ta 
saaks ise oma eluga paremini hakkama.

Kuna ühel meie koguduse õel on käimise ja 
tervisega probleeme, otsustasin teda aidata ja nii 
hakkasime koos kepikõndi tegema, et muuta pare-
maks tema tervis ja liikumine.

Hea on aidata neid, kes abistamisest rõõmu tun-
nevad, end aidata lasevad ja sellest ka ise õpivad. 
Teiste teenimine toob tõepoolest rõõmu ja rahul-
olu ka meile endile.

Pühakirjades on öeldud: „Kõik, mida te taha-
te, et inimesed teile teevad, tehke ka neile” (3Ne 
14:12). Meid on saadetud maailma teistele head 
tegema – sedasi teeme head ka endale. Me peak-
sime olema alati kõigi sõbrad. Kui meil on soov 
teha õnnelikuks teisi, küll siis saab headus ja õnn 
osaks ka meile. Ja parim viis ennast parandada on 
teha head teistele. Kui oleme valmis teiste heaks 
ohverdama, saame rohkem Päästja-sarnaseks ja ei 
saa õnnistusi ainult selles elus, vaid kogu igavikus. 
Päästja õpetas: „Mida te iganes olete teinud ühele 
mu vähemate vendade seast, seda te olete minu-
le teinud” (Mt 25:40). Teenides teisi, teenime me 
tegelikult oma Jumalat. ◼

millal oleme selleks valmis, aga 
Ta vastab alati.

Mõnikord võib ootamine 
tunduda lõputu või tulevad 
meie ellu erinevad probleemid 
ja raskused, kuid pühakirjades 
ongi meile öeldud, et me ei saa 
mingit tunnistust ilma, et meid 
pandaks proovile (vt Et 12:6). 
Ma arvan, et igaühel on elus 
selliseid hetki. Kõige olulisem 
on olla sel ajal alandlik, jätkata 
käskudest kinnipidamist, püha-
kirjade uurimist ja palvetamist. 
Issand ei jäta meid kunagi ük-
sinda. Isegi kui paistab, et oled 

Õde Aili Raid

Tunnistuse tugevdamine
Carl- Erik Lillak, Tallinna kogudus

 Kõik Kiriku liikmed on saa-
nud isikliku tunnistuse, kuid 

aeg- ajalt võime tunda, et see pole 
tugev või pole me sellele oma 
elus piisavalt tähelepanu pöö-
ranud. Mida peaks siis sellises 
olukorras tegema, kui oled mõist-
nud, et soovid enda tunnistust 
tugevdada?

Mis on tunnistus? Tunnistus 
on Püha Vaimu kaudu saadud 
kinnitus ja teadmine millegi 
tõesusest. 1. Nefi 15. peatükis ja 
11. salmis on kirjas: „Kas te ei 
mäleta, mida Issand on öelnud? – 
Kui te ei tee oma südant kõvaks 
ja palute minult usus, uskudes, 
et te saate, pidades usinalt kinni 
minu käskudest, tehakse need 
asjad teile kindlasti teatavaks.” 
Niisiis, esiteks tuleb tunnistuse 
saamiseks elada õigemeelset ja 
Issanda käskudele kuulekat elu. 
See aitab luua eelduse järgmiseks 
sammuks – nimelt palvetamiseks 
ja pühakirjade uurimiseks. Tähtis 
on just nimelt pühakirjade ning 
elava prohveti sõnade uurimi-
ne! Tühipaljas lugemine ei pane 
meid evangeeliumi tõdede üle 
sügavamalt mõtisklema, kuid 
just mõtisklemine annab meile 
küsimused, mille üle palvetades 
saame vastuseid. Taevane Isa 
vastab meie palvetele alati, kuigi 
tavaliselt ei tule vastus tingimata 
meile sobival ajal. Jumal teab, Carl- Erik Lillak
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jäetud omapäi, on Tema sinu 
jaoks alati olemas. Usu proovi-
lepanek aitab meil tunda ennast 
Issandale lähemal ning Ta õn-
nistab meid enda Vaimuga. Me 
võime saada isikliku ilmutuse 
ja vastused oma küsimustele, ja 
nii meie personaalne tunnistus 
tugevnebki.

Meie armastatud prohvet 
Thomas S. Monson on öelnud: 
„Tuleb aegu, mil olete vastamisi 

asus õpetama kohe pärast keskkooli ning on 
läbinud mitu õpetajakursust. Peale õpetamise on 
tema elus tähtsal kohal ka õppimine. Eestissegi 
tuli ta selleks, et siin doktorikraad saada.

Peale maiste teadmiste õpetamise on James 
olnud ka evangeeliumi õpetaja – nimelt teenis 
ta Ghanas vaia misjonärina. Uurisin Jamesilt, kas 
Ghanas ollakse evangeeliumi suhtes kuidagi 
vastuvõtlikumad kui siin, Eestis. „Ma ütleksin, et 
mõnevõrra küll,” vastas James, „kuid mitte alati. 
Ghanas tahavad inimesed sinuga rääkida, lihtne 
on luua kontakti, sest selline on meie kultuur. 
Me oleme ju päikeselapsed. [Eestis] on talvel 
aga nii külm, et pärast kaht minutit väljas tahad 
juba tuppa minna. Inimesed käituvad olukorrast 
lähtuvalt,” sõnas James.

On see siis tõesti päikeseline kliima või suu-
rem vastuvõtlikkus, aga statistika räägib selget 
keelt – taastatud evangeelium levib Ghanas 
suure hooga. Kirik on seal olnud alates 1978. 

raskustega, mis ohustavad teie 
tunnistust, või olukordi, mil 
jätate selle hooletusse teiste 
huvide pärast. Palun hoidke oma 
tunnistus tugevana. See on teie 
ja ainult teie vastutus, et hoida 
leek püsivana põlemas. Selleks 
on vaja pingutusi, aga nende 
pingutuste tegemist ei kahetse 
te kunagi.” (Usu, kuuletu ja pea 
vastu. – 2012. a Noorte Naiste 
koosolek) ◼

Päikeselapsed Eestis
Intervjueeris Kadri Jõgi Tallinna kogudusest

James Sunney Quaicoe ja Gifty Esi Barnes on 
Ghanast pärit abielupaar. James ütleb õigu-

sega, et nad on justkui päikeselapsed. Sellele 
viitab ka Jamesi keskmine nimi (sunny tähendab 
ingl k päikselist). Tõsi ta on, Ghana, mis asub 
Lääne- Aafrikas, on troopilise kliimaga maa, kus 
päikesepaistest puudu ei tule ning kraadiklaasi 
pügalad näitavad seal aastaringselt soojakraade, 
mida meil Eestis kohtab vaid kõige kuumematel 
suvepäevadel. Võib- olla sellepärast ongi James 
pidanud korduvalt andma aru siinsetele uudishi-
mulikele, kellele ei mahu pähe, miks otsustas ta 
kolida nii jahedavõitu maale, nagu seda on Eesti. 
Nimelt tuli 2013. aastal James ning pea aasta 
hiljem ka Gifty Eestisse, et James saaks Tallinna 
ülikoolis infotehnoloogiat õppida.

James ja Gifty on samuti usule pöördunud 
nagu enamik kirikuliikmeid Eestis. James leidis 
Kiriku 22 ja Gifty 20 aastat tagasi. Jamesile olid 
eeskujuks ta ema ja õde, kes enne teda Kirikuga 
liitusid, ning Giftyle jälle James. Gifty ütlebki uh-
kustundega: „Tema oli minu õpetaja!” Ja õpetaja 
rollis on James olnud oma elu jooksul palju. Ta 

Gifty ja  
James Ghanast
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aastast ning umbes 25 miljonilise rahvaarvuga 
riigis küünib liikmete arv 2014. aasta seisuga 58 
tuhandeni. Ghanas on 4 misjonit, 168 kogudust 
ja ka tempel – Accra tempel, mis ehitati sinna 11 
aastat tagasi.

Seal said pitseeritud ka Gifty ja James. Gifty 
sõnul on tempel nende elus tähtsal kohal ning 
Ghanas elades püüdsid nad seal käia iga kuu. 
Sõit templisse kestab nende jaoks 5 tundi. „Kui 
lähen templisse,” ütleb Gifty, „tunnen Püha Vai-
mu nii tugevasti, et kui miski on mind vaevanud, 
siis ma unustan selle ja keskendun Issandale.” 
Gifty sõnul on tempel tugevdanud ka nende 
abielu ja muutnud neid teineteise suhtes palju 
sallivamaks.

Küsimuse peale, millised põhimõtted nende 
abielu veel tugevdavad, vastas James: „Hooli-
mata raskustest tuleb leida lahendus. Oluline 
on oskus andestada. Keegi pole täiuslik, ka meil 
on raskusi. Allaandmine ei tohi olla valikute 
nimekirjas.”

Üheks katsumuseks on Gifty ja Jamesi elus 
lahusolek nende 3- aastasest pojast, kes viibib 
hetkel oma vanavanemate juures Ghanas. Nad 
leiavad, et tal on sealses tuttavas keskkonnas pa-
rem, kuigi James möönab, et see on nende jaoks 
väga suur väljakutse. „Mõnikord tunnen, et see 
on südantlõhestavalt raske.”

Kodus olles aga olid nende elus tähtsal kohal 
evangeeliumi traditsioonid, nagu perepalve ja 
koos pühakirjade uurimine. Peale selle peeti veel 
pereõhtuid, millest võtsid osa ka Jamesi laien-
datud pere liikmed, kes hoiavad omavahel väga 
kokku. Võib- olla just tänu nende pere tugevusele 
on ka Jamesil tugev tunnistus, kui tähtis on koos 
perega palvetada ja üksteist juhendada. Ja seda 
viimast eelkõige eeskuju kaudu.

James ja Gifty on olnud ka Tallinna koguduse 
liikmetele imeliseks eeskujuks. Kahtlemata on 
nad Ghana päikest ja usuvalgust ka siia Eestisse 
kaasa toonud. ◼

neid, kes on alles saanud ristitud 
ja ei pruugi ennast veel kindlalt 
tunda. See kogemuste erinevus 
ongi meie tugevus, mis aitab 
meil õppida märkama, hooli-
ma ja armastama inimesi enda 
ümber. Õpetuse ja Lepingute 84. 
osa 106. salmis on öeldud: „Ja 
kui keegi teie seast on Vaimus 
tugev, see võtku endaga kaasa 
see, kes on nõrk, et too võiks 
saada tugevdatud kõiges tasa-
duses, et ka tema võiks saada 
tugevaks.” Aidakem ja armasta-
gem üksteist, et meie Taevane 
Isa saaks meie üle rõõmustada.

Septembrikuu külastusõpe-
tuse sõnumis on öeldud: „Teod 
räägivad tihti rohkem kui sõnad. 
Soe kallistus väljendab palju tun-
deid. Koos naermine ühendab 
meid. Jagamise hetk värskendab 
meie hinge.” See lause väljen-
dab minu jaoks külastusõpetuse 
olemust. Külastusõpetuse õed 
on sõbrad, kellega saame jagada 
nii rõõme kui ka muresid; rää-
kida elust, inimestest, tunnetest, 
mõtetest; koos rõõmustada ja 
kurvastada.

President Thomas S. Monson 
on ühes 2010. aasta koduõpetuse 
sõnumis öelnud: „Praegune aeg 
on maa peal olemiseks imeline. 
Olgugi et tänapäeva maailmas on 
palju valesti, on ka palju sellist, 
mis on õige ja hea. On abielusid, 
mis peavad vastu, vanemaid, kes 
armastavad oma lapsi ja ohverda-
vad nende eest, on sõbrad, kes 
meist hoolivad ja meid aitavad, 

Külastusõpetus
Helle Tohver, Tallinna kogudus

Jeesuse elu siin maa peal oli 
täis suurt armastust inimeste 

vastu ja nende teenimist. Meie, 
kes me võtsime ristimislepin-
guga enda peale Tema nime 
ja proovime iga päevaga üha 
rohkem Tema-sarnaseks saada, 
peaksime järgima Tema eeskuju 
ja igal võimalikul juhul teeni-
ma. Eeskätt peaksime mõtlema 
teenimisele kui võimalusele teha 
teistele head ja samas ka ise kas-
vada ja areneda. Jeesuse eeskuju 
järgides võime saada vaimselt 
tugevamaks ja kasvatada oma 
tunnistust, et meie valitud eluviis 
on õige ja õiglane ning viib meid 
tagasi Taevase Isa juurde.

Üks võimalus meie õdesid ja 
vendi teenida ning siin maa peal 
Taevase Isa tööd teha, on täita 
oma kohustust kodu-  või kü-
lastusõpetajatena. Me peaksime 
olema valmis „kandma üksteise 
koormaid, et need oleksid ker-
ged, ‥ leinama koos nendega, 
kes leinavad, ‥ trööstima neid, 
kes vajavad tröösti” (Mo 18:8–9). 
Me peaksime olema valmis ja-
gama oma aega ja andeid, tee-
nimaks ning tugevdamaks oma 
koguduse vendi ja õdesid.

Me oleme Kiriku liikmetena 
kõik erinevas arengujärgus. On 
nii neid, kes on olnud Kirikus 
pikalt ja kellelt saab küsida nõu, 
kui endal teadmisi napib, kui ka 
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õpetajad, kes õpetavad. Meie elu 
õnnistatakse lugematutel viisi-
del.” ( Jumalik tänulikkuse and. 
– Esimese Presidentkonna sõ-
num, nov 2010) Kodu-  ja külas-
tusõpetus aitab meil üksteisega 
lähedaseks saada ja tunda Vaimu 
kaudu, et see mida me teeme, 
on tähtis. Me aitame Taevase Isa 
lapsi siin maa peal.

Ujukite pereõhtu
Margo Ujuk, Tartu kogudus

Külastusõpetajatena suuren-
dame me oma teadmisi evan-
geeliumi tõdedest ja tugevdame 
oma tunnistust. Tihtipeale olen 
ise külastatavatelt õdedelt õp-
pinud rohkem, kui mul neile 
õpetada on olnud. See on vas-
tastikune kasvamine ja areng. 
Me toetame üksteist nii vaimselt 
kui ka maistes probleemides.

Külastusõdedena õpime 
üksteist tundma ja armastama. 
Me tugevdame üksteise usku ja 
aitame ületada elus ette tulevaid 
takistusi. Me loeme ja mõtiskleme 
koos külastusõpetuse sõnumi üle, 
kuid samas jagame ka üksteisega 

Helle Tohver

mõtteainet pakkunud pühakirja-
kohti või konverentsikõnesid. Me 
kasvame üheskoos vaimselt.

Ma olen väga tänulik, et mul 
on olnud võimalus teha külas-
tusõpetust. Ma olen tänulik oma 
külastusõpetuse kaaslase ja külas-
tatavate õdede eest – nad on mul-
le väga kallid. President Gordon B. 
Hinckley on öelnud: „Kui teie elus 
on tänulikkus, puudub sealt ülbus, 
mure ja isekus. Te elate tänu vai-
mus, mida on kena vaadata, ja see 
õnnistab teie elu” (Tsit Thomas S. 
Monson. Jumalik tänulikkuse and. 
– Esimese Presidentkonna sõnum, 
nov 2010 järgi). ◼

Perekond on Jumala silmis ikka ja alati olnud 
väga püha üksus. Läbi perekonna on ja saab 

korda saata palju imesid – nii suuri kui ka väike-
seid. Paljud suurmehed on oma kõnedes öelnud, 
et kõik algab kodust. Perekondadele on mõista 
antud, et selles üksuses toimib evangeeliumi õppi-
mine kõige tõhusamalt. Ja Kirik tuletab seda meile 
meelde igal võimalikul viisil.

Üks meeldetuletamise viise oli see, kui meile 
anti pereõhtuteemaline 2014. aasta kalender. 
Kalender oli väga hea mõte. See andis peredele 
võimaluse tuletada iga nädal meelde evangeeliu-
mi põhitõdesid, mis on organiseeritud iga kuu 
eri teemadeks. Eriti tore on see, et teemad  
kat tusid noorteühingute tundide teemadega. 
Lapsevanemad said üle korrata teemaga 
kaasnevad küsimused ja teemasid oma lastega 
rohkem arutada.

Jumala õpetused on väga väärtuslikud. Need ei 
aegu. Pereõhtu kalender oli üks viis neid meelde 
tuletada. ◼

(vasakult) 
Rebekah, 
Margo, Julia 
ja Rasmus 
Ujuk
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Kuidas kõik alguse sai? 
Kuidas tekkis mõte hakata 
regulaarselt kohtuma?

Katrin: Huvitav on see, et ma 
olin juba mõnda aega mõelnud 
Marisega rääkida, et külastaks 
teineteist, kuna meie beebide 
vanusevahe on väga väike ja 
meil oleks kindlasti teemasid, 
mida jagada, et teineteisele toeks 
olla. Beebiga toimetades jäigi see 
mul aga vaid mõtteks, kuni ühel 
päeval võttis Maris ise minuga 
ühendust ja tegi ettepaneku ha-
kata koos beebidega kohtuma. 
Plaanisime vist kohe algusest 
peale, et hakkame seda regulaar-
selt tegema ja kaasame ka teisi, 
kellel lapsed alles väikesed.

Jacqueline: Mõned meist 
tahtsid hakata nädala sees kok-
ku saama, kuid igaüks teadis 
veel kedagi teist, keda kaasa 
kutsuda. Peagi oli grupp piisa-
valt suur, et luua Facebooki- leht, 
leidmaks kohtumiseks kõigile 
sobivat aega.

Maris: Emana tekkis tunne, 
et on vaja teiste emade mõtteid 
ja arvamusi kuulda, kogemusi ja-
gada, käia rohkem väljas. Noorel 
emal võib olla mõnikord raske, 
mispärast on sellist asja ka vaja.

Kuidas on see teid  
vaimselt aidanud?

Jacqueline: See grupp on loo-
nud suurepärase võimaluse rääki-
da kirikust, meie kutsetest ja võtta 
teistelt eeskuju, kuidas luua evan-
geeliumile keskendunud kodu. Ma 
õpin teiste emade kannatlikkusest 
ja armastusest palju. See on loonud 
ka väga hea võimaluse misjoni-
tööks, kuna oleme saanud kutsuda 
endaga kaasa ka väheaktiivseid või 
mitteliikmetest sõpru.

Maris: Oleme arutanud kohtu-
mistel ka vaimseid asju, kogemusi 
kirikus, mida varem ei teadnud 
üksteise kohta. See on kindlasti 
aidanud üksteist tugevdada.

Katrin: Tunnen, et olen teiste 
jagatud kogemustest saanud palju 
tuge ja julgust.

Piret: Kuigi mitte kõik, kes 
meie kokkusaamistel osalevad, 
ei ole Kiriku liikmed, on see 
siiski aidanud mul näha seda, 
kuidas teised elavad evangeeliu-
mikeskset pereelu. Ma ise liitusin 
Kirikuga, kui olin ülikoolis, seega 
väikese lapsena ei olnud mul 
võimalust näha, kuidas pereelu 
koos evangeeliumiga toimib, see-
ga nüüd otsin alati võimalusi, et 
teistelt perekondadelt õppida.

Kanda üksteise koormaid
Intervjueeris Kadri Jõgi Tallinna kogudusest

Moosia raamatus esitab Alma vanem peatsetele kirikuliikmetele üleskutse „kand[a] üksteise koormaid, et need 
oleksid kerged; ‥ tröösti[d]a neid, kes vajavad tröösti, ja seis[t]a kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja 
kõikjal”. Grupp Tallinna koguduse noori emasid just seda teevadki – nad otsustasid 2014. aasta märtsikuust 
alates hakata iga nädal kohtuma, et üksteist toetada, omavahel sõbrustada ja ka üksteise usku tugevdada. 
Oma kogemustest rääkisid õed Jacqueline Baumer, Maris Crandall, Katrin Paulus ja Piret Baird. 

Milline mõju on nendel  
kokkusaamistel teile olnud?

Maris: Need on tekitanud 
minus kui emas kindlustunnet, 
need on andnud võimaluse 
rohkemate inimestega suhelda 
ja olla toeks teistele emadele.

Jacqueline: Tore on olnud 
teisi koguduse emasid tundma 
õppida. Me elame üksteisest 
üsna kaugel ning kord nädalas 
kirikus tere- ütlemisest ei piisa, 
et tugevat sõprust luua. Kuid 
tänu regulaarsetele kokkusaa-
mistele ja võimalustele juttu 
ajada oleme loonud sõpradest 
koosneva tugigrupi, kellel on 
ühised huvid ja uskumused. 
Alati on hea teada, et sa pole 
üksi, ja et sa saad rääkida kelle-
gagi, kes sind mõistab.

Piret: Kokkusaamised on ai-
danud üksteist paremini tundma 
õppida ning jagada kogemusi. 
Mõnikord on lihtsalt hea kuulda, 
et sa ei olnud ainuke, kes pool 
ööd rahutu lapsega üleval oli.

Katrin: Nende kohtumiste 
kaudu olen leidnud head sõbrad, 
kellega on tore jagada emaksole-
mise rõõme ja muresid. Ja nagu 
ikka – jagatud rõõmu saab topelt 
ning mure suurus kahaneb.

(vasakult) Jacqueline, 
Maris, Piret ja Katrin
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Millised ühiselt veedetud het-
ked on eriliselt meelde jäänud?

Piret: Keeruline on välja tuua 
ühte kindlat hetke, kuid alati 
on olnud tore hoolimata sellest, 
mida me oleme teinud.

Katrin: Kõik kohtumised on 
olnud omamoodi erilised, kuid 
esimesena meenub, et alati on 
olnud minu jaoks huvitav jälgida 
laste arengut – kuna lapsed kasva-
vad väga kiiresti, on pea iga kord 

väheneb ja vaimsus kasvab. Prohvet Lehhile ja tema 
pojale Nefile näidati nägemuses, kui oluline on teada 
Jumala sõnu ja siis neid kindlalt järgida (vt 1Ne 8, 11). 
Nende sõnade õppimine ja nende üle mõtisklemine 
aitab meil olukorda kontrolli all hoida. Peame raudkäsi-
puust kinni hoidma ja mitte mingil juhul lahti laskma.

Raudkäsipuust kinni hoida ei ole alati lihtne. Vahel 
võime sellest teiste surve või uhkuse tõttu lahti las-
ta, mõeldes, et küll me hiljem kodutee üles leiame. 
1. Nefi raamatus läksid mõned inimesed elupuu juurde, 
pööramata pilkajatele tähelepanu. Nende peale näidati 
põlastavalt näpuga, kuid nad hoidsid kinni ja läksid edasi 
ega kuulanud neid. Ka tänapäeval võib kuulda paljusid 
hääli, mis meid ahvatlevad. Mõnikord tuleb meil endast 
kõik anda, et neile mitte tähelepanu pöörata, ning Lehhi 
eeskujul näeme, et see on võimalik. Mõistsin, et saan 
neid hääli summutada, kui käin templis, loen pühakirju, 
osalen Kiriku koosolekutel ja järgin prohvetit. Seda tehes 
kuulen selgelt Püha Vaimu. Ma saan rohkem jõudu 
panna vastu kiusatustele. Kui järgime Lehhi eeskuju ega 
„pööra neile tähelepanu”, siis on meil jõudu jääda kitsale 
ja ahtale teerajale ja nautida jätkuvalt Jumala armastust.

Nõustun Pauluse sõnadega kirjakohas Galaatlastele 
5:22–23: „Vaimu vil[jad] on armastus, rõõm, rahu, pikk 
meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus.” 
Need ongi selle elupuu viljad ja ma saan neid süüa, kui 
loen Mormoni Raamatut. Selle lugemine ja selle õpetuste 
ellu rakendamine aitavad meil kogeda südame väge-
vat muutust, mis muudab meid paremaks, lahkemaks, 
heldemaks, vähem kriitiliseks ja toob meie ellu Issanda 
õnnistused. Ja sellised saavatki süüa Jumala Vaimu vilju. ◼
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olnud üllatusi, mida keegi jälle 
juurde on õppinud. Ja nad oska-
vad meid suurepäraselt lõbustada.

Jacqueline: Mulle meeldib 
eriliselt teistega koos loodu-
ses viibida – mere ääres või 
metsas jalutada. Tunnen neil 
hetkedel alati Päästja armas-
tust, kui mind ümbritseb Tema 
kaunis looming ja ma saan 
nautida teiste Siioni õdede 
seltskonda. ◼

Minu lemmikpühakirjakoht
Natalia Ivanova, Narva kogudus

Hakkasin pühakirju uurima paar aastat tagasi. Uurima 
inspireeris ja suunas mind vanem Robert D. Halesi 

kõne, kus ta õpetas: „Kui tahame Jumalaga rääkida, siis 
me palvetame, kui aga tahame, et Ta meiega räägiks, siis 
me loeme pühakirju, sest Ta räägib prohvetite kaudu.” 
(Pühakirjad: Jumala vägi meie päästmiseks. – 2006. a 
sügisene üldkonverents)

Nii ma pühakirju uurima hakkasingi. Esimesed katsed 
ei olnud alati edukad, kuid see läks iga korraga lihtsa-
maks. Peaasi on alustada, ja siis teha seda üha uuesti ja 
uuesti. Kui loen Mormoni Raamatut, siis toimub minuga 
midagi. Mu murekoormad muutuvad kergemaks. 
Ärevuse ja kahtluse asemele tulevad usk ja lootus  
(vt Rm 15:4). Elu tundub järjest helgem.

Ma tean, et igapäevane pühakirjade uurimine kinnitab 
mu usku ja iseloomu, muudab mind vaimsemaks, kaitseb 
mind kiusatuste eest ja annab mulle võimaluse saada 
lähedasemaks Taevase Isa ja Tema Armastatud Pojaga. 
Samuti olen siis vastuvõtlikum Püha Vaimu häälele  
(vt 2Tm 3:15–17).

Olen pannud tähele, et kui uurida pühakirju harva, 
siis Vaim kaugeneb ja ma olen üksi ning toetun üksnes 
oma jõule. Kui süüvida pühakirjadesse, siis see vahemaa 

Natalia Ivanova 
(paremal) koos 
oma tütre Darja 
Ivanovaga, kes 
teenis pildis-
tamise hetkel 
Eestis misjonil.


