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organisatsioonist, sündmustest, mis 
juhtuvad viimastel päevadel, ning 
hiilgavatest õnnistustest, mis ootavad 
ustavaid tulevikus. Need ilmutused 
on leitavad Õpetusest ja Lepingutest.

• Oli kahe templi ehitamise ülevaata-
jaks ja sai Kirtlandi templis erilised 
võtmed Eelijalt, Mooseselt ning 
Eelijaselt (ÕL 110).

• Sai ilmutusena Moosese raamatu 
teksti ning tõlkis jumaliku väe abil 
Aabrahami raamatu, mis mõlemad 
on leitavad Kallihinnalises Pärlis.

• Kogus Kirikusse kümneid tuhandeid 
pöördunuid ja rajas Nauvoo linna, 
mis asus Illinoisi osariigis ja oli 
tolleaegse Chicago suurune linn.

• Avaldas templitalitused, mis 
seovad kokku perekondi ja 
põlvkondi ning valmistavad 

viimse aja pühasid ette 
saama igavest elu.

Nagu John Taylor kirjutas salmis 
ÕL 135: „Joseph Smith, Issanda prohvet 
ja nägija, on selles maailmas teinud ini-
meste päästeks rohkem kui ükski teine 
siin elanud inimene, välja arvatud ainult 
Jeesus.” (ÕL 135:3)

Nagu teisedki muistse aja ja täna-
päeva prohvetid, ei olnud ka prohvet 
Joseph Smith täiuslik. Issand nuhtles 
ja parandas teda palju kordi, just nagu 
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 Ligikaudu 2000 aastat enne Kristuse 
sündi kuulutas Egiptuse Joosep 

prohvetlikult, et viimastel päevadel 
kasvatab Jumal üles „parima nägi-
ja” (2. Nefi 3:6–7), kes toob Jumala 
sõna esile Iisraeli järglastele ning on 
suur nagu Mooses (salm 9). Samuti 
kuulutas ta prohvetlikult, et see parim 
nägija saab nime oma isa järgi ja 
tema nimi on Joseph. See prohvetlik 
ettekuulutus täitus prohvet Joseph 
Smith noorema elu ja tööga, kes sai 
nime oma isa, Joseph Smith vanema 
järgi ning kes tõi praegu-
sel ajastul esile Mormoni 
Raamatu.

Josephi lühikese, 38 ja 
poole aasta pikkuse elu jook-
sul tegi Issand temast oma käes 
tööriista, et taastada oma Kirik ja 
Kuningriik maa peale pärast sajandeid 
kestnud usust taganemist ning triivi-
mist. Issanda juhiste abil ja Tema väe 
ning volitusega Joseph Smith:

• Sai taevastelt sõnumitoojatelt 
Aaroni ja Melkisedeki preesterluste 
volitused.

• Sai püha apostliameti võtmed.
• Tõlkis iidsete ülestähenduste ko-

gumi, mida tuntakse Mormoni 
Raamatuna, mis on teine tunnistus 
Jeesusest Kristusest.

• Organiseeris 6. aprillil 1830 Jeesuse 
Kristuse Kiriku vastavalt algselt 
Päästja enda loodud mustrile.

• Sai mitmeid ilmutusi igavestest 
tõdedest ja õpetusest, Kiriku 

Joseph Smith, valitud 
prohvet ja nägija

Vanem  
Bruce D. Porter, 

Ida- Euroopa  
piirkonna juhataja 

(kuni detsember 2016).
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võime tänapäeval lugeda Õpetuse ja 
Lepingute raamatust. Ainult Jeesus 
Kristus elas täiuslikku elu ning ainult 
Tema oli jumalik olevus ning sõna ot-
seses mõttes Jumala poeg. Siiski kutsus 
ja asetas meie hiilgav Lunastaja prohvet 
Joseph Smithi taastamise tööks ametis-
se isegi enne maailma loomist ja proh-
vet täitis enne oma märtrisurma selle 
kutse ning missiooni auga. „Ta elas 
suurepäraselt ning ta suri suurepäraselt 
Jumala ja oma rahva silmis; ja enamiku 
muistse aja Issanda võitute sarnaselt 
on ta pitseerinud oma missiooni ja töö 
omaenda verega” (ÕL 135:3).

Prohvet Joseph Smithile taastatud 
võtmed on tänapäeval maa peal ja mur-
dumatu prohvetite ning apostlite kett 
on need võtmed edasi andnud tänase 
päevani. Meid juhivad Jumala prohvet 
ning valitud apostlid, kes hoiavad enda 
käes kõiki võtmeid, mis on vajalikud, et 
Jumala töö läheks maa peal edasi „jul-
gelt, õilsalt ja sõltumatult, kuni see on 
käinud läbi kõik mandrid, külastanud 
kõiki paikkondi, levinud üle kõikide 
riikide ja kõlanud kõikidele kõrvadele, 
kuni Jumala eesmärgid on täitunud ja 
Suur Jehoova ütleb, et töö on tehtud!”

Ma tunnistan prohvet Joseph Smithi 
jumalikust missioonist. Ma tunnistan 
tema ausameelsusest ja headusest 
ning tema ustavusest oma elu lõpuni. 
Ma tean Püha Vaimu väe kaudu, et 
Kirik, mille ta rajas Issanda juhiste järgi 
ja juhatuse all, on Issanda õige ning 
elav Kirik maa peal täna. ◼

„Vaim heliseb, me südamesse  
headust toob. 

Parem on see kui kurja pettused. 
Lootust meil toob ja hajutab kõik 

kahtlused. 
Ja ühte seob Ta arm me südamed.”
(„Me Päästja arm”, Kiriku lauluraa-

mat, nr 69).

 Kui neli aastat tagasi nõustusin 
osalema muusikakomitees, et 

aidata uuel Kiriku lauluraamatul 
siia jõuda, ei teadnud ma, kui palju 

kirikulaulude mängimine, nende uuri-
mine ja sõnade üle mõtisklemine aitab 
mul paremini mõista meie Päästjat ja 
Tema evangeeliumi. Meie Kiriku juhid 
julgustavad kirikulaule laulma igal 
pool. Oma kodus, pereõhtutel, tööl 
olles. Raamatu eessõnas on öeldud, 
et kirikulaulud on palved, mis viivad 
mõtted meeleparandusele ja headele 
tegudele, kasvatavad tunnistust ja 
usku, trööstivad vaevatuid, lohutavad 
leinajaid ja innustavad meid kõpuni 
vastu pidama.

Minu hea muusikaline eeskuju ja 
endine tööandja Arvo Pärt ütleb alati: 
„Sellest piisab, kui üksainus noot 

Grete Vellend, Tallinna kogudus

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

Vaim heliseb
Grete Vellend, Tallinna kogudus
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muusikas on mängitud ilusti.” Sellest 
piisab, kui saame teha ühe heateo 
päevas, teha ühe õige valiku, anda 
ühe abikäe abivajajale. Sellest ühest 
noodist piisab, me oleme siis juba 
otsustanud järgida Päästja eeskuju 
ja elada evangeeliumi järgi.

Kirikulaule mängides ja lauldes 
olen ma tundnud Taevase Isa ar-
mastust kõikide oma laste vastu. 
Isegi nende vastu, keda on raske 
mõista. Ma ei oska seda seletada, 
aga see tunne on väga püha ja siiras. 
Julgustan teid kõiki kirikulaule laul-
ma, olenemata vanusest või sellest, 
kas oskate laulda või mitte. Vanem 
J. Reuben Clark on öelnud, et kui 
palvetamine välja arvata, on muusika 
kõige tõhusam viis Issandaga läheda-
seks saada. See, millist muusikat me 
kuulame mitte ainult ei mõjuta meie 
tujusid, vaid ka seda, kuidas teiste 
inimestega suhtleme ja kuidas isikli-
kult vastame elu väljakutsetele. Muu-
sika on igavene and Jumalalt. Ja meis 
igaühes, meis igaühes on see olemas! 
Olen nii tänulik, et olen õppinud 
muusika olemusest tänu evangeeliu-
mile ja kirikulauludele. Kirikulaulud 
on suured aarded, mis aitavad meil 
kujundada jumalikku loomust ja 
innustavad meid parematele tegude-
le, annavad juhatust ja kaitset. Olgu 
meil kõigil rohkem tahet ja aega neid 
laulda, neisse süveneda, neid imet-
leda ja nende sõnumeid oma ellu 
rakendada. ◼

Aja pühendamine 
pühakirjade 
uurimisele
Helle Suharov, Tallinna kogudus
Intervjueeris Kadri Jõgi,  
Liahoona kohalike uudiste toimetaja

 Kirikus räägitakse tihti, kui oluline 
on uurida pühakirju. Õpetus ja 

Lepingud 26:1 on öeldud: „Te peate 
pühendama oma aega pühakirjade uu-
rimisele.” Aga miks on pühakirjade uu-
rimine nii tähtis? Pühakirjad on Taevase 
Isa sõnumid meile, antuna praeguste ja 
muistse aja prohvetite ülestähenduste 
kaudu. Me leiame sealt hoiatusi, õpetu-
si, selgitusi, julgustusi, tuge. Pühakirja-
dest saame leida vastused kõigile meid 
vaevavatele küsimustele. Pühakirjad 
toovad meie ellu Püha Vaimu.

Ilmselt on paljudel Kiriku liikmetel 
tekkinud raskusi iga päev aja leidmi-
seks, et isiklikult pühakirju uurida. 
Mida sina soovitaksid, et see paremini 
välja tuleks?

Meil kõigil on pidevalt kiire ja vahel 
tundub, et 24 tunnist päevast jääb 
väheseks, et kõik vajalikud asjad ära 
teha. Pühakirjade uurimiseks tuleb 
lihtsalt aega võtta. Kui me mõtleme, 
et teeme seda siis, kui aega üle jääb, 
siis me ei tee seda mitte kunagi.

Proovi panna enda jaoks paika aeg, 
millal on sinu jaoks sobilik pühakirju 
lugeda ja nende üle mõtiskleda. Kui 
panna näiteks hommikuti äratuskell 

15 minutit varasemaks helisema, 
jääbki enne uksest välja astumist pisut 
aega, et lugeda mõni lõik pühakir-
jast ja siis selle üle kooliteel või tööle 
minnes mõtiskleda. Või on sobiv aeg 
lugemiseks koju jõudes, enne koduste 
toimetuste juurde asumist. Või hoopis-
ki õhtul enne voodisse minemist.

Kasutagem meile antud valikuva-
badust selleks, et leida just meie jaoks 
parim ja sobivaim aeg päevast püha-
kirjade lugemiseks ja uurimiseks. Me 
võime ju kasutada meile antud vaba-
dust valida ka selliselt, et otsustame 
mõnel päeval pühakirjad riiulisse jätta 
ja tegeleda muude, meie jaoks sel 
hetkel vajalikumate ja huvitavamate 
tegevustega, kuid kas see oleks mõist-
lik? Me tunneme erinevust selle vahel, 
kui me loeme igal päeval pühakirju 
või kui me seda ei tee. Me sööme 
iga päev, kuna meie keha vajab toitu. 
Samuti vajab meie vaim toitu, mida 
võime saada pühakirjadest ja prohve-
tite kõnedest.

Helle Suharov, Tallinna kogudus
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Mida teha, et pühakirjade uurimi-
ne ei muutuks passiivseks lugemiseks, 
vaid et see tõesti oleks vaimne pidu-
söök, nagu see olema peaks?

Selleks, et pühakirjade lugemine 
oleks tõesti vaimne pidusöök, et tun-
da, kuidas Püha Vaim meid puudutab, 
tuleks ennast järjepidevalt lugemises 
arendada. Väga tähtis on mõtisklemi-
ne ning loetu üle arutlemine. Püüdke 
endale ette kujutada seda, millest te 
loete. Püüdke ennast mõelda sellesse 
aega ja kohta. Olge ise vaimus selle 
sündmuse juures, nende inimeste 
keskel, millest ja kellest te loete.

Vahel võib lühike, 5- sõnaline lause 
pühakirjas öelda rohkem kui terve 
lõik mõnes muus raamatus. Pealis-
kaudselt lugedes on seda kerge kahe 
silma vahele jätta ja mitte märgata. 
Pühakirjade lugemisel ei ole tähtis 
kvantiteet. Me võime Mormoni Raa-
matu soovi korral nädala ajaga läbi 
lugeda, kuid süvenemiseks, 

uurimiseks ja mõtisklemiseks kulub 
tunduvalt rohkem aega.

Tihti tekib dilemma, kas uurida 
pikemat pühakirjalõiku, näiteks pü-
hapäevakooli jaoks, või keskenduda 
mõnele kohale süvitsi. Kuidas valida 
uurimise tempot ja kui oluline on 
kindel ajavahemik – tund, pool tundi, 
viisteist minutit?

Mul ei ole sellele küsimusele vas-
tust. Erinevatel aegadel teeme me asju 
erinevalt. Kui on väga kiire ja pinge-
line periood, võib olla väga raske ja 
isegi võimatu leida päevast tund aega 
pühakirjade lugemiseks.

On väga hea, kui me leiame aja 
rahulikult lugeda ja mõtiskleda loetu 
üle, uurida ristviiteid ja otsida lisa 
pühakirjajuhist. See ei ole aga alati 
nõnda. Võib- olla mõnel pingelisel päe-
val (või ka pikemal ajaperioodil) meil 
ongi kõigest viisteist minutit selleks 
kõigeks. Minu jaoks on tähtis see, 

et ma loeksin iga päev, kasvõi väike-
se lõigu. See on hetk iseenda jaoks, 
juhatuse otsimine, mõistmise avarda-
mine, arusaamine, teadmine sellest, et 
meie Taevane Isa ei ole jätnud meid 
siin maa peal üksinda. Ta annab meile 
teadmisi vastavalt meie usule ja usinu-
sele pühakirjade uurimisel ja käskude 
järgi elamisel. Ta hindab ka meie siirast 
soovi, kui meil puudub võimalus 
hetkel selle järgi käituda. „Ja ärge saage 
selle maailma sarnaseks, vaid muutuge 
teiseks oma meele uuendamise teel, et 
te uuriksite, mis on Jumala hea ja mee-
lepärane ja täieline tahtmine” (Ro 12:2).

Kindlasti olen ma seda meelt, et pü-
hapäevakooli või mõnda muusse tundi 
minnes peaksime olema tunni mater-
jali eelnevalt vähemasti läbi lugenud. 
Raske on arutelust osa võtta, kui me 
tegelikult ei tea, millest jutt käib.

Paljud loevad pühakirju nuti-
seadmete kaudu. Millised on sinu 

kogemused – kuidas erineb 
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omavahel pühakirjade uurimine nuti-
seadmest ja paberpühakirjadest?

Ma olen ilmselgelt vanamoodne ja 
eelistan kindlalt raamatut nutiseadme-
le. Mulle meeldib näha kiriku liikmete 
käes pühakirju, kus on raamatu ka-
sutaja jaoks tähtsad kohad värviliseks 
märgitud, ääremärkusi juurde kirju-
tatud, järjehoidjaid pandud. Sel moel 
leiab otsitava koha kiiresti üles, kui 
seda parasjagu vaja läheb. Samas on 
nutiseadmel see eelis, et seade on 
kasutajal alati kaasas. Seda saab luge-
da kõikjal: bussi oodates, lõunapausi 
ajal, arstikabineti ukse taga, igal vabal 
hetkel. Seal saab samuti kohti ära 
märkida ja juurde kirjutada. Kuid minu 
sümpaatia kuulub paberkandjal pü-
hakirjadele. Neis on minu jaoks mingi 
soojus ja lähedus.

Tänapäeval on väga palju uurimist 
toetavaid materjale, nii internetis kui 
ka paberil. Milliseid lisamaterjale sa 
pühakirjade uurimise toetamiseks 
soovitaksid?

Mulle endale meeldivad veebilehel 
lds.org asuvad videod ja filmid. Neid 
soovitangi.

Sa oled olnud pikka aega vara-
hommikuse seminari õpetaja ja oled 
pidanud ka ise süvitsi pühakirju 
tundma õppima. Kuidas on igapäe-
vane pühakirjade uurimine sinu elu 
õnnistanud?

Ma olen kasvatanud oma tunnistust 
Jeesusest Kristusest kui meie sõbrast, 
vennast, Päästjast ja Lunastajast. Ma 

mõistan paremini lepituse tähtsust. 
Ma püüan ümbritsevaid inimesi vaada-
ta rohkem sellistena, nagu neid näeb 
meie Taevane Isa. Aga kui ma praegu 
mõtlen, kas see on seetõttu nii, et ma 
uurin iga päev rohkem pühakirju, 
või tänu seminariklassis toimuvatele 
aruteludele ja mõtete jagamisele, siis 
ma kaldun viimase poole. Ma imetlen 
meie seminari noori, nende siirust, 
nende kindlameelsust, nende usku ja 
tunnistuse tugevust. Ma poleks neid 
kunagi sel moel tundma saanud, kui 
mul poleks avanenud võimalust õpe-
tada varahommikuses seminaris. Ma ei 
taha kindlasti alahinnata pühakirjade 
osa oma elus, kuid ma olen mõistnud, 
kui palju võib mind (ja ilmselt meid 
kõiki) aidata mõtete ja tunnistuse 
omavahel jagamine.

Milline on su lemmik pühakirjakoht 
ja miks?

Mul ei ole tegelikult lemmikut. Üks 
kohtadest, mida ma olen päris tihti 
kasutanud misjonäridega õpetamas 
käies, on Luuka 12:22– 31: „Aga Jeesus 
ütles jüngritele: „Seepärast ma ütlen 
teile, ärge muretsege elu pärast, mida 
süüa, ega ihu pärast, millega rõivas-
tuda, sest elu on enam kui toidus ja 
ihu enam kui rõivas. Vaadake kaar-
naid – nad ei külva ega lõika, neil ei 
ole varakambrit ega aita, ning Jumal 
toidab neid. Kui palju enamat väärt 
olete teie lindudest! Aga kes teie seast 
suudab muretsemisega oma elueale 
küünra lisada? Kui te nüüd kõige 

vähematki ei suuda, mis te siis muu 
pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas 
nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen 
teile, isegi Saalomon kogu oma hiilgu-
ses ei olnud nõnda ehitud kui igaüks 
neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab 
väljal rohtu, mis täna on ja homme 
visatakse ahju, kui palju enam teid, 
te nõdrausulised! Ja teiegi ärge küsige, 
mida süüa või mida juua, ja ärge 
olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad 
maailma rahvad. Teie Isa ju teab, 
et te seda vajate. Pigem otsige tema 
kuningriiki, siis antakse kõik see teile 
pealegi! ” See on koht, mis aitab meil 
kõigil paremini aru saada sellest, mis 
on elus tõeliselt tähtis. ◼

Pereõhtud lastega – 
võimalused on piiri-
tud, tuleb vaid lasta 
fantaasial lennata

Perekond on Jumala plaanis kesk-
sel kohal ja prohvetid on õpetanud 
meid pidama selle tugevdamiseks 
pereõhtuid. Kuidas aga teha neid nii, 
et need oleksid oodatud ja rõõm-
sad, vaimsed ja ühendavad ja seda 
eriti peredes, kus kasvavad lapsed? 
Mõtteid pereõhtu iga osa kohta 
jagavad Tallinna koguduse lastega 
perede emad Maila Chan, Piret Baird 
ja Janika Kõiv. ◼
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 Pereõhtu oluline komponent on 
kahtlemata vaimne mõte ja seepä-

rast oleme sellele ka erilist tähelepanu 
pööranud. Iga aasta lõpus vaatame 
tagasi ja analüüsime möödunut ning 
otsustame palvemeelselt abikaasa-
dena, mis teemadel võiksid tuleva 
aasta pereõhtud olla. Seejärel esitleme 
perenõukogus plaani lastele. Sel aastal 
näiteks kasutasime kuu esimesel ja 
neljandal nädalal Kiriku presidendi 
Howard W. Hunteri õpetuste raama-
tus olevaid teemasid. Kuu teisel ja 
kolmandal nädalal vastavalt Algühingu 
ja noorte kuu teemasid.

Meie peres saavad kõik kaheksa- 
aastased ja vanemad võimaluse 
pereõhtul õpetada. Huvitaval kom-
bel avastas nii mõnigi laps ja noor, 
et Kiriku presidentide õpetustele 

toetudes on kõige lihtsam ja toredam 
pereõhtul õpetada.

Pereõhtu vaimne mõte ei pea 
tingimata olema pikk. Aastaid tagasi 
oli meil näiteks kasutuses „Pereõhtu 
pühakirjade purk”, seal olid paberi-
rullid pühakirjakohtadega. Pereõhtu 
alguses võttis üks pereliige ühe neist 
rullidest ja luges ette, seejärel laulsime 
ja tegime palve ning arutasime antud 
pühakirjakohas oleva põhimõtte üle. 
Vahel olime hästi loovad ja tegime 
kohe mõne samateemalise meisterdu-
se (voolisime, joonistasime vms) või 
haakus teemaga mõni mäng.

On olnud aastaid, kui võtsime tee-
mad ja ideed Kiriku ajakirjadest, samu-
ti oleme kasutanud erinevaid pereõhtu 
õpikuid, mõnel aastal oleme võtnud 
ette üldkonverentsi kõned ja teinud 
nende põhjal pereõhtu õpetused.

Pereõhtu pidamise juures on aga 
tegelikult kõige tähtsam järjepidevus. 

Parim on pidada seda igal esmaspäeva 
õhtul, nii nagu prohvetid on õpeta-
nud, kuid kui mingil põhjusel see aeg 
ei sobi, siis tuleks palvemeelselt leida 
nädalas selleks muu aeg, miks mitte 
ka perehommik. ◼

Maila Chan, Tallinna kogudus

Vaimne mõte
Maila Chan, Tallinna kogudus

„Me ei saa endale lubada selle 

taevast inspireeritud programmi 

hooletusse jätmist. Sellega võib 

kaasneda iga pereliikme vaimne 

kasv, aidates tal panna vastu kõikjal 

olevatele kiusatustele.  Kodus 

õpitud õppetunde mäletatakse 

kõige kauem.”

— President Thomas S. Monson 
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Piret Baird, Tallinna kogudus:  
Minu arust on pereõhtute juures oluline 
vaadata selle taga peituvat põhimõtet: 
pere ühine koos veedetav aeg ja ükstei-
sele evangeeliumi õpetamine. Iga pere 
peaks leidma omale sobiva formaadi. 
Oleme oma väikeste lastega mõnikord 
pereõhtuks lihtsalt laste lauluraamatust 
kirikulaule laulnud ja nende sõnumist 
lühidalt vestelnud. Teinekord jälle vaa-
tame koos evangeeliumi pildiraamatut 
ja räägime piltidest. Mõnikord vaatame 
veebilehelt lds.org meediaraamatuko-
gust erinevaid videoid. Sellised lihtsad 
viisid aitavad meil pereõhtuid stressi-
vabalt läbi viia, kuid siiski keskenduda 
olulisele – ühisele ajale ja evangeeliumi 
õpetamisele.

Janika Kõiv, Tallinna kogudus:  
Väikeste lastega on evangeeliumiga 
seotud tegevusi teha lihtne ja vahva, 
sest nad tulevad alati õhinaga kaasa 
ja on tegutsemisvalmid. Kõigepealt 
soovitan ma kasutada pereõhtutel 
muusikat, sest see toob kohale Püha 
Vaimu ja kõik tunnevad seda. Samuti 
rahustab see hästi lapsi ning loob õp-
pimiseks ja Vaimu tundmiseks soodsa 
õhkkonna. Oleme oma peres alati 
laulnud ja see on kõigile meeldinud. 
Nüüd, kui uus lauluraamat on ilmu-
nud, on võimalused veelgi suuremad. 
Aga ka siis, kui peres lauljaid pole, 
saab alati muusikat kuulata.

Lastele meeldib väga, kui muuta 
pühakirjad elavaks. Väga hea on 
kasutada selleks pilte, rääkida pil-
diga seonduv lugu, lugeda lisaks 
mõni pühakirjasalm ja teha siis oma 
perega sarnane pilt ehk lavastada 
see stseen pühakirjadest oma pere-
ga. Selline õpetamisviis aitab õpitut 
hästi meelde jätta. Aja jooksul kogu-
neb perel vahva kogu oma pühakir-
japiltidest. Olen seda kasutanud ühel 
Algühingu suurel matkal ja lastele 
väga meeldis.

Järgmiseks soovitan küpsetada. 
Pärmitaigen pole sugugi kallis teha ja 
sellest annab küpsetada kõike. Selle 
kaudu saab muuta pühakirjad laste 
jaoks elavaks. Näiteks võib küpsetada 
koos perega salmi Alma 26:14 järgi: 
„Ja nüüd, mu vennad, kui meie ven-
nad püüavad meid hävitada, vaata, 

peidame ära oma mõõgad, jah, nimelt 
matame need sügavale maasse, et 
need püsiksid säravana tunnistuseks 
viimsel päeval, et me ei ole neid kunagi 
kasutanud, ja kui meie vennad meid 
hävitavad, vaata, me läheme oma 
Jumala juurde ja saame päästetud.”

Kui kõik küpsetavad endale mõõ-
gad, mis pärast selle loo jutustamist 
ja pühakirjade lugemist, kõhtu „ära 
peidetakse”, siis jääb see lastele hästi 
meelde. Siin on võimalused piiritud ja 
saab lasta fantaasial lennata.

Üks lihtne mäng, mis oli laste suur 
lemmik, on memoriin, aga mitte loo-
mapiltide või millegi muuga, vaid ise 
tehtud memoriin evangeeliumi kohta. 
Prindid arvutist pildid välja ja kleebid 
papile: tempel, prohvet, sakramendi-
alus, ristimine, pühakirjaraamat, misjo-
närid jne. Lihtne, kuid toimib! ◼

Tegevused lastega

Janika Kõiv, Tallinna kogudusPiret Baird, Tallinna kogudus
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 Issand on määranud ühele päevale 
seitsmest erilise otstarbe. See on 

pühapäev, hingamispäev. Ta on öel-
nud: „Ja et sa võiksid ennast paremini 
hoida maailmast reostamatuna, pead 
sa minema palvekotta ja ohverdama 
oma sakramendid minu pühal päe-
val, sest tõesti see päev on määratud 
sulle puhkamiseks sinu töödest ja 
pühendumiseks Kõigekõrgemale; ‥ Ja 
kuivõrd te teete neid asju tänulikkuse-
ga, rõõmsa südame ja palgega, ‥ on 
maa täius teie päralt.” 

Et hingamispäev võiks olla püha, 
on hea võtta selleks eelnevalt aega, et 
valmistuda. Järgmisena on välja too-
dud väike abivahend, mis aitab järge 
pidada, millised ettevalmistused soovi-
me hingamispäevaks teha. Sinna saab 
samuti lisada tegevusi, mida soovime 
teha hingamispäeva jooksul, et see 
päev võiks olla tähendusrikas ning lä-
hendada meid Jumala ja oma perega.

Tabel annab võimaluse seada 
eesmärk valmistuda umbes kuu aja 
jooksul igaks pühapäevaks ning 
märkida tehtud tegevus ära tärniga. 
Tabeli alla saab panna kirja eesmärgi, 
kui mitu tegevust peaks olema teh-
tud, ning määrata selle eest näiteks 
mingi preemia. Näiteks võib seada 
perekonnaga eesmärgi jõuda püha-
päeval 15 minutit varem kirikusse 
kohale ja kui see eesmärk on neli 

või viis korda täidetud, siis teha auta-
suks eriline pereõhtu magustoit.

Kuna meie kõigi olukord ja vajadu-
sed on erinevad, siis kindlasti erinevad 
ka igaühe eesmärgid. Peamine autasu 
on loomulikult rahu ja rõõm, mis tu-
levad, kui tunneme sel erilisel päeval 
Püha Vaimu. ◼
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Hingamispäeva tabel

Ettevalmistus hingamispäevaks
Kadri Jõgi, Liahoona kohalike uudiste toimetaja

Teave lugejatele

Palju aastakümneid tagasi ütles Issand 
prohvet Joseph Smithi kaudu antud 

ilmutuses: „ .. õigemeelsete laul on 
minule nagu palve ja sellele vastatakse 
õnnistusega nende peade peale” (ÕL 
25:12). Sellega anti pühadele mõista, et 
kirikulaulude ja teiste vaimsete laulude 
esitamine pole mitte vähem meeliülendav 
kui siiras palve ja toob lauljatele õnnistusi.

Tänapäeval on Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kirikus palju võimalusi, 
mis hõlbustavad sobilike kirikulaulude ja 
lastelaulude leidmist, kuulamist ja mängi-
mist. Need ei ole saadaval ainult trükivor-
mis, vaid ka digitaalselt. Viimaste seas on 
spetsiaalne rakendus „LDS Music / Music 
SPD”, mis on mõeldud mobiilseadmete 
operatsioonisüsteemidele Android ja iOS. 
See sisaldab Kiriku lauluraamatu ja laste 
lauluraamatu laule ning lisalaule.

Paljudele Kiriku liikmetele on mainitud 
rakendus tuttav lauaarvuti versiooni või 
Kiriku ametliku veebilehe www.lds.org 
kaudu. Sellega saab otsida soovitud 
laule nime või Kiriku lauluraamatu 

järjekorranumbri järgi ja neid kuulata, 
kuvades samal ajal ekraanil noodikirja ja 
teksti ning parajasti kõlavat laulurida.

Mobiilirakenduses „LDS Music / Music 
SPD” on saadaval sarnased funktsioonid, 
lisaks sellele ilmusid muusikavahendid 
hiljuti bulgaaria, gruusia, läti, leedu, vene, 
ukraina ja eesti keeles. Niisiis võib leida 
kõvade roheliste kaantega Kiriku laulu-
raamatu laule bulgaaria, läti, leedu, vene 
ja ukraina keeles. Gruusia, leedu ja eesti 
keeles on saadaval laulude väike kogumik 
„Kirikulaulud”. Lastelaulude kogumik on 
saadaval läti, leedu, vene ja ukraina kee-
les, lisalaulud lastele bulgaaria keeles.

„LDS Music / Music SPD” rakendust 
saab alla laadida Androidi mobiiliseadme-
le Google Play lingilt play.google.com/sto-
re/apps/details?id=org.lds.ldsmusic. IOS- i 
seadmele saab rakendust alla laadida App 
Store’i lingilt itunes.apple.com/us/app/ 
lds- music/id463553380?mt=8. Täien-
davad muusikavahendid teistes keeltes 
on saadaval Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kiriku Venemaa veebilehel  
www.lds.ru/tags/%D0%93%D0%B8% 
D0%BC%D0%BD%D1%8B. ◼


