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Elu muutmine
Meie eesmärk on saada selliseks 

nagu usulepöördunud laamanlased, 
et ka meil võiks olla suur soov andeks 
saada ning me ei „sõdi[ks] enam Juma-
la vastu” (Al 23:7).

„Kõik, mida me oleme võinud 
teha .. , on see, et me oleme paranda-
nud meelt kõikidest oma pattudest .. 
ja oleme saanud Jumala need meie sü-
dametelt ära võtma,” ütlesid nad, „sest 
see oli kõik, mida me saime teha, et 
Jumala ees piisavalt meelt parandada, 
et ta võtaks ära meie pleki” (Al 24:11).

Nende süda muutus ja see pani neid 
tegutsema. Nende meeleparandus pani 
neid järgima uusi traditsioone, mis muut-
sid nad kiusatustele vähem vastuvõtli-
kuks. Need traditsioonid asendasid vanad 
kombed ja võimaldasid neil jätkuvate 
proovilepanekute kiuste tugevaks jääda.

Toon järgnevalt välja viis harjumust, 
mis aitavad nii uutel kui ka vanadel 
Kiriku liikmetel oma elu muuta. Need 
on Jumala käsud ja need aitavad meil 
püsida ka proovilepanekute ja kiusa-
tustega silmitsi seistes ustavana. Kui me 
neid järgime, lasevad need Pühal Vai-
mul jätkuvalt meiega olla ja tugevdada 
meid, kui meie tunnistus kasvab.

1. Uurige ise ja koos perega pühakirju.
2. Palvetage üksi ja koos perega.
3. Pidage pereõhtuid.
4. Makske ausalt kümnist.
5. Teenige teisi, täites oma Kiriku 

kutseid.

IDA- EUROOPA PIIRKONNA UUDISED

 Üks mu lemmiklugu Mormoni 
Raamatust räägib sellest, kuidas 

Moosia pojad laamanlaste sekka läk-
sid. Need ustavad misjonärid õpetasid 
rahvast, kelle tavad ei näinud olevat 
just kuigi soodsad vaimseks kasvuks, 
kuid sellest hoolimata aitasid nad teha 
laamanlastel läbi vägeva muutuse. 
Me teame, et Moosia pojad õpetasid 
„Jumala väe ja volitusega” (Al 17:3), 
kuid üks selle loo tähelepanuväärseid 
sündmusi oli see, et „mitte ükski neist 
laamanlastest, kes uskusid nende 
jutlustamist ja pöördusid Issandasse, 
ei langenud kunagi ära” (Al 23:6).

Ma olen jälginud inimesi, kes on 
tulnud Kirikusse misjonitöö kaudu, 
ja neid, kes on Kirikus üles kasvanud, 
ning olen näinud mõnda neist ära lan-
gemas. See protsess on pannud mind 
mõtlema, mis küll toimus laamanlaste 
usulepöördumise puhul sellist, mis 
ei lasknud neil kunagi ära langeda.

Õigemeelsed traditsioonid
Mil moel sai neist usulepöördunu-

test rahumeelne rahvas, kes oli kõigile 
eeskujuks? Alma raamatus öeldakse 
meile, et need laamanlased „pandi 
uskuma nefilaste pärimusi” (Al 23:5). 
(Meie päevil võiks öelda, et nad pandi 
uskuma viimse aja pühade pärimusi.) 
Tihtipeale mõtleme, et meeleparandus 
on protsess, mille käigus heidetakse 
üksnes halb kõrvale. Sama oluline on 
aga see, mida me teeme, et asendada 
halvad harjumused uute ja parematega.

Meeleparanduse protsess on mida-
gi enamat kui andeks palumine selle 
eest, mida oleme teinud valesti. Mee-
leparandus nõuab meilt tegutsemist. 
Meie Kirikuga tutvujad võtavad kohus-
tuse saada ristitud, nad on tundnud 
Vaimu ja soovivad parandada meelt. 
Mõnikord aga ei õnnestu neil õige-
meelseks jääda, kuna nad ei ole oma 
vastuhaku relvi maha pannud (vt Al 
23:7), olgu need millised tahes.

Kui usulepöördunud laamanlased 
taipasid, et nende traditsioonid on 
valed, mõistsid nad, et peavad muu-
tuma. Nad otsustasid võtta oma vastu-
haku relvad ja matta „need sügavale 
maasse” (Alma 24:17).

Teisisõnu võtsid nad oma kiusatuse 
ja panid selle kohta, kus see neid 
ahvatleda ei saanud. Aga mida teeme 
meie? Kas eemaldame „kiusatused ja 
patud, mis m[ei]d nii kergesti tõkesta-
vad” (2Ne 4:18)? Kas hoiame eemale 
inimestest ja kohtadest, kes või mis 
võivad meid ahvatleda Tarkuse Sõna 
rikkuma? Kas oleme paigaldanud oma 
arvutile internetifiltri ja pannud arvuti 
oma kodus läbikäidavasse kohta? Kas 
oleme kujundlikult matnud maha har-
jumused, mis takistavad Pühal Vaimul 
meie kaaslane olemast?

Laamanlased panid oma elus aluse 
ka õigemeelsetele kommetele. See oli 
nende edu võti – nad täitsid oma elus 
oleva tühimiku, kujundades uusi tra-
ditsioone, mis muutsid neid Jumalaga 
lähedasemaks.

Meeleparandus, mis 
aitab usule pöörduda

Juhataja Martino, esimene 
nõuandja Ida- Euroopa 

piirkonna juhatuses
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Kui paneme aluse õigemeelsete 
inimeste traditsioonidele, siis saame 
oma nõrkustest võitu, areneme usus 
ja ei lange ära.

Raudkäsipuust kinnihoidmine 
ja Jumala poole hüüdmine kõiges, 
mida me teeme, on meeleparanduse 

protsessi põhiosad. Sama kehtib ka 
paheliste harjumuste kõrvaleheitmise 
ja nende asendamise kohta õigemeel-
sete traditsioonidega.

Olgu me siis äsja ristitud või 
Kirikus üles kasvanud, meie vaimne 
jõud tuleb järjepidevast õigemeelsete 

tegude tegemisest, mis lähendavad 
meid Jumalaga. Lõppeks on ju mee-
leparandus protsess, mille käigus me 
muutume, tegutseme ja saame selli-
seks, nagu Taevane Isa soovib, et me 
saaksime, nii et võiksime Tema juur-
de tagasi minna. ◼

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

Kiri kõikidele Kiriku kohalikele liikmetele
Kallid vennad ja õed!

Tervitame teid palavalt! Me armastame teid ja  
austame teid ustavuse eest Jumalale ja Kristusele.

Ilmselt olete kõik tuttavad järgnevalt toodud „Tule, 
järgne mulle” eesmärkidega. Tahaksime teie vendadena 
evangeeliumis rõhutada, et need eesmärgid on olemu-
selt täiesti vaimsed ja isiklikud. Me palume teil nende üle 
mõtiskleda ja võtta need vastu siis, kui tunnete, et olete 
selleks valmis. Kui teil on tunne, et te ei saa kõigi nende 
järgi elada, siis valige need, millest on teile ja teie perele 
kõige enam abi. Te vastutate ainult Jumala ees. Nende 
eesmärkide kohta ei pea aru andma ja juhid ei peaks 
liikmetelt nende kohta pärima. Nende ainuotstarve on 
aidata meil läheneda Jumalale ja Kristusele.

Möödunud aasta oktoobris pidasime nõukogu 
koosolekut Kiriku juhtidega, nii vendade kui ka õdedega 
Venemaalt, Ukrainast ja Armeeniast. Me arutasime neli 
tundi, kuidas ülendada pühade meeli nende ja teiste 
piirkonna rahvaste seas. See oli ajalooline koosolek. 
Tundsime ülirohkesti, kuidas Püha Vaim on meiega. 
Jõudsime Vaimu mõju all arusaamiseni, kuidas Issand 
tahab, et me Kiriku liikmeid õnnistaksime. Tulemuseks 
oli „Tule, järgne mulle”.

Olgu Issand Jumal kõigi teiega alati ja igavesti!

Ida- Euroopa piirkonna juhatus ◼

Vaimsete 
eesmärkide 
plakat
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 Ida- Euroopa piirkonna juhatus ja nende 
abikaasad arendasid hiljuti välja „Ida- 

Euroopa piirkonna Algühingu algatuse”, 
mille üleüldine eesmärk on järgmine:

Tõdedes, et meie lapsed on Kiriku 
tulevik, toetavad Ida- Euroopa piir-
konna juhid vanemaid nende pühas 
kohustuses õpetada oma lapsi ja ai-
data Algühingutel muutuda kohaks, 
kus lapsi õpetab Issand.

„Algühingu algatus” keskendub 
kolmele põhieesmärgile:

• Toetada Algühinguid lastele evan-
geeliumi õpetamisel armastavas 
ja rõõmsas õhkkonnas.

• Toetada vanemaid oma laste  
õpetamisel kodus.

• Suurendada Jumala kummarda-
mist soosivat vaimu sakramen-
dikoosolekul, aidates lastel olla 
aupaklikumad.

1. Toetada Algühinguid lastele 
evangeeliumi õpetamisel armasta-
vas ja rõõmsas õhkkonnas.

Kujutage ette ruumi, mis on täis 
lapsi ja juhte, kes naudivad koos 

evangeeliumi õppimist! See võib 
juhtuda igas Algühingus, hoolimata 
sellest, kui suur või väike see on.

Algühing võib olla rõõm, kui lap-
sed osalevad õppimises ning lihtsalt 
ei istu ja kuula. Nägemine, rääkimine, 
liikumine ja tegutsemine ning ka kuu-
lamine aitavad lastel paremini mõista 
ja meeles pidada laulude ning õppe-
tundide sõnumit.

Ida- Euroopa piirkond on loonud 
uued abivahendid, et aidata Algühin-
gutel muutuda õppimise ja rõõmu 
kohaks. Uus juhend „Tere tulemast 
Algühingusse” selgitab Algühingu 
ajakava ning jagab ideid selle kohta, 
kuidas aidata lastel evangeeliumi 
õppida tegevustes osalemise kaudu. 
See juhatab ka paljude abivahendite 
juurde, mis on saadaval ja mida saab 
kodus ja Algühingus laste õpetamisel 
kasutada.

Iga- aastane kõrghetk on Algühingu 
laste osalemine erilises laste sakra-
mendikoosoleku programmis. Lapsed 
jagavad sõnas ja laulus, mida on 
Algühingus õppinud. Need on kaasa 
toonud Issanda Vaimu suure puhangu 
kõikjal, kus neid on peetud.

Lugu: Me saime osaleda koguduse 
kõige esimesel laste sakramendikoos-
oleku esitlusel. Kõik kaheksa Algühingu 
last osalesid. Nad nautisid laulmist. Iga-
üks jagas tunnistust või isiklikku koge-
must. Paljudel meist tulid pisarad silma. 
Ka koguduse juhataja muutus koosole-
ku lõpul emotsionaalseks, kui tunnistas 
laste puhtusest ja nende õpetustest.

Algühingu ühishetk ja õppetund
Ühishetke ajal aitavad Algühingu 

juhid lastel õppida evangeeliumi, 
kasutades õppetunde „Ühishetke 
juhisest”. Samuti on olemas aeg las-
tele kõnede pidamiseks ja kord kuus 
jagab sõnumit koguduse juhatuse 
liige. Kirik on loonud Ühishetke selgi-
tava video, mille pealkiri on „Ühishetk 
Algühingus”.

Brošüür „Tere tulemast Algühin-
gusse” sisaldab samuti palju ideid, et 
aidata Algühingu juhtidel ning vane-
matel lastele evangeeliumi peamisi 
põhimõtteid õpetada. Mõne lihtsa 
abivahendiga saavad lapsed pühakir-
jalugusid ja kodus või koolis ettetule-
vaid olukordi läbi mängida.

Teised soovitused sisaldavad liht-
sate esemete kasutamist tundide 
õpetamisel, piltide kasutamist „Evan-
geeliumi kunstiraamatust” ja küsi-
muste esitamist arutelu tekitamiseks. 

Ida- Euroopa piirkonna Algühingu algatus
Õde Susan Porter, õde Julia Klebingat, õde Pauline Kacher

Õde Susan Porter (keskel), õde Julia Klebingat (paremal), õde Pauline Kacher

Ühishetke 
juhis „Ma 
tean, et 
pühakirjad 
on õiged”
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Aidates lastel kõva häälega pühakirja-
dest lugeda, võib see neid ühendada 
meie Taevase Isa vaimuga. Kui lapsed 
osalevad, siis nad õpivad!

Lugu: Enne tänast koosnes meie 
koguduse Algühing lühikesest õppe-
tunnist, suupistetest ja mängimisest. 
Tavaliselt anti lapsed vanematele üle 
esimese tunni lõppedes, kuid täna 
oli meil Algühing terve aja ühe tubli 
kuueaastase Nataša- nimelise (nimi 
muudetud) tüdruku jaoks. 

Õpetaja istus tema kõrvale ja õpetas 
talle Algühingu käsiraamatust tun-
ni teemal „Vali õige”. Teine õpetaja 
tegi koopia „Vali õige” kilbist. Nataša 
värvis oma kilbi, lõikas selle välja ning 
riputas paelaga kaela. Talle meeldis 
tund nii väga, et ta soovis Algühingu 
käsiraamatu koju kaasa võtta!

Seejärel oli meil Ühishetke tund 
teemal „Pühakirjad on Jumala sõna” 
brošüürist „Ühishetke juhis” (2016). Sel-
lele järgnes 20- minutiline lauluaeg, mil 
üks õpetajatest õpetas Natašale esimese 
salmi laulust „Kui ma kuulan südame-
ga” koos tegevustega. Vaim oli klassis nii 
võimas, et seda oli näha kõigi nägudelt.

Lauluaeg:
Lauluaeg on imeline aeg, et lapsi 

evangeeliumi õppimisse kaasata. Eel-
misel sügisel, kui Algühingu üldjuha-
taja Rosemary Wixom meie piirkonda 

külastas, rõhutas ta Algühingu laulude 
väge laste südamete puudutamisel 
viisil, mis aitab neil laule ning neis 
õpetatavaid evangeeliumi sõnumeid 
kogu elu jooksul meeles pidada.

Algühingu muusikajuhatajad õpe-
tavad lastele laule „Laste lauluraa-
matust” ja „Lauluraamatu lisast”. Eriti 
põnevad on nelikümmend üheksa 
vene keeles lindistatud Algühingu 
laulu, mis on nüüd saadaval veebis ja 
CD- l. Ühel päeval on need saadaval 
ka teistes piirkonna keeltes. Saadaval 
on ka CD- d Algühingu muusikaga 
(ilma sõnadeta), mida saab kasutada 
lauluajal saatena.

Lugu: Koridoris seistes kuulsin sak-
ramendisaalist laste lauluhääli. Piilu-
sin sisse ja nägin kaheksat Algühingu 
last, kes kõik seisid, hoidsid puulusikat 
ja laulsid: „Ma järgin Jumala plaani”. 
Õdemisjonär mängis klaverit, teine 
hoidis ülal laulusõnu ning õpetaja 
juhatas lapsi enda puulusikaga. Ma 
astusin sisse ja seisin hämmeldunult. 
Järgmise laulu jaoks andis õpetaja iga-
le lapsele hoidmiseks paberist taldriku. 
Kui nad laulsid, siis viibutasid nad 
taldrikut erinevatel viisidel. Isegi väike 
poiss, kes on vaimse puudega ning mõ-
nikord segas teisi, seisis rahulikult oma 
ema kõrval, lauldes käes hoitavasse 
mikrofoni. Ma ei suutnud naeratamist 

lõpetada. Evangeeliumi õpetamise vägi 
muudab ühekaupa elusid.

2. Toetada vanemaid oma laste 
õpetamisel kodus.

Vanemad on oma laste esimesed ja 
kõige tähtsamad õpetajad. „Ja kõiki su 
lapsi õpetab Issand; ning suur saab ole-
ma su laste rahu” (3Ne 22:13). Kodus 
on rohkem rahu ja õnne, kui vanemad 
püüavad oma lastele usinalt õpetada 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi ilusaid 
põhimõtteid sõna ja eeskuju kaudu.

Me julgustame vanemaid kasuta-
ma kodus laste õpetamisel pühakirju, 
„Evangeeliumi kunstiraamatut”, „Laste 
lauluraamatut” ja muusikaga CD- sid. 
Kui vanemad ja lapsed laulavad Alg-
ühingu laule koos, siis tunnevad kõik 
Issanda Vaimu. Võimas video „Tule, 
järgne mulle” näitab igat piirkonna 
eesmärki ühendatuna Algühingu lau-
luga, mis õpetab seda põhimõtet.

Lugu: „Kahe väikese lapse ema oli 
püüdnud alustada oma peres regulaar-
se pereõhtu pidamise traditsiooniga. 
Tema abikaasa oli sellise iganädalase 
tegevuse väärtuse suhtes skeptiline ning 
lükkas pereõhtu pidamise plaani edasi 
mitu nädalat. Lõpuks otsustas noor ema 
alustada spontaanselt, lootes, et abikaa-
sa ühineb. Ta kutsus terve pere palveta-
ma. Seejärel võttis ta kätte „Piiblilood” 

Käsiraamat 
„Tere tulemast 
Algühingusse”

Laste 
lauluraamat

Foto videost 
„Tule, järgne 
mulle”



 O k t o o b e r  2 0 1 6  I5

IDA-EU
RO

O
PA PIIRKO

N
N

A U
U

D
ISED 

lastele ning hakkas oma tütrele lugema 
ette lugu, samal ajal kui väike vend 
põrandal mängis. Loo keskel otsustas 
isa nendega ühineda. Isa luges loo 
lõpuni. Pärastpoole lubasid vanemad 
väikesel tüdrukul valida mängu, mida 
ta nendega mängida soovis. Tegevuse 
lõpus mainis abikaasa, et oli üllatunud, 
et pereõhtu võis olla nii lihtne.”

3. Suurendada Jumala kummar-
damist soosivat vaimu sakramen-
dikoosolekul, aidates lastel olla 
aupaklikumad.

Sakramendikoosoleku aupaklikkus 
võib paraneda, kui lapsed õpivad 
koosoleku ajal tegema sobilikke tege-
vusi. Vanemad võivad õpetada oma 
vanemaid lapsi aupaklikult istuma 
ja sakramendikoosolekut kuulama. 
Väikeste laste vanemad võivad Kiri-
kusse kaasa võtta evangeeliumiteema-
lisi vahendeid, näiteks „Evangeeliumi 
kunstiraamat”, laste pühakirjad, evan-
geeliumiteemalised värvimisraamatud, 
mida nende lapsed võivad sakramen-
dikoosoleku ajal vaadata.

Mis aga kõige tähtsam, vanemad 
peavad oma kodus lastele õpetama 
aupaklikkust. Suurepärane aeg kodus 
aupakliku käitumise õpetamiseks on 
perepalve, pere pühakirjade lugemi-
se ja pereõhtu õppetundide ajal. Kui 
lapsed õpivad kodus, et on olemas 
olukorrad, kus neilt oodatakse au-
paklikkust, siis on neil kergem olla 
aupaklik kirikus. Hea viis aupaklikku-
se inspireerimiseks sakramendikoos-
olekul on õpetada lastele sakramendi 
pühast tähtsusest.

Lugu: Ringkonna konverentsil poo-
diumil istudes märkasin ma esimeses 
reas noort poissi. Ta oli viisakalt riides 
ja tema näol säras Kristuse valgus. Ta 
istus aupaklikult, vahetevahel pöid-
laga süles oleva lauluraamatu lehti 
sirvides. Vahepeal tekkis tema näole 
üleannetu ilme ja ta hakkas muutu-
ma natuke rohkem aktiivseks. Tema 
kõrval istuv vanem õde pani käed 
õrnalt ümber tema õlgade. Ilmselgelt 
tuletas see talle meeldi aupaklikkust, 
mida talle oli kodus õpetatud.

Kui Päästja külastas pärast oma 
ülestõusmist Külluslikkuse maad, ko-
gus ta enda ümber kokku lapsed, õn-
nistas neist igaühte ja palvetas nende 
eest. Ta kutsus inimesi üles „vaa[tama] 
oma väikesi”. Vaadakem oma väike-
si, nähes, kui väärtuslik igaüks neist 
on meie Taevasele Isale ning Tema 
Armastatud Pojale. Mingem alandli-
kult oma Taevase Isa juurde palves ja 
palugem Tal meid inspireerida, kuidas 
võime igat last õpetada ning õnnis-
tada. Kui me võimaldame rõõmsaid, 
vaimseid kogemusi evangeeliumi õp-
pimisel nii kodus kui ka Algühingus, 
siis aitame lastel olla paremini valmis 
jääma kindlaks oma tunnistusele 
Päästjast kogu elu jooksul. ◼

 9. mail 2016 külastas Eestit Kahe-
teistkümne Apostli Kvoorumi 

liige vanem M. Russell Ballard. See oli 
apostel Ballardile esimene kord Eestit 
külastada. Enne teda on Kaheteist-
kümne Apostli Kvoorumi liikmetest 
käinud Eestis veel vanem Russell M. 
Nelson (1989. a) ja vanem Dieter F. 
Uchtdorf (2007. a). Tallinna koguduse 
hoones peetud koosolekust võtsid 
osa ka Ida- Euroopa piirkonna juhataja 
Bruce D. Porter koos abikaasa Susan 
Elizabeth Porteriga, Balti misjoni juha-
taja David Paul Harding koos abikaasa 
Kaylene P. Hardingiga ning koosole-
kut juhatas juhataja Erki Kõiv Balti 
misjoni juhatusest. Tallinna koguduse 
väike saal oli kuulajaskonnast pungil. 
Kohale olid tulnud Kiriku liikmed üle 
Eesti ja ka mitmeid külalisi.

Küünlavalgusõhtul peetud kõnes 
rõhutas vanem Ballard, kui tähtis on 
kuulata Vaimu juhatust ja sellest lähtu-
valt ka tegutseda. Ta jutustas loo, mis 
oli talle õpetanud, kui tähtis see on. 
Ta kutsuti esimest korda piiskopiks 
juba väga noorelt, kui ta polnud veel 
30- aastanegi. Kord noore piiskopina 
lõpetas ta õhtul hilja, kella 22 paiku 
kirikus oma töö ja hakkas kodu poole 
sõitma. Teel olles juhatas Vaim teda, 
et ta peatuks ühe koguduse liikme, 
vanemaealise naisterahva juures, kes 
elas koos oma tütrega. Piiskop Ballard 
arvas siiski, et kell on liiga palju ja ta 
läheb pigem koju. Kuid isegi öösel 
tundis ta Vaimu õhutust seda naist vaa-
tama minna. Ta lubas endale, et läheb 

Evangeeliumi 
kunstiraamat

„Evangeeliumi kunstiraamatut”, 
evangeeliumiteemalisi värvimis-
raamatuid ja pühakirju lastele saab 
osta leheküljel www.store.lds.org. 
„Evangeeliumi kunstiraamatule” 
pääseb ligi ka www.lds.org lehel ja 
läbi VAP evangeeliumi raamatukogu 
rakenduse.

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

Apostel M. Russell 
Ballard Eestis
Kadri Jõgi, Liahoona kohalikud uudised
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hommikul. Hommikul ta sõitiski naise 
juurde. Uksele tuli vana naise tütar, kes 
teatas pisarsilmil, et ema oli mõne tun-
ni eest surnud. Piiskop Ballard mõistis, 
et Vaim oli tahtnud teda sinna juha-
tada, et ta annaks sellele naisele veel 
viimase õnnistuse ja temaga vestleks. 
Piiskop Ballard kahetses kibedasti, 
et ei olnud eelmisel hilisõhtul Vaimu 
juhatust kuulda võtnud. Naise kodust 
lahkunud, pidas ta tee ääres auto kinni 
ning lubas palves Taevaisale, et püüab 
Vaimu juhatust mitte enam eirata.

Vanem Ballard rääkis ka sakramen-
di võtmise tähtsusest ja et me tõesti 
lubaksime Taevaisale, et parandame 
meelt asjadest, mida me tegema ei 
peaks. Ta tunnista, et Jeesus Kristus on 
meie Päästja ja Lunastaja, keda ta väga 
armastab.

Õde Hiie Tikk, kes teenib Tartu 
koguduses Abiühingu juhatajana, ütles 
vanem Ballardi kõne kohta: „Tema 
kõne tungis väga tugevalt südamesse. 
Ta tunnistas siiralt ja lihtsalt Püha Vaimu 
reaalsusest ja sellest, kui tähtis on järgi-
da Tema juhatust.” Õde Tikk jätkas: „Kui 
apostel rääkis, siis tundus mulle, nagu 
ta vaataks mulle otsa, kuigi mu silmad 
olid pisaratest udused, tundsin ma tema 
olekust lähtuvat armastust iga inimese 

ja iga olendi vastu, kes on loodud.” 
Juhataja Kennet Jõgi, esimene nõuandja 
ringkonna juhatuses, kommenteeris 

koosolekut: „Ma tundsin saalis olles 
Püha Vaimu väga tugevalt kinnitamas, 
et see on Issanda eriline teenija.”

  Vanem M. Russell Ballard kutsuti 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
liikmeks 6. oktoobril 1985. Ta on 
sündinud 8. oktoobril 1928. a Salt 
Lake Citys ning õppinud Utah’ ülikoo-
lis. Noore mehena teenis ta misjonil 
Inglismaal, kus ta oli misjonijuhatuses 
nõuandja. 28. augustil 1951 abiellus 
ta Soolajärve templis Barbara Bowe-
niga. Neil on kaks poega ja viis tütart. 
Enne põhikohaga Kiriku teenistusse 
astumist töötas ta autotööstuses ning 
kinnisvara ja investeerimise vallas. ◼

Vanem M. Russell Ballard 
ja juha taja Porter küün-
lavalgusõhtul osalenud 
Algühingu lastega

Jumalike omaduste arendamine endas
Intervjueeris Liahoona kohalike uudiste toimetaja Kadri Jõgi

Noorte Naiste ühingu programm „Isiklik areng” kätkeb endas kaheksat väärtust, mida 
neiud ühingus oldud aastate jooksul endas arendada püüavad. Tallinna koguduse noored 
naised olid nõus selgitama, mida mõned nendest väärtustest nende jaoks tähendavad.

Jumalik loomus
Liliann T. Tallinna kogudusest: 

Jumalik loomus 
tähendab minu 
jaoks olla krist-
lik – vooruslik, 
kannatlik, 
hooliv, ligimesi 
armastav – ja 
arendada neid 
omadusi kogu 
oma elu. Ma 
proovin neid omadusi arendada iga päev 
ja olla ustav käskudele. Ma tean, et kui 
ma neid arendan, siis tulevad need mulle 
kasuks nii praegu kui ka tulevikus. Ma 
proovin olla armastav oma sõprade ja 
perekonna vastu. Mu suhted nendega 

on paranenud ja ma tean, et Jumal on 
selle üle väga õnnelik. Ma tean ja usun, 
et Jumal tahab, et me arendaksime oma 
jumalikku loomust iga päev.

Vooruslikkus
Marta C. Tallinna kogudusest: 

Vooruslikkus on 
„Isiklikus aren-
gus” toodud 
välja viimase 
väärtusena. See 
on väärtus, mis 
põhineb kõikidel 
teistel jumalikel 
väärtustel. Minu 
jaoks tähendab 
see püüdu hoida end puhtana kõikidest 

Liliann T.

Marta C.
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selle maailma halbadest asjadest. Voo-
ruslikkus väljendub soovis saada meie 
Taevase Isa sarnaseks. Ma tean, et kui 
ma olen püsivalt vooruslik, võin ma ühel 
päeval minna templisse ning sõlmida 
Jumalaga pühasid lepinguid.

Valik ja vastutus
Mariann T. Tallinna kogudusest: 

Tänu Jumala-
le oleme me 
saanud valiku-
vabaduse. Tänu 
valikuvabadusele 
saame me ise 
otsustada, tähtis 
on valida õige. 
Ma olen näinud, 
et kui keskendun 
oma elus sellele, mis on õige, siis aitab 
see mul oma eesmärke saavutada. Tähtis 
on oma kiires elus aeg maha võtta, ümb-
ritseda end iga päev heade inimestega ja 
kuulata Püha Vaimu tasast häält.

Ma tean, et Jumal armastab meid ja 
kui me teeme õigeid valikuid ja hoiame 
kõvasti kinni raudkäsipuust, siis võime 
elada igavesti koos oma perekonnaga.

Head teod
Maria- Helena O. Tallinna  

kogudusest: 
Mulle meeldib 
head teha. See 
toob mu süda-
messe rõõmu 
ning head tehes 
on mul alati 
selline tunne, et 
ma ise õpin sel-
lest midagi uut.

Ausameelsus
Polina O. Tallinna kogudusest: 

Ausameelsust 
peab endas 
arendama. Vahel 
on see keeruline. 
Vahel tundub, et 
väike vale ei tee 
kellelegi halba. 
Ometi muutuvad 
väikesed valed 
aegamisi suureks 
valeks ja teevad meile halba. Ma püüan 
olla aus Taevaisa tütar ja innustan ka teisi 
olema ausad Taevaisa lapsed. ◼

võimalus saada Melkisedeki prees-
terlus. Aaroni preesterluses teenides 
valmistub preesterluse hoidja saama 
Melkisedeki preesterlust ja templiõn-
nistusi, teenima põhimisjonil, olema 
armastav abikaasa ja isa ning jätkama 
kogu oma elu Issanda teenimist. Ma 
olen käinud mitmeid kordi templis 
surnute eest ristimisi tegemas ja tun-
nistan, et tempel on püha koht, kus 
tehakse Taevase Isa tööd.

Ma olen siiamaani saanud tänu 
preesterlusele jagada sakramenti. See 
on minu meelest tähtis ülesanne. Mulle 
meeldib sakramenti jagada. Sel suvel 
käisime me perega reisil. Me olime 
Prantsusmaal ja läksime pühapäeval 
kirikusse Pariisi koguduses. Pariis on 
väga suur linn, aga seal on ainult üks 
Viimase Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kiriku kogudus. Läksime varakult 
kohale, et õige koht üles leida. Istusi-
me saalis, kus ei olnud palju inimesi. 
Pärast tuli neid juurde. Äkki tõusis 
üks mees poodiumilt püsti ja tuli meie 
juurde ning küsis, kas mina ja mu vend 
Richard saaksime sakramenti jagada. 
Me olime nõus. See oli huvitav koge-
mus, sest ma poleks kunagi arvanud, 
et jagan Pariisis sakramenti ja kuulan 

Mariann T.

Maria- Helena O.

Polina O.

Preesterlus
Martin Mikk K. Tallinna kogudusest

 Preesterlus on Jumala igavene vägi 
ja volitus. Preesterluse kaudu lõi 

Jumal taevad ja maa ning valitseb 
nende üle. Jumal annab preesterluse 
volituse Kiriku väärilistele meessoost 
liikmetele, et nad saaksid tegutseda 
Tema nimel Tema laste päästmise 
hüvanguks. Kirjas heebrealastele 5:4 
on öeldud: „Ja keegi ei võta enesele 

seda au ise, vaid Jumala kutsel nagu 
Aarongi.”

Mina sain preesterluse 2015. aasta 
kevadel, kui ma sain 12- aastaseks. 
Mulle andis preesterluse mu isa. Ma 
pidin enne preesterluse saamist rää-
kima koguduse juhatajaga. Koguduse 
juhatajaga pidin ma rääkima, et ta 
veenduks minu väärilisuses. Ma sain 
Aaroni preesterluse. Ma olen diakon. 
Aaroni preesterlus on väiksem kui 
Melkisedeki preesterlus. Kui olen 
vääriline, on mul vanemaks saades 

Martin Mikk K.
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seda tehes sakramendipalveid prantsu-
se keeles. See kogemus õpetas mulle, 
kui tähtis on olla vääriline preesterluse 
hoidja ja panna kirikusse minnes selga 
viisakad riided, sest muidu poleks ma 
saanud seal koguduses teenida.

Preesterlust saab kasutada ainult 
teiste teenimiseks, aga mitte iseenda 
jaoks. Kõige tähtsam koht preester-
luse kasutamiseks on perekond. See 

käib rohkem Melkisedeki preesterluse 
kohta. Minu isa on mulle heaks ees-
kujuks sellest, kuidas preesterlust saab 
kasutada. Tänu preesterlusele saavad 
mehed teisi inimesi palju teenida ja 
aidata. Minu isa kasutas oma preester-
lust, kui ta andis mulle väikese beebi-
na nime ja õnnistuse. Seda talitust ma 
ise ei mäleta, sest olin siis väga väike. 
Isa kasutas preesterlust, kui ta mind 

ES
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ristis. Ta on ristinud kõik oma lapsed 
ja ka teisi inimesi. Mu isa kasutas 
preesterlust, kui ta teenis misjonil. Kui 
olen olnud väga haige, on isa and-
nud mulle tervendamise õnnistuse ja 
haigus on ära kadunud. Samuti on isa 
kasutanud preesterlust, et pühitseda 
meie kodu, et meil oleks seal hea olla.

Ma tunnistan, et see Kirik on õige 
ja preesterlus on väga püha asi! ◼

M I N U  M I S J O N I K O G E M U S

„Kristuses püsivana  
edasi pürgimine”
Vanem Reinald Udras Tallinna kogudusest

Kui ma 10 aastat tagasi ristitud sain, ei 
saanud ma mõned kuud veel päris hästi 

aru, millega ma ennast seon ja millised on 
minu eesmärgid. Tundsin midagi väga erilist, 
mille tähendust ma ei osanud mõista. Risti-
mine pani mind end tundma väga puhtana. 
Mitmed aastad hiljem olen ma seda meenu-
tama hakanud ning mõistnud, et minu elus 
on mulle usaldatud midagi väga olulist.

Nüüdseks on mind kutsutud teenima 
Issandat Canada Calgary misjonil. See 
aitab mul valmistada inimesi ette võtma 
vastu neid otsuseid, mille mina võtsin vastu 
kümme aastat tagasi. Kuigi ristimine on 
märkimisväärselt oluline otsus ja samm meie 
elus, on meil palju teisigi olulisi otsuseid ja 
valikuid, mis meid Taevaisale lähemale või 
Temast kaugemale viivad. Seda protsessi 
nimetame lõpuni vastu pidamiseks. 2. Nefi 
31:17–20 kirjeldab seda väga hästi: „Värav, 
mille kaudu teil tuleb sisse astuda, on 
meeleparandus ja ristimine veega; ja seejärel 
tuleb teie pattude andekssaamine tule ja 
Püha Vaimuga. Ja siis te olete sellel kitsal 
ja ahtal teerajal, mis viib igavesse ellu; .. Ja 
nüüd, .. pärast seda, kui te olete jõudnud 
sellele kitsale ja ahtale teerajale, ma tahaksin 

küsida, kas kõik on tehtud? 
Vaata, ma ütlen teile: Ei, .. te 
peate Kristuses püsivana edasi 
pürgima täiusliku lootuse sära 
ja armastusega Jumala ja kõi-
kide inimeste vastu. Mispärast, 
kui te edasi pürgite, toitudes 
rõõmuga Kristuse sõnast, ning 
peate vastu lõpuni, vaata, 
nõnda ütleb Isa: Te saate 
igavese elu.”

Seega esimene samm on saada ristitud 
ja seejärel pidada vastu lõpuni. Lõpuni 
vastu pidamine ei ole aga kerge. Saatan 
ei lõpeta inimeste ahvatlemist ja tema töö 
muutub üha agressiivsemaks ning raevu-
kamaks, mida lähemale jõuavad inimesed 
Jumalale.

Ka misjonil on oluline jälgida inimeste 
arengut ja mõista seda, mida mina kogesin, 
kui sain ise ristitud, ja kui raske oli mul käia 
sellel ahtal teerajal, mis viib igavese õnneni. 
Ka mina, nüüdseks misjonär, olen sündinud 
uuesti. Ma olen oma teekonda misjonärina 
alustanud samuti esimestest sammudest 
ja see aitab mul paremini mõista, mida 
kogevad teised.

Väga tihti me ei oska hinnata ja aru 
saada, kui suur on Tema halastus ja plaan 
meie jaoks. Mu patriarhaalses õnnistuses oli 
kirjas, et raskused, mida ma oma elus ko-
gen, tulevad mulle kasuks ja et ma saan läbi 
oma kogemuste olla suureks abiks teistele. 
Ma mõistsin, et kohates oma misjonil ja ka 

elus sarnaste probleemidega 
inimesi, aitab see mul neid 
paremini mõista ja aidata.

Minu teekond misjonini 
on olnud pikk. Kümme aastat 
tagasi ei arvanud, et minu 
misjonile minek saab üldse 
võimalikuks, sest ma kartsin, 
et see jääb kinni finantsprob-
leemide taha. Kuid võimatu 
on saanud võimalikuks. Ras-

kused meie elus ongi selleks, et õpiksime 
oma Päästjat paremini tundma ja Jumalat 
usaldama. Misjoniks valmistumisel kogesin 
palju erinevaid katsumusi, sest mul olid ter-
viseprobleemid. Samuti oli mul probleeme 
autokooli lõpetamisega, sest mul oli vaja 
kahe kuu jooksul teha ära kaks autokooli 
eksamit ja kaks maanteeameti eksamit, et 
saada juhiload, mida mul oli misjoniks vaja. 
Kuna ma teadsin, et see on Jumala soov, 
siis ma vähemalt proovisin ja andsin endast 
parima ning tundsin, kuidas Taevaisa toetas 
mind. Ma tegin kõik oma eksamid ära 
ja sain juhiload võimatuna tunduva aja 
jooksul! See kogemus õpetab meile, et kui 
me ise püüame ja pingutame ning anname 
endast parima, siis Issand toetab meid.

Mul on hea meel, et minu koguduses 
on olnud mulle heaks eeskujuks suurepära-
sed ja armastatud koguduseliikmed, kes on 
minu elus suureks õnnistuseks. Mul on hea 
meel, et meil on Päästja, kes meid armas-
tab ja on meie patud lunastanud. ◼

Vanem Reinald Udras


