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kutsekaarte või koguni Liahoonat või 
Mormoni Raamatut. Palugem hommiku-
palves Taevast Isa usuga, et Ta juhataks 
meid kellegi juurde, keda saame kutsuda 
tegutsema. Ja pidagem alati meeles: kuna 
kõigil on valikuvabadus, ei saa me kedagi 
sundida evangeeliumi vastu huvi tundma 
või ristitud saama. Kuid me võime kutsuda 
kõiki üles avastamisretkele. Leidkem iga-
üks loomulikke ja sõbralikke viise, kuidas 
kutsuda teisi Jeesuse Kristuse taastatud 
evangeeliumi kohta rohkem õppima. Kui 
me kutsume, saadab meid edu!

Võtkem kuulda president Thomas S. 
Monsoni sõnu: „Olgem julged ja valmis 
seisma oma uskumuste eest. Kui me peame 
jääma seda tehes üksi, tehkem seda julgelt, 
olles tugevad teadmises, et tegelikult pole 
me kunagi üksi, kui seisame koos Taevase 
Isaga.” (Thomas S. Monson. Julge seista 
üksi. – 2011. a sügisene üldkonverents)

Elage ja käituge nii, et need, kes Teda 
ei tunne, sooviksid tänu teie eeskujule 
Teda tundma õppida! ◼

IDA-EUROOPA PIIRKONNA UUDISED

 Järgmine vestlus Kristuse ja apostel 
Peetruse vahel toob selgelt välja, et 

meie soov jagada teistega evangeeliumi 
on võrdelises seoses armastusega, mida 
me Päästja vastu tunneme: „Siimon, Joona 
poeg, kas sa armastad mind?” – „Jah, 
Issand, sina tead, et sa oled mulle armas!” 
– „Sööda mu tallekesi!” ( Jh 21:15–17).

Küsimus, mille Kristus meist igaühele 
tänapäeval esitab, on: „Kas Sina armastad 
mind piisavalt, et kutsuda teisi minust 
õppima?” Palun vastake sellele küsimuse-
le ise. Tehke kindlaks, kas teie armastus 
Jumala ja kaasinimeste vastu on piisavalt 
tugev, et neid Kristust järgima kutsuda.

Prohvet Joseph Smith õpetas: „Mees 
[või naine], kes on täis Jumala armastust, ei 
rahuldu vaid oma pere õnnistamisega, vaid 
mõtleb kogu maailma rahva peale ja igatseb 
õnnistada kogu inimsugu” ( Joseph Smith. 
History of the Church, 4. kd, lk 227). Kui me 
Kirikuga liitusime, lubasime „võtta enda pea-
le Jeesuse Kristuse nime” ning olime „kind-
lalt otsustanud teenida teda lõpuni” (ÕL 
20:37). Seda tehes lubasime lasta oma valgu-
sel paista „inimeste ees, et nad näeksid teie 
häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on 
taevas” (Mt 5:16). Seega ei lubanud me peita 
oma usku ja liikmesust vaka alla, vaid panna 
see küünlajalale! Issand kõneleb ka meiega, 
kui ütleb Oliver Cowderyle, et too jätkaks 
„minu nime kandmist maailma ees ‥ Ja ta 
ei pea arvama, et ta võib minu asjas öelda 
piisavalt palju. ‥ Ja kõikidel aegadel ja kõigis 
paigus tuleb tal avada oma suu ja kuulutada 
minu evangeeliumi kui pasunahäälel, nii 
öösel kui päeval” (ÕL 24:10–12).

President Ezra Taft Benson on õpetanud: 
„Seda suurt kohustust tuleb kanda meil 
kõigil. Me ei saa sellest üle ega ümber. Ärgu 
ükski mees ega naine arvaku, et ta oma elu-
koha, sotsiaalse positsiooni, ameti või staa-
tuse tõttu sellest ülesandest vabastatakse. 
Olla liige Issanda Kirikus on and ja õnnistus, 
mille Issand on meile surelikkuses andnud, 

ja Ta ootab, et jagaksime seda õnnistust 
nendega, kel seda pole.” (President Ezra Taft 
Benson. – 1985. a kevadine üldkonverents)

Valmisolekuga jagada evangeeliumi, 
kutsuda teisi tulema Kirikusse, lugeda 
Mormoni Raamatut ja osaleda pereõhtul 
või kohtuda misjonäridega, näitame üles 
armastust nii Päästja kui ka ligimeste vastu. 
Vanem Russell M. Ballard on õpetanud: 
„Te ei pea olema seltskondlik inimene või 
kõneosav õpetaja. Kui teil jätkub armastust 
ja lootust, on Issand lubanud, et teid .. „ei 
aeta inimeste ees segadusse; [ja] .. teile 
antakse .. just sellel hetkel, mida öelda.” 
(M. Russell Ballard. Lootke Issanda peale. 
– 2013. a sügisene üldkonverents)

Asendagem hirm armastusega ja 
palvetagem, et saada julgust kutsuda 
teisi tegutsema. Kui usume Jeesusesse 
Kristusesse, võime kujundada harjumuse 
kutsuda teisi pidevalt loomulikul ja sõbra-
likul moel Jeesuse Kristuse evangeeliumi 
paremini tundma õppima. Kui vähegi 
võimalik, kandke endaga kaasas brošüüre, 

Kas sa armastad mind?
Juhataja Jörg Klebingat,  

esimene nõuandja Ida-Euroopa  
piirkonna juhatuses

Kirik Eestis 25 – kokkuvõte ajaloost 
ajavahemikul 1990–2015
Koostanud Kadri Jõgi Tallinna kogudusest

 2015. aastal saab Kirik Eestis veerandsaja-aastaseks. Kui võrrelda seda perioodiga inimese 
elus, siis 25 esimese eluaasta sisse mahub ära terve hulk olulisi verstaposte – esimestest sammu-
dest jõutakse küpsesse täisikka. Sarnast teed pidi on kulgenud ka Kiriku areng Eestis. Millised 
on olnud esimesed sammud, toob välja järgmine lühikokkuvõte möödunud 25 aastast.

1989 Esimesed ristimised Eestis (Enn Lembit, Alari  
Allik, Jana Lass, Kristi Lass ja Eva Reisalu).

1990

Renditakse ruumid Kadrioru tenniseklubilt. Enne seda kohtuti 
liikmete kodudes. Esimene koguduse juhataja oli soomlasest mis-
jonär Harri Aho. 27. jaanuar – ristitakse Peep Kivit ja Aivar Lem-
bit. Peebust sai esimene eestlasest koguduse juhataja. 25. aprill 
– pühitseb apostel Nelson Tallinna Lauluväljakul Eestimaa misjo-
nitööks. 29. juuni – saab Kirik Eesti riigilt ametliku tunnustuse.
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1991
Tallinnas luuakse esimene venekeelne kogudus. Luuakse Tartu 
kogudus. Eestist lähevad teenima esimesed misjonärid Jaa-
nus Silla ja Urmas Raavik, kes kutsutakse teenima USA-sse.

1992
Detsember – toimub esimene koguduse templi-
nädal Stockholmi templis. Enne seda on saanud 
templianni vaid paar misjonile läinud liiget.

1993

Tallinna kogudus jagatakse kolmeks: Kadrioru (koguduse 
juhataja Urmas Raavik), Nõmme (juhataja Raivo Olgo) ja 
Lilleküla koguduseks (juhatajaks algul misjonär, hiljem Eero 
Siimson). Hiljem Kadrioru ja Nõmme kogudus liituvad.

1994 30. august – templianni talitus viiakse esimest korda läbi eesti keeles.
1996 Aprill – toimub esimene eestikeelne üldkonverentsi ülekanne.

1997

Detsember – luuakse Eesti ringkond. Esimeseks ringkonna 
juhatajaks saab juhataja Jerold Ross Wight. 22. juuni 
– liidetakse Nõmme ja Lilleküla kogudus üheks Stroomi 
koguduseks. Koguduse juhatajaks saab Tarmo Lepp.

1998 6. september – saab Stroomi koguduse juhatajaks Almar Pihelgas.

2000 Kevad – ilmub eesti keeles Mormoni Raamat. Oktoober – 
valmib Tallinna koguduse hoone (Ädala 6 Pelgulinnas).

2001 Luuakse Narva kogudus.

2003 August – algab misjonitöö Pärnus. Pärnusse  
luuakse Tallinna 1. koguduse harukogudus.

2006 Pühitsetakse Helsingi tempel, kus hakkab käima ka Eesti ringkond.

2007 Pärnu harukogudusest saab Tallinna 1.  
kogudusest eraldi toimiv kogudus.

2011 Ilmub eesti keeles kolmikköide (Mormoni Raamatu paran-
datud tõlge, Õpetus ja Lepingud ning Kallihinnaline Pärl).

2015 26. aprill –Tallinna Lauluväljaku Sammassaalis  
tähistatakse Kiriku 25. aastapäeva Eestis.

Apostel Nelson  
(ülal paremal ) pü-
hitsemas Eestimaad. 
Koos temaga Eesti 
esimesed pühad 
Urmas Raavik  
(ülal vasakul ääres ), 
Jaanus Silla (all va-
sakul ) ja Enn Lembit 
(all paremal ).

Kuigi koosoleku ajal tibutas vihma, soo-
jendas kuulajate südant Vaimu puudutus. 
Pärast koosolekut õhkas õde Eve Olgo, 
kes on 18. Eesti päritolu Kiriku liige, kui-
das kõik see imeline aeg talle meelde tuli.

Laululava Sammassaalis toimunud üld-
koosoleku juhatas sisse Tallinna koguduse 
koor, dirigeeris vend Ka Bo Chan. Juhataja 
Jörg Klebingat, teine nõuandja Ida-Euroo-
pa piirkonna juhatuses, kes koosolekut 
juhatas, teatas pärast, et tundus, nagu 
oleksid koos kooriga laulud kaasa ka 
inglid. Kõnelejateks olid ringkonna juha-
taja Tarmo Lepp, vend Aleksandr Tima-
kov Tallinna kogudusest, Helsingi templi 
president vanem Pekka Roto, Balti misjoni 
juhataja vanem Harding ning õde Harding 
ja viimasena juhataja Jörg Klebingat.

Järgmisena on välja toodud mõned tee-
mad, millest kõnelesid juhataja Tarmo Lepp, 
juhataja Harding ja juhataja Klebingat.

Juhataja Lepa kõne keskendus vabadu-
se saavutamisele. Kuidas saavutada tõelist 
vabadust – et poleks midagi varjata, kao-
tada ega karta. Ta tõi näitena loo isast, kes 
palus oma 12-aastasel pojal teha ära teatud 

Ringkonna konverents lauluväljakul
Kadri Jõgi, Tallinna kogudus

26. aprillil 2015 toimus tavapärasest pi-
sut pidulikum ringkonna konverents, 
kuna tähistati 25 aasta möödumist 
päevast, mil Eesti pühitseti evangeeliu-
mi kuulutamiseks.

25. aprillil 1990 pühitses apostel Russell 
M. Nelson Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumist Tallinna Lauluväljakul 
Eestimaa evangeeliumi kuulutamiseks 
ja Issanda eesmärkide elluviimiseks. 

Lauluväljakul koguneti ka tänavu, 
25 aastat hiljem, et tähistada imeliste 
sündmuste lahti rullumise algust ja 
edasikestmist.

Sajad konverentsile kogunenud liikmed 
said osa kahest koosolekust – üks peeti 
lauluväljaku nõlval, kus Eestimaa 25 aastat 
tagasi pühitseti, teine Laululava Sammas-
saalis. Esimesel koosolekul kõnelesid 
ringkonna juhataja Tarmo Lepp, esimene 
Eestis teeninud misjonär Harri Aho, vend 
Jussi Kemppainen ning lõpuks Erki Kõiv, 
kes luges ette pühitsuspalve.

Vend Jussi Kemppainen kutsuti Soome 
misjoni juhataja vanem Steve Mechami 
eriliseks nõuandjaks, et aidata viia evan-
geeliumi Balti riikidesse. Ta nimetas seda 
kogemust rännakuks itta Issanda jalajäl-
gedes ning tõi välja erilisi imesid ja õnnis-
tusi, kuidas Issand Eestisse evangeeliumi 
viimiseks teed sillutas.

Eesti ringkonna juhatus lauluväljakul
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töö ning lubas 
selle eest veerand 
dollarit. Poiss ei 
viitsinud töötada ja 
kutsus seda tege-
ma oma noorema 
6-aastase venna. 
Vastutasuks lubas 
suurem vend, et 
väiksem võib raha 
enne õhtusööki 
enda käes hoida. Väiksem poiss oli rõõ-
muga nõus, nägi kõvasti vaeva ja tegi töö 
ära. Õhtul saigi ta raha hoida. Kui isa seda 
nägi, oli ta hämmastunud ja teatas, et pole 
midagi nii hullumeelset veel enne kuulnud 
– tasuks saad raha mõnda aega enda käes 
hoida. Kuid väike poiss vastas: „Sina, issi, 
teed ju sedasama.” See lugu näitlikustab, 
kui ajutine kõik selles maises elus on – 
saame seda vaid mõnda aega enda käes 
hoida. Seda tõsiasja mõistes ei karda me 
ajutisi asju kaotada ning oleme vabad.

Juhataja Harding rõhutas, kui oluline 
on pidada hingamispäeva nii, et see oleks 
Taevasele Isale märk meie pühendumisest. 
Ta ütles, et see, kas järgmise 25 aasta pärast 
on Eestis vai või koguni mitu vaia, oleneb 
sellest, kuidas me kummardame Jumalat 
hingamispäeval. Samuti pani ta liikmetele 
südamele pidada meeles aega, mil meil 
taastatud evangeeliumi polnud, et mõistak-
sime, kui palju on see meid õnnistanud.

Juhataja Klebingat jutustas, et tema 
vanaema oli pärit Tallinnast ning kolis 
pärast sõda Saksamaale, kus sündis hil-
jem tema, Jörg Klebingat. Noorena ei 
teadnud ta evangeeliumist midagi ning 
talle meeldis rokkmuusika. Sedasi oli ta 
läinud 17-aastaselt ühele rokikontserdile 
ning kohtunud seal ühe teistest erineva 
poisiga, kes, tuli välja, elas temast vaid 
10-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Poisid 
said headeks sõpradeks ning Jörg külastas 
oma uut sõpra mõni aeg hiljem. Ta tut-
vus noormehe emaga ja nad läksid poisi 
tuppa juttu ajama. Olles rääkinud kõigest 
muust, küsis Jörg korraga sõbralt (kuna 
märkas temas midagi erinevat), et kas ta 
käib mõnes kirikus. Poiss vastas, et jah, 
ta on tegelikult mormoon. Samal hetkel 

läks toast mööda poisi ema, kes oli nende 
juttu pealt kuulnud. Ema astus sisse, võttis 
voodi serval istet, vaatas Jörgile otse silma 
ja ütles: „Tead Jörg, see Kirik on õige!” 
See lihtne tunnistus liigutas noort Jörgi, ta 
tahtis Kirikust rohkem teada saada, kohtus 
misjonäridega ja sai lõpuks ristitud.

Juhataja Klebingat teatas seejärel, et 
on tänulik, et sõbra ema ei läinud lihtsalt 
edasi ega hakanud edaspidi mõtlema välja 
mingit plaani, kuidas Jörgile ääri-veeri 
Kirikust rääkida. Ta lihtsalt tuli ja tegi seda. 
Siis ei teadnud see ema veel, et tänu tema 
tunnistusele saab noormehest tulevikus 
misjonär, piiskop ja üldjuht.

Juhataja Klebingat tsiteeris pühakirja-
kohta Roomlastele 10:14, kus on öeldud: 
„Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, 
kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas 
nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei 
ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda 
ilma kuulutajata?” Ta innustas liikmeid 
olema julgemad ning tõdes, et me ei saa 
pühapäeviti kirikus särada, kuid koju min-
nes valguse vaka alla peita.

Pärast koosolekut koguneti laulu-
kaare alla, et teha ühispilt ja laulda koos 
kirikulaulu „Jumala Vaim”. Laulukaar on 
eestlastele püha. See on koht, kus nad on 

aastasadu igatsusest vabaduse järele või 
rõõmust selle üle lasknud oma häälel tae-
vani tõusta. Kiriku tähtsat juubelit tähista-
des täitus laulukaarealune sadade liikmete 
ühislaulust, kes tähistasid vabadust selle 
vaimses mõttes – vabadust vaimsetest 
köidikutest, sest Kristuse kaudu oleme me 
„tehtud vabaks ja ei ole ühtegi teist nime-
tust, mille kaudu te võite vabaks saada”. ◼

Kiriku teerajajad Eestis – olulised verstapostid
Koostanud Kadri Jõgi Tallinna kogudusest

25 aasta jooksul, mil Kirik on Eestis tegutsenud, on taastatud evangeeliumi 
sõnum jõudnud suure hulga inimesteni, puudutanud nende südant ja 

muutnud elu. Kiriku Eesti koguduste teerajajad jutustavad, millised on olnud nende 
muljed ja kogemused seoses Jumala imepärase töö ja imeteoga. ◼

Kiriku liikmed Eestis üheskoos laulukaare all

Narva koguduse  
õed Ksenja ja Svetlana
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 Lapsepõlves tabasid mu vaimukõrvad 
aeg-ajalt vaikset sosinat: „Sa oled Jumala 

laps.” Tol ajal tekitas see minus pisut äre-
vust. Mõtlesin, et minuga ei ole kõik kor-
ras. Mis mõttes olen ma Jumala laps? Kes 
on see Jumal, kellest räägitakse ja kelle 
laps ma peaksin olema? Ma ei söandanud 
sellistest sõnumitest kellelegi iitsatadagi.

Mõne aja möödudes kuulsin ühel 
päeval äkitselt keset koduseid toimetusi 
selget taevalikku häält mulle teatamas, 
et valgus läheneb maa poole ja ma pean 
ennast päästma.

Alates sellest hetkest täitusin mingi ime-
liku ärevustundega, mis pani mind liikuma. 
Mul oli tunne, et minu haardeulatusse hak-
kab tulema midagi sellist, mida olen kaua 
igatsenud ja otsinud, ja et nüüd on võimalus 
sellest kinni haarata ning ma ei või seisma 
jääda. Kuid ma ei teadnud, kuhupoole liiku-
da. Lasin oma vaimul ennast juhtida.

Kaks päeva elasin justkui sütel. Ja siis 
teatasin oma abikaasale Toomasele, et 
lähen otsima Kirikut, kus ma pole veel 
käinud, kuid millest olin oma õetütre 
kaudu kuulnud ja mis on äsja Eestimaale 
on jõudnud. Selleks kirikuks oli Viim-
se Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. 
Abikaasa otsustas kaasa tulla.

Hoone, kus Eesti tulevased viimse aja 
pühad kogunesid, asus sel ajal Kadrioru 
tennisestaadioni territooriumil. Olin kül-
laltki tagasihoidlik suhtleja võõras kesk-
konnas, kuid tol päeval istusin ma julgelt 
ja rahulikult ruumis, kus viibis mäletamist 
mööda natuke üle 10 inimese.

Kõnesid kuulates valdas mind võimas 
äratundmine. Mulle tundus, et need, kes 
kõnelesid, rääkisid kõike mulle ja minust. 
Minus hakkas toimuma protsess, mida 
võiksin nimetada suurpuhastuseks. Imes-
tasin, mis vägi see selline on, et kõik, mida 
räägiti, oli konkreetselt suunatud minule.

Minu ristimispäev oli määratud 10. ok-
toobriks 1990. Juhtus aga nii, et nädal enne 
ristimist jäin väga haigeks. Palavikku oli 
üle 40 kraadi. Otsustasin sellest hoolimata 
ristitud saada. Päev oli külm ja vihmane. 
Astusin palavikus ristimisvette. Mind ristis 
mu äsja ristitud abikaasa. Ristimisveest väl-
judes oli palavik läinud ja haigusest polnud 
enam märkigi. Oli sündinud ime.

Ristimisvette astudes usaldasin ma 
oma elu Jumala kätte ning sain kindla 

tunnistuse, et Ta on Jumal, Igavene Isa. 
Ma tahtsin olla Talle kuulekaks lapseks ja 
uskusin, et Tema aitab mul saada pääste-
tud. Ma uskusin Temasse ja Jeesusesse ja 
Pühasse Vaimu, preesterluse väesse ja taas-
tatud evangeeliumisse. Sain selle tunnistu-
se enne ristimist ja see on jäänud minuga 
tänapäevani.

Ma teen, mida Issand on käskinud,  
ja tean, et Ta valmistab mulle tee  
(vt 1Ne 3:7).

Minu ellu tulid jumaliku väe kaudu 
paljud imed. Ja nüüd ma tean, et 
päästmis protsess toimib minu elus. 
Jumal on andnud mulle palju õnnistusi. 
Ta on näidanud minu elus tervenemise 
väge ja Ta on avanud kõik kanalid 
selleks, et ma oleksin võimeline elama 
Tema juures. Tuleb vaid lõpuni vastu  
pidada. Ta on imede Jumal. Ma olen 
väga tänulik ja õnnelik! ◼

Lehte 
Kirisberg, 
Tallinna 
kogudus

Esimesed ristimised
Eve Olgo, Tallinna kogudus

 Kirikust kuulsin esimest korda 1989. 
aasta detsembris, mil minu ühiselamu 

toakaaslane Eve Reisalu tuli koos meie 
kursusekaaslase Kristi Lassiga ühikasse 
ja nad särasid ja vadistasid. Nägin nende 
muutumist ja tahtsin kogeda sama. Eesti 
polnud veel taasiseseisvunud, olin 19-aas-
tane ja iga uus asi tundus huvitav. Uurisin, 
kus nad käisid ja mida nad tegid, kuid nad 
ei öelnud mulle kohe. Alles mõne aja pä-
rast julgesid nad mulle rääkida.

Umbes kuu aega hiljem, 1990. a jaanua-
rikuus, käisid meil ühikas külas vastsed 
Viimase Aja Pühade Jeesuse Kristuse Ki-
riku liikmed Jaanus Silla ja Urmas Raavik. 
Nad rääkisid natuke Kirikust, jumalu-
sest, päästmisest ja rikastasid oma juttu 
pühakirjakohtadega.

Urmas ja Jaanus tulid uuesti meile 
ühikasse külla ja küsisid minult, kas ma ei 
tahaks ristitud saada. Olin nõus ja ristimis-
kuupäevaks määrati 24.03.1990. Ristimine 
toimus Viru hotelli saunas, minul seljas 
dressipüksid ja T-särk, kuna muid riideid 

ristitavale vist ei olnud. Püha Vaimu anni 
sain ka kohe, sealsamas hotellis, ühes toas. 
See kõik oli nii lihtne – olen seda võrrel-
nud endamisi Jeesuse sünniga.

Mind määrati kirikus muusikajuhata-
jaks. Käisime alguses koos Kadrioru ten-
nisehalli ruumides. Mulle see kutse väga 
meeldis. Mõnikord ei saanudki laulda, sest 
Vaim oli nii tugev ja pisarad tulid silma. 
Peagi paluti mul hakata klaverimängijaks. 
See oli raske, aga harjutasin ja sain hakka-
ma. See julgus ja pidev klaveril saatmise 
oskus tagasid mulle 17 aastat hiljem töö 
lasteaia muusikaõpetajana. ◼

Vaimu õhutuste järgimine
Lehte Kirisberg, Tallinna kogudus

Eve ja Raivo Olgo  
esimesel templireisil aastal 1993
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sel päeval oli ainult meie juures nii,  
Tallinnas sadas terve päev.

Laager oli väga tore, lastele oli palju 
põnevaid tegevusi ette valmistatud, käisi-
me matkamas ja valmistasime lõkkel toitu. 
Kõik lapsed olid väga tublid, said kenasti 
ise hakkama ja ka söögiisu oli kõigil hea. 
Laagris osales 20 last ja 6 täiskasvanut – 
Lepad, Olgod, Pihelgad. Väga tore mäles-
tus on sellest tänaseni.

Olen õnnelik, et minu noorus möödus 
kirikus tegutsedes, et leidsin endale tõeli-
sed, igavesed sõbrad, kes on mulle väga 
kallid ja kellele ma saan igas olukorras 
kindel olla! Ma armastan oma Taevast Isa 
ja olen Talle ääretult tänulik evangeeliumi 
valguse eest! ◼

Esimesed kutsed
Reeli Lepp, Tallinna kogudus

 Mina sain ristitud 1992. aasta novemb-
ris. Selleks ajaks oli Viimse Aja Püha-

de Jeesuse Kristuse Kirik Eestis tegutsenud 
juba üle kahe aasta.

Minu esimesed mälestused oma kogu-
dusest on väga soojad. Kogudus oli küllalt 
suur, võib-olla 30 liiget, täpselt ei tea, kuid 
tunne oli, nagu oleks leidnud üles mil-
legi, mida su hing on otsinud sinu enda 
teadmata. Püha Vaim oli väga tugev ja 
ma tundsin, et soovin Kirikusse kuuluda. 
Kogudus kogunes tollal pühapäeviti Sakala 
keskuse erinevates auditooriumides.

Minu esimeseks kutseks koguduses oli 
Algühingu õpetaja kutse. Sel ajal oli Alg-
ühingu juhatajaks armas ja tegus soomlanna 
Pini Kemppainen, kellel endal on kuus last. 
Neile lisandusid Kirisbergide viis last – ja nii 
moodustuski Algühing. Õde Kemppaneni 
perelt õppisime me rakendama evangee-
liumi oma peres. Nad võtsid meid kohe 
oma perre vastu ning aitasid oma eeskuju 
ja nõuannetega meil kirikus kohaneda. Nad 
on meile siiani väga kallid sõbrad!

Mälestustes on mul päris palju toredaid 
ettevõtmisi, mida tollal koguduses kor-
raldati, kuid kõige eredamalt on meelde 
jäänud 1997. aasta suvine Stroomi kogudu-
se lastelaager. Teenisin siis juba Algühingu 
juhatajana. Kuna koguduses oli palju noori 
ja meie-ealisi lastega peresid, siis käisime 
omavahel väga tihedalt läbi. Nii tekkis sel 
aastal koos jaaniõhtut pidades mõte, et 

korraldaks lastele toreda laagri, et õppida 
koos looduses olles evangeeliumi.

Otsustasime laagri korraldada Kaber-
neemes. Koht leitud, hakkasime järgmiste 
nädalate jooksul laagrit organiseerima. 
Kõik pered olid valmis aitama! Kui laagri-
päev lõpuks kätte jõudis, pööras ilm järsku 
sajule. Vanemad, kes oma lapsukesi tooma 
tulid, olid väga murelikud ja neil tekkis 
mõte, et otsiks mingi suure hoone või 
jätaks laagri hoopis ära. Taevasse vaadates 
oli see endiselt üleni pilves. Otsustasime 
palvetada, et teada, kuidas toimida.

Palvelt julgust ja usku saades hakka-
sime ikkagi laagripaika sõitma. Kui ma 
nägin, kuidas me viie autoga rivis, prees-
terluse juhtide eestvedamisel laagri poole 
sõitsime, olin kindel, et kõik läheb veel 
hästi. Ja nii see oligi! Olime tunnistajaks 
imele! Ümberringi sadas tihedat vihma, 
kuid see plats, mille olime varem välja 
valinud – see oli kuiv! Seal polnud üldse 
sadanud ja me saime telgid ilusasti ran-
na äärde mändide alla üles panna. Isegi 
päike tuli välja ja rõõmustas meid. Kuid 

Reeli 
Lepp, 
Tallinna 
kogudus

Tallinna koguduse Algühingu poisid 
Gregor, Richard, Kristjan, Paul-Kevin  
ja Joosep 2004. aasta maikuus.

Esimene 
üldkonverents
Erki Kõiv, Tallinna kogudus

 Minu esimene üldkonverentsi kogemus 
oli aprillis 1994, kui ma seda oma 

misjonil Los Angeles vaiakeskuses vaatasin. 
Ma ei teadnud enne seda üldkonverentsist 
suurt midagi. Kuid need neli konverentsi, 
millest ma misjonil osa sain, jätsid minusse 
sügava jälje. Tundsin, et ilma selleta edasi 
minnes jääks nagu midagi puudu.

Üsna varsti pärast misjonilt naasmist 
hakkasin mõtlema, kuidas oleks võimalik 

hakata ka Eestis üldkonverentsidest osa 
saama. Natuke otsimist ning aprillis 1996 
õnnestus meil leida keegi, kel oli satellii-
di-vastuvõtja, üks entusiastlik rootslasest 
abimees Göteborgi Kiriku teeninduskesku-
sest, kes aitas tehniliste asjade seadmisega, 
ning head õed Tallinna kogudusest, kes 
veetsid kogu öö videolindilt konverentsi 
esimest istungit tõlkides.

Suurte pingutuste tulemusena oli püha-
päeva hommikuks, kui Sakala keskusesse 
oli kogunenud üle 100 liikme nii Tallinnast 
kui Tartust, kõik valmis. Saime esimest 
korda kuulata apostlite ja prohvetite sõnu 
oma emakeeles! Ja see on kordunud nii 
juba viimased 19 aastat. ◼

Vend Erki  
Kõiv lugemas peale 

2003. aasta keva-
dist üldkonverentsi

Erki Kõiv,  
Tallinna kogudus
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 Kiriku algusaegadest Eestis meenuvad 
kohe ühised templiskäigud. Meid 

abikaasaga pitseeriti kokku 1996. aastal 
Stockholmi templis. Samal ajal said 
pitseeritud ka Pantelejevid. Mäletan veel 
ka seda, et pärast meie ja Pantelejevite 
pitseerimist organiseerisid ülejäänud 
piduliku õhtusöögi lillede, tordi ja 
kingitustega.

midagi rasket ja külma. See oli kohutav 
tunne! Olin salanud Jeesuse Kristuse, nagu 
oli seda teinud Peetrus. Pärast seda said 
mu elus alguse suuremad probleemid: 
alkohol, narkootikumid ja halvad seltskon-
nad. Oli aegu, mil mõtlesin, et elu on ikka 
mõttetu: parem oleks surra kui niimoodi 
elada. Uskusin endiselt Jumalasse, vahel 
palvetasin Meie Isa palvet, kuid mul oli 
selline tunne, et ma ei leia Teda enam 
kunagi! Kuid ühel päeval juhtus ime.

Mormoni Raamatu ilmumine eesti keeles
Siim Schneider, Tallinna kogudus

2000. aasta kevadel täitus Eesti jaoks 
Õpetuse ja Lepingute 90:11 kirjas olev et-
tekuulutus: „Sest sel päeval sünnib, et iga-
üks kuuleb evangeeliumi täiust vastavalt 
omaenda kõneviisile ja omaenda keeles”. 
Kümme aastat pärast Eesti pühitsemist 
misjonitööks ilmus eestikeelne Mormoni 
Raamat. Enne seda kasutati evangeeliu-
mi õppimiseks ja kuulutamiseks üksi-
kuid Mormoni Raamatu tõlkejuppe. Kes 
oskas, luges Mormoni Raamatut mõnes 
võõrkeeles. 2000. a veebruaris jõudis aga 
kätte kauaoodatud hetk. Sel meeldejääval 
pühapäeval peeti Tartu koguduses eriline 
koosolek, kus liikmed jagasid oma tunnis-
tust meie usundi nurgakivist ning seejärel 
sai igaüks endale eestikeelse pühakirja. 
Peatükk peatüki järel oma emakeeles  
pühakirja lugeda oli eriline kogemus.

Järgmisest nädalast alustati pühapäe-
vakoolis eestikeelse Mormoni Raamatu 
uurimist. Seminaris ja instituudis tehti 
Mormoni Raamatuga algust sama aasta 
sügisel. Samuti toimus linnarahvale suu-
natud üritus, kus liikmed jagasid suure 
veendumuse ja uhkusega teavet meie 
usundi kohta. Kuna selleks ajaks raamatu 
eksemplare veel nappis, siis toimus hiljem 
eraldi ettevõtmine, et kõigile soovijatele 
Mormoni Raamatud laiali jagada.

See sündmus oli Eestis Kiriku ajaloos 
tähtsaks verstapostiks, sest ühelt poolt lõi 
see vajaliku pinnase edasiseks arenguks, 
teisalt oli aga märgiks, et siin oli olemas 
väärilisi, võimekaid ja tugeva evangee-
liumitaustaga inimesi, keda sai kutsuda 
pühakirju tõlkima ja toimetama.

Tagasivaates ei toonud see sündmus 

Anneli Pihelgas, Tallinna kogudus

endaga kaasa liikmete arvu märkimisväär-
set kasvu, kuid ustavate tunnistus tugevnes 
ja tekkis kindlus, et Jumalale on tõepoolest 
tähtsad kõik inimesed, olenemata nende 
rahvusest või muust eripärast.

Nüüd, kus Mormoni Raamatu esimesest 
eestikeelsest tõlkest on möödas 15 aas-
tat ning välja on tulnud juba parandatud 
tõlge, küsivad kohalikud juhid korduvalt, 
millisel kohal asub Mormoni Raamat meie 
elus. On’s ta jätkuvalt maa sisse peidetud 
või on’s ta esile tulnud meie südamesse? ◼

 Sain kunagi poisina – vist 14-aastaselt 
– ristitud luteri kirikus. Käisin seal pü-

hapäevakoolis, õppisime tundma Jeesust 
Kristust. Lugesime palju Piiblit, mängisime, 
laulsime. 16-aastaselt läksin Pärnusse kooli 
ja olin ka seal pühendunud igapäevasele 
Piibli lugemisele.

Kaks aastat hiljem olin ma ühel hom-
mikul Pärnu turul. Seal oli ka üks kristlaste 
rühmitus, kes rääkis Jeesusest Kristusest. 
Jäin neid kuulama. Üks mees küsis rahvalt: 
„Kes tahab järgida Jeesust Kristust, tõsku 
käsi!” Ma ei julgenud kätt tõsta. Kuid siis 
tundsin midagi. Mu süda oli nagu kivi, 

Templinädal algas esmaspäeva õhtul lae-
vale minekuga ja lõppes pühapäeva hom-
mikul Tallinnasse saabumisega, mil mindi 
koos kirikusse. Templinädala lõppedes peeti 
tavaliselt ühine tunnistuste koosolek. Grupp 
oli ka alati suur – umbes 20–30 inimest. Ko-
hapeal abistasid meid väliseestlastest kiriku-
liikmed Inga Kann-Siirak ja Alma Kirik. Alati 
tegime viimasel päeval ka grupipildi. ◼

Siim 
Schneider, 
Tallinna 
kogudus

Südame vägev muutus
Sergei Tšekmarjov, Pärnu kogudus

Ühised templiskäigud
Anneli Pihelgas, Tallinna kogudus
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See sündis 2007. aasta detsembrikuus. 
Olin perega kodus, kui kuulsime kopu-
tust. Läksin ust avama ja nägin misjonäre. 
Nad tutvustasid end ja selgus, et nad olid 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 
misjonärid. Nad rääkisid mulle tundmatust 
mehest Joseph Smithist ja Mormoni Raama-
tust. See, mida nad rääkisid, oli minu jaoks 
võõras, ja ma ütlesin, et meil on Piibel. 
Hiljem lugesin Mormoni Raamatut, mis 
tsiteeris neidsamu sõnu: „Piibel, Piibel! Meil 
on Piibel ja saa olla enam rohkem mingit 
Piiblit” (2. Nefi 29:3–4). Misjonärid küsisid, 
kas loeksin Mormoni Raamatut. Olin nõus. 
Siis sain veel kollase lipiku, millel olid 
kirjas Kiriku kontaktandmed. Nii meie vest-
lus lõppes. Sulgesin mõlemad uksed, nii 
välimise kui ka sisemise, sest nii teen ma 
alati. Läksin elutuppa abikaasale rääkima, 
kes need olid ja mida räägiti. Abikaasaga 

vastuse. Sain näiteks teada, kust me tuleme, 
mis on meie eesmärk ja mis saab pärast 
surma. Olin neid vastuseid kaua otsinud ja 
samu küsimusi esitavad paljud inimesed.

Läksin kohe järgmisel pühapäeval ki-
rikusse. See tundus lahe, sain kõigest aru, 
mida räägiti, mul oli Mormoni Raamatut 
lihtne lugeda. Ja nii ma hakkasin käima 
igal pühapäeval kirikus. Ka misjonärid käi-
sid mul igal nädalal külas ja jagasid minu 
ja mu perega Jumala tarkusi ja sõnumit 
taastatud evangeeliumist. Olen Jumalale 
kogu südamest tänulik, et Ta misjonärid 
meie ukse taha saatis. Olen tänulik pääst-
misplaani ja Jeesuse Kristuse lepituse eest, 
et igal inimesel on võimalus naasta Juma-
la juurde. Olen otsustanud järgida meie 
Päästja eeskuju. Vahet pole, kui raske see 
olema saab. Olen korra usust taganenud  
ja ma ei taha seda enam kunagi teha. ◼

vesteldes kuulsin taas koputust. See kõlas 
nii selgelt! Arvasin, et misjonärid on midagi 
unustanud või tahavad midagi veel küsida. 
Läksin avama, kuid seal polnud kedagi! 
Sisimas teadsin, mida see tähendab, kuna 
olin Piibliga hästi tuttav. Ilmutuse 3:20 on 
kirjas: „Ennäe, ma seisan ukse taga ja ko-
putan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab 
ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ja 
söön õhtust koos temaga ja tema minuga.”

Hakkasin Mormoni Raamatut lugema 
juba samal õhtul ja lugesin seda poole 
ööni. Sain päris paljudele küsimustele 

Sergei 
Tšekmarjov, 

Pärnu 
kogudus

Täiuslikkus ja ebatäiuslikkus
Maris Crandall, Tallinna kogudus

Sellele järgneb iga uue liikme jaoks ras-
keim, frustratsiooni etapp, kui paljud ei saa 
pingega hakkama ning lahkuvad kirikust ja 
lähevad tagasi sinna, kus nad tunnevad end 
mugavalt – tavalisse ellu, tavalisse maailma 
kultuuri, kus nad ei pea tundma pinget selle 
pärast, et nad ei suuda vastata evangeeliumi 
nõuetele ja standarditele. See on ääretult 
raske faas. Paljudele ületamatu. Nõue saada 
uueks inimeseks, puhtaks, valgeks, rikku-
matuks, täiuslikuks, et meil oleks luba astu-
da Jumala kuningriiki, on tegelikult võimatu 
eesmärk. Võimatu siis, kui me püüame ise 
ainsana olla need, kes vastutavad selle ees-
märgi saavutamise eest. Just see toimubki 
meiega frustratsioonifaasis. Me pingutame 
ja püüame, aga ei saa hakkama. Ülesanne 
ebaõnnestub, sest me oleme ebatäiuslikud.

Järgmine faas on see, kuhu paljud ei 
jõua, nimelt kohanemise faas. Minu jaoks 
tähendab see, et me mõistame lõpuks, 
mida Jeesuse Kristuse lepitus tähendab. 
Jõuame sinnamaani, et tunnistame endale, 
et peame usaldama Jumalat ja võtma vastu 
kingituse, mille Ta on andnud – Tema 

Poja Jeesuse Kristuse lepitava ohvri. Ainult 
Kristus saab lepitada meie ebatäiuslikkuse 
ning patud Jumala ees. See võib olla pikk 
õppimise ja kohanemise aeg.

Oluline on mõista, et kohanemiseks 
on väga oluline roll kirikus käimisel – me 
peame iga pühapäev tulema kirikusse, 
sest ainult siin saame võtta sakramenti ehk 
uuendada oma ristimislepingut, võttes vett 
ja leiba. Mõnikord võtame sakramenti, tun-
des, et me oleme nii vääritud ja nii lootuse-
tus seisundis. Kuid me peame seda tegema 
ja muudkui jätkama iga nädal sellesama 
tegevuse tegemist. Ma ise olen näinud, 
kuidas mõnikord läks nädalaid ja nädalaid, 
kuid iga kord tundsin end nii ebaõnnestu-
nuna, kui võtsin sakramenti. Tekkis isegi 
tunne, et ma ei peaks seda tegema. See on 
petlik mõtteviis, sest just seda me peame 
tegema. Me peame kõige raskemal ajal 
muudkui proovima meelt parandada, me 
peame muudkui püüdma edasi minna, 
kõigest hoolimata ikka tulema kirikusse, 
isegi kui tunneme end väärituna või oleme 
masendunud, ja võtma sakramenti. Me 
peame võtma vastu Kristuse lepituse kogu 
ulatuses, sest see teeb meid terveks, see 
parandab meie hinge, südame, haavad, see 
muudab meid, isegi kui me seda ei näe. 

 Räägin täna ühest minu jaoks raskest 
probleemist evangeeliumis ja Kirikus, 

mis on mind palju vaevanud ja mõtlema 
pannud. Seda kirjeldab pühakirjakoht 
Matteuse 5:48: „Teie olge siis täiuslikud, 
nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!”

Alguses, kui olin Kirikuga liitunud, 
oli õhtuid, kus läksin magama peaaegu 
masendununa, tundes, et olen täiesti 
ebaõnnestunud evangeeliumi mõttes. Kõik 
tundus nii hall, kuigi alguses, kui sain 
ristitud, oli kõik väga hele ja valge. Mingil 
hetkel oli kõik muutunud hoopis vastupi-
diseks. See oli evangeeliumikultuuri šokk. 
Just nagu uues kultuuris harjumisel on 
teatud etapid, on ka minu meelest evan-
geeliumisse sisseelamisel samasugused 
etapid. Alguses on mesinädalate etapp, siis 
frustratsiooni etapp, seejärel kohanemise 
etapp ning viimaks meisterlikkuse etapp.

Evangeeliumi kultuuri etapid
Alguses on mesinädalate etapp, kui me 

saame ristitud, kui kõik on suurepärane 
ja valge ja imeline ja uudne ja teistmoodi. 
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Üksi muutus ei tule kohe. Kui see muutus 
tuleb, kui me ei anna alla. Kristuse lepitusel 
on imeline vägi, ja ma olen näinud, mida 
see minuga on teinud. See on asendamatu 
and. Just see ongi kohanemise faas, kui me 
võtame lepituse omaks ja mõistame seda 
palju sügavamalt.

Viimane faas on meisterlikkuse faas. See 
on see faas, kus me teame ja tunnistame 
endale, et ebaõnnestumist tuleb veel ja veel 
ja veel, kuid me teame samuti, et sellest 

on väga selge väljapääs – Jeesuse Kristuse 
lepitus iga inimese eest. See on faas, kus 
me tunneme end evangeeliumis ja kirikus 
hästi. Me teame, et see on meie koht. Me 
tunneme oma Taevast Isa paremini, meie 
suhe Temaga on sügavam, meie mõistmine 
lepitusest on avaram. Me tunneme vajadust 
iga nädal tulla kirikusse ja sakramenti võtta, 
sest ilma selleta on midagi väga tähtsat 
meie elust puudu. Selles faasis on, nagu 
igas faasis ikka, raskusi, takistusi, pingeid, 
kuid me oleme evangeeliumi oma ellu nii 
palju vastu võtnud, et see muutub kõige 
taustaks. Isegi kui üks asi on halvasti, on 
taustal näha selgelt päikesetõusu.

Ma tunnistan, et mitte miski maailmas 
ei saa anda meile suuremat rõõmu kui 
elu, mida on muutnud Jeesuse Kristuse 
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lepitus. Ma tean, et Jumal on olemas. Ta 
on meie isa. Ta armastab meid ja tahab, 
et me oleksime õnnelikud. Ma tean, et Ta 
on taastanud oma Kiriku ja preesterluse, 
et me saaksime täielikult Kristuse lepituse 
oma ellu, et koos Kristuse abiga saaksime 
tunda oma elus tõelist rõõmu ning jõuda 
sinnamaani, kui me oleme täiuslikud ja 
valmis pärast seda elu minema tagasi oma 
igavesse kodukohta ja kohtama Jumalat. Ma 
tean neist asjadest, sest Taevane Isa on seda 
mulle ise näidanud ja tunda andnud. Ma 
olen nii tänulik, et ma olen tundnud ja tun-
nen ikka ja jälle Püha Vaimu, mis tunnistab 
tõde kõigi asjade kohta. Ma tean, et igal ini-
mesel on võimalik kõiki neid asju ise teada, 
kui ta vaid küsib siiralt, tõsise kavatsusega, 
valmis vastuse saades ka tegutsema. ◼

Maris 
Crandall, 
Tallinna 
kogudus

Lapsesuu
Intervjueeris: Liahoona kohalike 
uudiste toimetaja Kadri Jõgi

Kas sa tead, miks meie  
pere käib Kirikus?
Piibe: Sellepärast, et siis saame me 

Jeesusest Kristusest õpetusi teada ja 
tunnistusi kuulda, et neist ka õppida.

Emma: Et targaks saada.

Mida me õpime Kirikus?
Piibe: Me õpime seal palvetama, 

pühakirjadest ja Pühast Vaimust ja 
ristimisest.

Emma: Jeesusest õpime. Algühingus 
õpime, et peab palvetama, lahke 
peab olema ja pühapäeval ei tohi 
kleepekaid osta.

Mis sulle Kirikus kõige  
rohkem meeldib?
Margot: Sõbralikud inimesed.
Piibe: Mulle meeldib seal kõige rohkem 

kõnesid kuulata. Ma saan seal 
värviraamatut värvida ja siis ma 
kuulan seda, siis on mõnus.

Aaron: Seal on mänguasju ja joonistada 
saab ja kirikulaule laulda.

Emma: Algühingu tunnis pilte värvida.

Kirikul on sel aastal sünnipäev,  
Kirik saab 25-aastaseks. Mida  
sina tahaks Kirikule kinkida?
Margot: Väikese sünnipäevapeo!
Piibe: Mingi uue liikme, näiteks oma 

sõbranna.
Emma: Näiteks lilli. Roose ja krookuseid.
Aaron: Selle lille (vaasis) ja (toob 

jooksuga mänguasja) selle 
jääkarubeebi!

Missugune on Kirik (25 aasta pärast), 
siis kui sina oled suur?
Margot: Meil on rohkem inimesi  

ja oma maja.
Piibe: Võib-olla tuleb midagi uut, näi-

teks uusi liikmeid, ja siis võib juba 
tempel ka olla.

Emma: Samasugune, aga kaks maja on. 
Üks on seal kus praegu, teine seal, 
kus ma laulutunnis käin. See on 
roosa ja seal on kümme korrust.

Mida sina tahad Kirikus teha,  
kui sa oled suur?
Piibe: Tunnistust jagada ja teisi  

aidata Kirikusse tulla.
Margot: Käin kirikus.
Emma: Ma tahan seal ees rääkida (sak-

ramendikoosolekul kõneleda).
Aaron: Viin lilli, kui issi lubab. Viin uusi 

pabereid ja vanad viskan ära.

Mida sa täiskasvanud endale  
praegu öelda tahaksid?
Margot: Käi ikka kirikus edasi!
Piibe: Et Kirikus käimine ja teiste  

teenimine on hea. ◼

Aaron (4 a),  
Tartu kogudus

Margot (9 a),  
Tartu kogudus

Emma (3 a),  
Tallinna kogudus

Piibe (7 a),  
Tallinna kogudus


