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südamelähedane. Meil on abikaasaga 
kolm väikest last ja me arutame tih-
ti, kuidas aidata neil püsida eluteel 
õigemeelsena. Meie pereelu esimes-
test päevadest alates otsustasime koos 
perega iga päev pühakirju uurida. 
Kui meil lapsi polnud, läks kõik väga 
ilusasti. Me pidasime isegi isiklikku 
päevikut, kuhu kirjutasime oma mõt-
ted ja tunded pärast lugemist. Laste 
saabumisega muutus kogu perega iga-
päevane pühakirjade lugemine kee-
rulisemaks. Kuid me ei heitnud meelt 
ja püüdsime leida erinevaid võimalusi 
seatud eesmärki saavutada.

Nüüd on meie lapsed natuke kas-
vanud, kuid neil pole kerge kesken-
duda sellele, mida me loeme. Sellega 
seoses peame tihti lugemise käigus 
pausi tegema ja loetut selgitama. On 
aegu, mil tundub, et meie lapsed 
meid ei kuula, et me raiskame oma 
aega. Just neil hetkedel meenub mulle 
vanem K. Brett Nattressi lugu, milles 
ta kirjeldab oma lapsepõlvemälestusi: 
„Otsustasin ühel hommikul olla ema-
ga otsekohene. Ma hüüatasin: „Ema, 
miks sa seda meile teed? Miks sa loed 
igal hommikul Mormoni Raamatut?” 
Seejärel kuulutasin midagi, mida mul 
on piinlik tunnistada. Tegelikult ei 
suuda ma uskuda, et ma tõesti midagi 
sellist ütlesin. Ütlesin talle: „Ema, ma 
ei kuula!” Tema armastav vastus oli 
väga oluliseks hetkeks mu elus. Ta 
vastas: „Poeg, ma olin koosolekul, kus 
president Marion G. Romney õpetas 
pühakirjade lugemise õnnistustest. 
Mulle anti sellel koosolekul lubadus, 
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 Üks Mormoni Raamatu esimestest 
lugudest kirjeldab, kuidas prohvet 

Lehhi koos oma perega Jeruusalem-
mast lahkus. Peagi pärast kolme-
päevast teekonda kõnnumaal käskis 
Issand Lehhil saata oma pojad tagasi 
Jeruusalemma pühade ülestähendus-
te järele. Seda kästi, et aidata Lehhil 
ja tema rahval säilitada oma usk ja 
samuti teada Issanda käske, mis on 
vajalikud, et mitte uskmatuses hukku-
da (vt 1Ne 4:13, 15).

Just nagu juhtus Lehhi perega, 
võib ka meie elurajal üles kerkida 
erinevaid raskusi. Teatud olukor-
dades võib meie usk nõrgeneda ja 
mõne käsu täitmine võib muutuda 
raskeks koormaks. Ometi on armas-
tav Taevane Isa alati valmis ulatama 
meile abikäe ja meid elu rasketel het-
kedel abistama. Sel eesmärgil andis 
Ta meile, just nagu ka Lehhi perele, 
asendamatu abivahendi – pühakirjad. 
Seepärast õpetas president Thomas S. 
Monson 2017. a kevadisel üldkonve-
rentsil: „Ma palun tungivalt, et igaüks 
meist iga päev Mormoni Raamatut 
palvemeelselt uuriks ja selle üle 
mõtiskleks. Kui me seda teeme, siis 
oleme võimelised kuulma Vaimu 
häält, panema vastu kiusatustele, 
saama üle kahtlustest ja kartusest 
ning saama oma elus taevast abi” 
(Mormoni Raamatu vägi – 2017. a 
kevadine üldkonverents). Mormoni 
Raamatul on tõepoolest imeline 
vägi. See on eriline pühakirjaraamat, 
mis võib anda igale inimesele erilist 
vaimset jõudu ja inspiratsiooni.

Et saada lubatud tuge ja õnnistusi, 
on tähtis, et me seda loeme ja kuidas 
me seda loeme. President Howard W. 
Hunter juhtis kiriku liikmete tähele-
panu järgmistele pühakirjauurimise 
aspektidele: „Täpsest kellaajast oluli-
sem on ehk see, et uurimine toimuks 
regulaarselt kindlal ajal. Oleks ideaal-
ne, kui iga päev leitaks selleks tund 
aega. Kui nii palju pole võimalik, siis 
saavutataks olulisi tulemusi ka regu-
laarse poole tunniga. Veerand tundi 
on lühike aeg, ent on üllatav, kui 
palju valgust ja teadmisi võib sellega 
omandada, kui teha midagi nii tähtsat. 
Oluline on mitte kunagi lasta millelgi 
oma uurimist segada” (Kiriku presi-
dentide õpetused: Howard W. Hunter, 
ptk 10, lk 139).

Pühakirjade kaudu võime samu-
ti saada vastuseid oma palvetele ja 
õppida ära tundma ja järgima Vaimu 
õhutusi. Vanem Richard G. Scott kõ-
neles sellest ühes oma sõnumis: „Me 
räägime Jumalaga palve vahendusel. 
Tema vastab meile kõige sagedami-
ni oma kirjasõna kaudu. Selleks et 
teada, kuidas jumalik sõna kõlab ja 
mis tunnet see tekitab, lugege Tema 
sõnu, uurige pühakirju ja mõtisklege 
nende üle. Kuulugu nad lahutamatu 
osana teie igapäevaellu. Kui tahate, 
et teie lapsed märkaksid ja mõistak-
sid Vaimu õhutusi ning tegutseksid 
nende ajel, peate te uurima pühakir-
ju koos nendega” (2014. a sügisene 
üldkonverents).

Laste õigemeelsuses kasva-
tamise teema on mulle väga 

Igapäevase  
pühakirjauurimise õnnistused

Vanem Samaykin, teine 
nõuandja Ida-Euroopa 

piirkonna juhatuses.
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et kui ma loen oma lastele iga päev 
Mormoni Raamatut, siis ma ei kaota 
neid.” Seejärel vaatas ta mulle otse sil-
ma ja ütles äärmise kindlusega: „Ja ma 
ei kavatse sind kaotada!”” (Pole suure-
mat rõõmu, kui teada, et nad teavad. 
– 2016. a sügisene üldkonverents)

Ma usun, et president Romney 
lubadus kehtib ka tänapäeval. Kui iga-
päevane pühakirjade uurimine saab 
teie peres tugevaks traditsiooniks, siis 
suudame oma lapsi kõige paremal 
moel toetada ja kaitsta ning meie isik-
lik elu on täidetud suure valgusega. ◼

ja vaadata, millistest katsumustest olen 
üle saanud ja mida selleks teinud. See 
on õpetuseks nii mulle kui ka nende-
le, kes seda loevad.

Iga katsumus ning proovikivi, mis 
on minu teele sattunud, on saanud 
lahenduse tänu Taevasele Isale. Jumal 
aitab meid kõiki, kui me vaid pöördu-
me Tema poole ja palume abi. Ma olen 

vahel kuude viisi palvetanud, et prob-
leemidele lahendusi leida. Tihtipeale 
võtabki abistamine kauem aega, sest 
me pole ise valmis. Mind on seejuures 
alati aidanud palvetamine ja ka päevi-
ku pidamine. Kui tekib sama probleem, 
mis on olnud minevikus, siis tean juba, 
kuidas leida see õige lahendus, sest 
olen selle päevikusse kirja pannud. 
Kuid kõige lihtsam ning tõhusam viis, 
kuidas oma katsumusi lahendada, on 
pöörduda Jumala poole, usaldada Teda 
kogu hingest, lugeda pühakirju ja olla 
aus nii Jumala kui teiste ees.

Ma tunnistan, et ülestähenduste 
pidamine on oluline nii praegu kui ka 
tulevikus. Ma tean, et Jumal armastab 
meid kõiki ja et andidesse, mis Jumal 
meile annab, ei tohiks kunagi suhtuda 
kergekäeliselt, vaid tuleb olla tänulik 
ning kasutada neid hea tegemiseks. ◼

Eesti vabariigi 100. aastapäeva plakat

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

Ülestähendatud elu
Angelyka Karjus, Pärnu kogudus

 Kes ma olen? Olen viimse aja püha, 
kes tegeleb kirjutamise ja teiste 

teenimisega. Üks suuremaid õnnistusi, 
mis Jumal mulle isiklikult andnud on, 
on kirjutamise and. Tänu kirjutamisele 
saan ennast väljendada ja jätta lõbusad 
ning sisutihedad ülestähendused oma 
järglastele.

Ma pole alati olnud innukas oma 
lugusid usust, katsumustest, teenimi-
sest ja teistest jumalikest teemadest 
üles kirjutama. Ma pole seda pidanud 
nii tähtsaks ja olen ka olnud natuke-
ne laisk. Miski aga muutus minus ja 
innustas mind, kui lugesin Mormoni 
Raamatust 3. Nefi 27:23–24:

„Kirjutage üles, mida te olete näinud 
ja kuulnud, peale selle, mis on keela-
tud. Kirjutage üles selle rahva tegemi-
sed, mida veel tehakse, just nii, nagu 
on kirjutatud sellest, mis on olnud!” 
Kui neid salme lugesin, siis mõistsin, 
et ülestähenduste pidamine on väga 
tähtis nii mulle kui ka mu järglastele.

Päeviku pidamisest olen ka ise pal-
ju õppinud. Hea on seda vahel lugeda 

Angelyka 
Karjus

Vaadatuna läbi Päästja armastuse läätse
Jaanus Suharov, Tallinna kogudus

 1korintlastele 1:4–8 on öeldud: 
„Ma tänan alati oma Jumalat teie 

pärast Jumala armu eest, mis teile on 
antud Kristuses Jeesuses! Te olete ju 

kõige poolest saanud rikkaks temas, 
igasuguses sõnas ja igasuguses mõist-
mises, kuna tunnistus Kristusest on 
teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu 
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ühestki armuannist, oodates meie 
Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. 
Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te 
oleksite laitmatult puhtad meie Issan-
da Jeesuse Kristuse päeval.”

Need apostel Pauluse sõnad on jät-
nud mulle sügava ja kustumatu tunde 
südamesse. Meenutan tihti nii neid 
tema sõnu kui ka teisi õpetusi, juhatust 
ning eeskuju, kui misjonärid on mind 
kedagi õpetama kutsunud või kui on 
vaja mingil muul moel misjonitööd 
teha. „Misjonitöö” on huvitav sõna. 
Selles peitub palju enamat, kui esma-
pilgul ehk tundub. Minu süda ütleb, 
et selle sõna teine tähendus võiks olla 
Päästja armastuse jagamine ehk Tema 
töö jätkamine. Ilmselt rõõmustab Ta 
enim selle üle, kui Tema järgijad siin 
selles elus on otsustanud seda tööd 
mõista ning seda teha. Tunnen alati 
heameelt, alandlikkust ja armastust sel-
le üle, kui ma seda teha saan ning kui 
näen, kuidas meie Kiriku misjonärid ja 
koguduste liikmed seda teevad.

Maises kontekstis võiks misjonitööd 
ning selle tegemist või tegematajätmist 
võrrelda fotokaameraga. Misjonitöö 
avardab vähemal või rohkemal määral 
seda üldist vaatenurka, millega me iga 
päev elame. Kõik meie asjatoimetused 
ja elu on hoopis paremini tajutavad ja 
hoomatavad. Kuid seejuures on oluli-
ne vahe, kas kasutame kõige lihtsamat 
taskukaamerat või peegelkaamerat.

Kindlasti tuleb elus ette olukor-
di, kiusatusi ning igasuguseid muid 
negatiivseid asju, mis takistavad meil 
muuhulgas ka evangeeliumit ja Päästja 
armastust jagamast. Võib tõepoolest 
tekkida tunne, et lihtsam on kaasas 
kanda taskukaamerat ja sellega elu 

jäädvustada, kui taluda suuremat ja 
rohkem kaaluvat peegelkaamerat 
kaelas või õlakotis rippumas. Isegi kui 
me näeme lõpptulemust ehk vahet 
pildikvaliteedis, ei pruugi me endas 
leida alati vajalikku jõudu, et raskemat 
koormat kanda ja sellega edasi minna. 
Nii on ka misjonitööga – kui vaatame 
elu misjonäri pilguga, näeme ka teisi 
inimesi hoopis selgemini, sest näeme 
neid läbi Päästja armastuse läätse.

Head kaasteelised, vennad ja õed, 
olgem üksteisele misjonitöös abiks. 
Aidakem palun neil, kellel seda vaja 
on, näha vahet, mida pakub endas pa-
rem pildikvaliteet. Meie vastane paneb 
meid kõiki tihti proovile. Vaadakem 
elu läbi Päästja silmade ehk misjonitöö 
vaatevinklist ning kindlasti aidakem ka 
teistel kaasteenijatel seda tões, vaimus 
ja armastuses teha. Armastust ja val-
gust kõigile! ◼

Jaanus 
Suharov

Tunnistus Jeesusest Kristusest
Hiie Tikk, Tartu kogudus

„Sind vajan, Issand, ma, Sind vajan 
iga tund, Su hella häälega mu hin-

ge rahu tuln’d” − nii kõlab laulusalm. 
Sageli on see mul meeles mõlkumas. 
Rohkem küll raskematel aegadel. Aga 
täna, olles  taas kord teel templisse, 
tunnen ma tohutut tänu. Tänan selle 
privileegi eest, et mul on võimalik 
sellesse pühasse hoonesse siseneda. 
Tänan, et tempel asub vaid mõõduka 
pingutuse ja vähese ohverduse kau-
gusel. Tänan, et alates hetkest, kui ma 
kindlalt otsustasin sel korral templireisi 
ette võtta, on mu Päästja lakkamatult 
mind toetanud.

Mul oli suuri kahtlusi, sest kõik 
teavad, et õpetajate jaoks on maikuu 
kõige intensiivsem aeg aastas. Ma olin 
praktiliselt kindel, et ei saa juhtkonnalt 
vabu päevi, ning lükkasin küsimamine-
kut edasi. Ometi ei jätnud Püha Vaim 
mind rahule, ma palvetasin. Vastus ei 
tulnud kohe, alles mitme tunni pärast 
sain selge teadmise, et mul tuleb min-
na, et see on Issanda tahe. Ma tundsin 
ka, et kui järgin Tema tahet, siis saab 
mulle osaks igakülgne abi ja toetus.

1. Nefi 3:7 kirjutatakse: „Ma lähen 
ja teen seda, mida Issand on käski-
nud, sest ma tean, et Issand ei anna 
inimlastele ühtegi käsku ilma, et ta 
valmistaks neile tee, et nad võiksid 

täide saata seda, mida ta neil käsib“. 
Pidin valima, kas olla tubli ja kuule-
kas töötaja oma maisele ülemusele 
või olla kuulekas Jumalale. Mõistsin 
samas, et jäädes tööle, on mul suur 
oht läbi põleda, tegelikult ma väga 
vajasin väikest pausi. Nende mõtete-
ga varustatult läksin järgmisel päeval 
puhkuseks luba küsima.

Sekretär aitas mul avalduse koos-
tada ja sain loa ilma, et oleks küsitud 
mingeid lisaselgitusi. Pidin vaid leidma 
asendusõpetaja ja valmistama õppe-
materjalid oma õpilastele minu äraole-
ku ajaks. Kõik toimus nagu võluväel, 
tundsin selgelt, kuidas Jeesus minu 
eestkostjana kõigi vajalike inimeste 
südameid pehmendas.

Tegelikult olen märganud iga kord 
templisse minnes, kuidas mulle teed 
valmistatakse, ja vahel näib, nagu 
kantakse mind kätel. Reisimise puhul 
on ju olemas tuhat pisiasja, mis või-
vad valesti minna. Kui meie usk vajab 
tugevdamist, seisame vastamisi proo-
vilepanekutega. Ometi saan kindlalt 
lubada, et rakendades kasvõi pisikesi 
usujäänuseid, tuuakse meid välja kan-
natuste pimedusest ning meie tunnis-
tus saab tugevdatud.

Inimesena olen ma ekslik ja kipun 
unustama, milline imeline abimees 
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mul Jeesuse Kristuse näol on. Abi on 
vaid palve kaugusel või isegi lähemal. 
Ta soovib, et me ainult vaataksime 
Tema poole, pöörduksime ära oma 
kahtlustest ja hirmudest, sest ainult 
need takistavad meid saavutamast 
kõike head, mis on meile ette nähtud 
ja kindlaks määratud.

Mul on veel paljut õppida Jumala 
headusest ja halastusest ning Jeesuse 
Kristuse täiuslikust eeskujust, aga 
ma näen juba praegu, millised õn-
nistused, kingitused ja hindamatud 

vaimsed aarded on tallele pandud 
kõigile pühadele, kes püüavad elada 
õigemeelselt.

Valikuvabadus võib olla nii õn-
nistus kui õnnetus, vastavalt sellele, 
kuidas me seda kasutame. Meie aja 
kohta on prohvetlikult ilmutatud, et 
vastuseis saab olema tugevam kui 
iialgi varem. Just seetõttu oleme va-
rustatud imelise sõjavarustusega, mille 
valmistasid meie jaoks ette muistsed 
prohvetid, teerajajad, meie esivane-
mad, Taevane Isa ja Jeesus Kristus. 
Kas ei näita see kõik, kui palju on 
meid armastatud ja kui palju meid 
ikka veel armastatakse!

Tunnistan, et vaadates igas oma mõt-
tes ja plaanis Jeesuse Kristuse poole, 
võttes Tema endale eeskujuks ja täites 
Tema tahet, ei saa me valida valesti. ◼

Paastuannetus on Kirikule tehtud an-
netus, millest aidatakse neid, kes ajuti-
selt majanduslikku puudust tunnevad. 
Jumal rõõmustab meie lahkusest ning 
kaastundlikkusest ja õnnistab meid 
heldelt meie helduse eest.

Püüdkem tõsimeelselt pidada kõiki 
Jumala käske

Kuningas Benjamin õpetas oma 
rahvast (Moosia 2:41): „Ma soovin, 
et te mõtleksite nende õnnistatud ja 
rõõmsa olukorra peale, kes peavad 
kinni Jumala käskudest. Sest vaata, 
nad on õnnistatud kõiges, nii ajalikes 
kui ka vaimsetes asjades ..” Miks õn-
nistab käskudest kinnipidamine meid 
ka ajalikes asjades? Põhjuseid on palju: 
kui peame käske, saab Jumala Vaim 
olla meiega ja meid juhatada. Jumal 
näeb ja armastab kõiki oma lapsi ning 
õnnistab meelsasti neid, kes siiralt 
Tema tahet teha püüavad. Pidades Ju-
mala käsku olla aus, usaldavad teised 
meid rohkem, ka need, kellest sõltub 
meie majanduslik toimetulek (meie 
tööandja või kliendid). Jumala käs-
kude pidamine hoiab meid maailma 
rikkuste himustamisest ja selle tuhinas 
valetamise, petmise ja varastamise tee-
le astumast ning aitab meil olla tänulik 
ja rahul oma olukorraga.

Palvetagem usuga oma ajaliku 
toimetuleku eest

Amulek õpetas soramlaste rahva 
„vaesele klassile” (Alma 32:2) nende 
omandi eest palvetamise kohta (Alma 
34:20, 24– 25): „Hüüdke tema poole, 
kui olete oma põldudel, jah, kõikide 
oma loomakarjade eest! Hüüdke tema 
poole oma põldude saagi eest, et teid 
saadaks sellega seoses edu! Hüüdke 
oma põldude karjade eest, et need 
suureneksid!” Alma õpetas oma pojale 
Heelamanile (Alma 37:37): „Kõikides 
oma toimetustes pea nõu Issandaga ja 
ta juhib sind heale ..” Jumal tahab, et 
me räägiksime Temaga oma südame 

Hiie  
Tikk

Üheksa põhimõtet ajalikuks toimetulekuks
Kennet Jõgi, Tallinna kogudus

 Ida- Euroopa piirkonna juhatus on 
andnud Kiriku liikmetele 2017. aas-

taks mõned eesmärgid ja on lubanud, 
et „inimesed, kes need eesmärgid heal 
meelel vastu võtavad ja neid saavutada 
püüavad, saavad oma elus tunda suu-
remat rahu, valgust ja rõõmu” (vaata 
brošüüri „Tulge Kristuse juurde”).

Üheks piirkonna juhatuse poolt an-
tud eesmärgiks on, et püüame saada 
enesega toimetulevaks nii vaimselt 
kui ka ajalikult. Esitan mõned põhi-
mõtted, mida Kiriku juhid järjepide-
valt õpetavad, aitamaks meil ajalikes 
asjades ehk majanduslikult püsivalt 
paremini toime tulla.

Makskem täiskümnist ja heldet 
paastuannetust

Vana Testamendi Malakia raamatus 
on kahekõne Jumala ja tema rahva 
vahel (Malakia 3:8- 10): „Kas inime-
ne tohib Jumalat röövida? Aga teie 

röövite mind ja ütlete: „Kuidas me 
sind röövime?” Kümnise ja tõstelõivu-
ga. Olge needusega neetud, et teie, 
kogu rahvas, mind röövite! Tooge 
kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et 
mu kojas oleks toitu, ja proovige mind 
ometi sellega, ütleb vägede Issand. 
Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja 
kallan teile õnnistust küllastuseni.” 
Kümnis tähendab ühte kümnendikku 
meie sissetulekust, mille annetame 
vastavalt Jumala käsule Tema Kiriku 
ehk kuningriigi ehitamiseks maa peal. 
Jumal on lubanud, et kui peame seda 
käsku, avab Ta meie jaoks taevaluugid 
ja aitab meil majanduslikult iseseisvalt 
toime tulla. Ma olen näinud selle luba-
duse täitumist oma elus. Mina ja minu 
pere oleme kogenud majanduslikult 
nii paremaid kui halvemaid aegu, kuid 
ausalt kümnise maksmine ja teiste siin 
välja toodud põhimõtete rakendami-
ne on kaitsnud meid puuduse eest. 
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soovidest. Kui meil on usku ja meie 
soovid on õigemeelsed, aitab Ta neil 
täituda. Jumal tahab, et inimesed 
oleksid ajalikes asjades iseseisvaid, ja 
vastab meie sellekohastele palvetele. 
Tema Vaim annab meile juhatust ja jul-
gustust meie teel püsiva majandusliku 
iseseisvuse poole. Pidagem aga mee-
les Jaakobuse manitsust ( Jaakobuse 
1:6– 8): „Aga ta palugu usus, ilma 
kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb 
tuule tõstetud ja sinna- tänna paisatud 
merelainega. Selline inimene ärgu 
ometi arvaku, et ta midagi saab Issan-
dalt, ta on hingelt kaksipidine mees, 
ebakindel kõigil oma teedel.”

Töötagem usinasti ja targasti
Koguja raamatus (10:18) on hoia-

tus: „Suure laiskuse pärast vajuvad sa-
rikad, ja kui käsi süles peetakse, tilgub 
koda läbi.” Õpetussõnad 19:15 tõdeb: 
„Laiskus langetab sügavasse unne ja 
hooletu hing näeb nälga.” Aadamale 
ütles Jumal (1. Moosese 3:19): „Oma 
palge higis pead sa leiba sööma, kuni 
sa jälle mullaks saad ..” Ajaliku ene-
sega toimetuleku eelduseks on usin 
töötamine ja laiskusest hoidumine. 
Kuna tänapäeval on paljud tööd mõt-
tetööd, siis peame hoiduma ka mõt-
telaiskusest. Mõttelaiskuse vältimiseks 
tasub endalt aeg- ajalt küsida: „Mida 
ma võiksin teisiti teha, et mu töö oleks 
tulemuslikum?”

Hoolitsegem oma tervise eest
Väljend „palge higis leiva söömine” 

aitab meil, mõttetöö tegijatel, meeles 
pidada ka liikumise ning tervisespor-
di tähtsust. Oma tervise säilimiseks 
vajame lisaks liikumisele ka piisavalt 
und, tervislikku toitu ja mõõdukas 
koguses meelelahutust. Loomulikult 
käib selle juurde ka Tarkuse Sõna pi-
damine – hoidumine meelemürkidest 
ja sõltuvusttekitavatest ainetest. Mida 
paremini oma tervise eest hoolitseme, 
seda suurema tõenäosusega suudame 

töötada kõrge eani ja vältida töövõi-
metusega kaasnevaid majanduslikke 
raskusi.

Omandagem haridust ja teadmisi
Prohvet Gordon B. Hinckley in-

nustas Kiriku noori (Esimese Presi-
dentkonna sõnum jaanuar 2001): „Te 
olete liikumas maailma ajaloo kõige 
konkurentsitihedamasse ajastusse. 
Kõikjal teie ümber on konkurents. Teil 
läheb vaja nii palju haridust, kui teil on 
vähegi võimalik omandada .. Ohver-
dage auto; ohverdage mis iganes on 
vajalik, et kvalifitseerida end tegema 
maailma tööd. Maailm maksab teile 
laias laastus nii palju, kui peab teid 
väärt olevaks ning teie väärtus suure-
neb, kui te omandate juurde haridust ja 
oskusi oma valitud erialal.” Tänapäeval 
räägitakse lisaks ka elukestvast õppest. 
Soovitan igal inimesel, sõltumata vanu-
sest, pühendada regulaarselt aega ene-
se kursis hoidmisele oma tegevusalal 
toimuvate arengutega ja harida ennast 
laiemalt. See mitte ainult ei suurenda 
majandusliku toimetuleku võimet, vaid 
ka laiendab silmaringi üldiselt ning 
aitab elu ja inimesi paremini mõista ja 
elust rohkem rõõmu tunda.

Vältigem võlga
Brošüür „Valmistage ette kõik vajalik: 

perekonna rahaasjad” võtab kokku Kiri-
ku õpetused seoses laenamisega: „Et te 
ei peaks rahaasjade pärast muretsema, 
on esmatähtis, et kulutaksite vähem, kui 
teenite. Vältige laenu võtmist, kui see 
just ei ole vajalik tagasihoidliku kodu 
ostmiseks, hariduse eest maksmiseks 
või muudeks elutähtsateks vajadusteks. 
Säästke raha, et osta vajalikke asju. Kui 

teil on võlg, siis makske see tagasi nii 
kiiresti kui võimalik.”

Säästkem ja investeerigem 
tulevikuks

Brošüüris „Valmistage ette kõik va-
jalik: perekonna rahaasjad” on öeldud: 
„Koguge vähehaaval raha tagavaraks 
ja kasutage seda ainult hädaolukor-
ras. Kui säästate korrapäraselt natu-
ke raha, üllatute, kui palju seda aja 
jooksul koguneb.” Lisaks „mustadeks 
päevadeks” kogumisele on mitmeid 
muid põhjuseid säästa: enda või laste 
misjonile minekuks, hariduse saami-
seks, suurema kodu, uuema transpor-
divahendi või vajalike kodumasinate 
soetamiseks, pensionile jäämise ajaks 
jne. Kas teadsid, et majandusteadlaste 
prognoosi kohaselt moodustavad tule-
vikus igakuine riiklik vanaduspension 
(1. sammas) ja kohustuslik kogumis-
pension (2. sammas) KOKKU mitte 
rohkem kui 40% inimese keskmisest 
palgast? Kuna tihtipeale jääb säästmi-
se ja säästetud raha kasutuselevõtu 
vahele pikk ajavahemik, on tark sääste 
ka targasti investeerida. Säästmise 
alla kuulub ka koju toidu, vee ja muu 
eluks vajaliku tagavara soetamine. Ki-
riku juhid soovitavad, et me püüdlek-
sime selle poole, et meie kodus oleks 
olemas vähemalt kolme kuu tarbimise 
jagu toitu ja muud esmavajalikku.

Kindlustagem olulised riskid
Elu on ettearvamatu, ka viimse aja 

pühadel. Me võime oma kallist varast 
või isegi oma lähedastest õnnetus-
te tagajärjel ilma jääda. Kui seisame 
sedalaadi katsumusega silmitsi, on hea, 
kui oleme võtnud tarvitusele abinõud 
vähemasti kaasneva majandusliku 
löögi pehmendamiseks. Kindlasti 
peaks iga inimene ja pere kindlustama 
talle kuuluva eluaseme ja kallimat sorti 
sõiduvahendi. Peame jälgima, et meil 
oleks kehtiv ravikindlustus ja reisimi-
se puhuks reisikindlustus. Kui sul on 

Kennet 
Jõgi
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pereliikmeid, kelle majanduslik heaolu 
sõltub olulisel määral sinu tööst tulene-
vast sissetulekust, siis soovitan kind-
lasti sõlmida elukindlustus. Rahulik 
uni on tänu küllaltki soodsatele kind-
lustumaksetele paljudele jõukohase 
hinnaga.

Kokkuvõtvalt julgustan meid kõiki 
lähtuma pühakirjade ja Kiriku juhtide 
õpetustest ajaliku enesega toimetuleku 
kohta. See aitab meil elada vaimsemat 
ja muretumat elu ning keskenduda 
Jeesuse eeskujul rohkem teiste teeni-
misele ja aitamisele. ◼

mida isegi kümnist maksmata ei oleks 
saanud endale lubada. Ja teine eredam 
kogemus. Veidi rohkem kui aastaküm-
ne eest olid veidi raskemad ajad ja raha 
väga täpselt arvel. Kümnist maksin 
kõhklematult siiski. Olin pannud kuu 
lõpuks kõrvale täpselt kahe kinopileti 
raha ja veidi lisaks, et saaks lapsele ka 
plaksumaisi topsi. Lapsel oli koolivend 
kaasas, kellega pidime koos kinno 
minema. Läksime ennelõunasele sean-
sile, kuid sinna polnud enam pileteid 
ja selle asemel saime kella neljasele. 
Koju poleks lastega enam jõudnud ja 
nii seadsime sammud raamatukokku ja 
veetsime mitu tundi seal. Aga siis läks 
lastel kõht tühjaks. Teadsin linnas üht 
kohvikut, kus sai eelmise päeva saiu 
väga odavalt. Läksime sinna. Leti ees 
polnud rahvast ja saime kohe müüja 
tähelepanu. Taldrikut, kus tavaliselt olid 
eelmise päeva saiad, ma sel korral letil 
ei näinud ja ütlesin veidi kohmetult, et 
me siin mõtlesime, et kas teil on ehk 
eelmise päeva saiu, mis allahindlusega. 
Müüja naeratas lahkelt ja ütles, et mui-
dugi on, valige välja. Ja osutas selja taha 
saiakorvidele, kus hoiti värskeid saiu. 
Ma ei saanud millestki aru ja küsisin 
üle, kas sealt saab valida. Müüja naera-
tas uuesti ja ütles, et valige, valige. Pöör-
dusin siis poiste poole ja küsisin, mida 
nad tahaksid. Minu laps valis juustusaia 
ja teine midagi muud. Müüja pani need 
taldrikule ja ütles hinna, mis oli poole 
väiksem kui tavaliselt eelmise päeva 
saiadel. Maksin selle ja läksin jahmunult 
lastega laua taha sööma. Saiad olid alles 
soojad ja väga maitsvad. Minu jaoks oli 
see nii ilmselge kogemus selle kohta, 
kuidas meie eest kantakse hoolt, kui 
meie teeme oma osa. Oma tillukeses 
argises maailmas olen ma nii tänulik, 
kui ma kogen midagi sellist, mis antak-
se mulle tõestuseks selle kohta, et kui 
ma annan ära (kõigest) kümnendiku 
oma sissetulekust, siis tegelikult saan 
ma hakkama palju paremini, kui üksnes 
oma jõule lootes.

Miks peaks maksma kümnist rõõmuga?
Eike Urke, Tallinna kogudus

 Kümnise seadusest on vist küll 
kõige lihtsam tunnistust saada, sest 

vastus ei anna end üldse kaua oodata. 
Olen seda oma elus nii palju kordi 
kogenud. Omal nahal olen õppinud 
nii seda, et kümnist tuleb maksta 
rõõmuga, midagi vastu ootamata, kui 
ka seda, et unustamine tasub valusasti 
kätte. Miks peaks maksma kümnist 
rõõmuga? Sest seda tehes usaldame 
end Jumala kätte, tehes seda, mis on 
õige ja õiglane (meile jäi ju ülejäänud 
üheksa kümnendikku), teades, et 
Tema meid hoiab. Ja siis saab Ta seda 
ka teha. Kui me anname kahjutun-
dega, mõeldes sellele, mida sellega 
ise oleks teinud, siis pole ka Temal 
sellest hea meel, sest nii seame Temast 
ettepoole oma ajalikud soovid. Keegi 
meist ei tahaks ju saada midagi, mis 
on antud vastu tahtmist. Miks ei tasu 
unustada või edasi lükata? Selle kohta 
on mul endal üks kogemus, kus ma 
olin otsustanud, et hakkan järgmisest 
kuust alati maksma kümnist, ja siis, 
kui see kord kätte jõudis, mõtlesin, 
et nii väga oleks vaja praegu midagi 
muud selle rahaga teha, ja lükkasingi 
kümnise maksmise tulevikku. Nädal 
hiljem sain ühe väga ammuse elekt-
riarve, mis oli mul toona valesti arves-
tatud ja mille kohta teatati, et see tuleb 
tasuda järgmise arvega. Ei, Jumal ei 
säti meie elektriarveid, kuid ta annab 
meile võimaluse tajuda, et pole midagi 
reetlikumat kui enesekindlus, et me 

ise üksnes oma jõuga kontrollime 
oma väljaminekuid ja sissetulekuid.

Kõikidest kümnise maksmise õn-
nistuse kogemustest siia rääkima ei 
mahu, kuid toon kaks kõige eredamalt 
meeldejäänut.

Kord oli vaja talvesaapaid, kuid 
pärast kümnise tasumist ja seejärel kõi-
kide maksude ja muude eluks vajalike 
kulutuste tegemist jäi kätte päris vähe 
saabaste jaoks. Läksin siiski allahindlusi 
vaatama. Suures ostukeskuse kingapoes 
vaatasin ringi ja ühed saapad olid just 
sellised nagu soovinuksin, vaatasin 
hinda ja all seisis 100 krooni. Ma ei us-
kunud oma silmi, sest need olid pigem 
1000- kroonised saapad, aga mõtlesin, 
et küsin igaks juhuks, kas tõesti sada 
(allahindluse silti nendel saabastel ei 
olnud). Müüja vaatas neid ja ütles, et 
peab mingi eksitus olema, aga kui ta 
sisse skaneeris, näitas kassa 100 krooni. 
Müüja oli väga imestunud ja küsis veel 
kaasmüüja käest üle. Nad pidasid aru ja 
ütlesid, et kui nii, siis nii. Ja sain saapad, 

Eike 
Urke
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Meile on lubatud, et õnnistused 
tulevad vastavalt käsule, millest me 
kinni peame, nii vaimsed kui ajali-
kud. Kui Sul ehk on hetkel raskusi 
kümnise maksmisega, siis julgustan 
Sind usuhüppele, et annaksid sel-
le kümnendiku oma sissetulekust 
usaldava südamega ja rõõmsalt, sest 
vastu saad kõik selle, mis sul just 

vaja ja rohkemgi veel. Vaimsetest 
õnnistustest, mis kaasnevad kümnise 
maksmisega, pean kõige tähtsamaks 
meelerahu, sest ma tean, et ise mõist-
likult rahaga ringi käies saan alati hak-
kama selle rahaga, mis minule jääb. 
Vähem tähtis ei ole see, et kasvab os-
kus mitte olla nii kinni kõiges maises. 
Aga see on juba hoopis teine jutt. ◼

armastust oma laste vastu. Olen tund-
nud suuremat soovi tihedamini temp-
lis käia ning isegi kui templis käimine 
ei ole alati võimalik, siis pereajaloo 
uurimine on aidanud mul tunda sar-
nast rahu templis tuntava rahuga.

Oma vaba aja kasutamine Issanda 
teenimiseks on andnud mulle mit-
meid õhutusi, mis on viinud uute 
esivanemate infoni. Vanem Quentin L. 
Cook on öelnud: „Templis ja pereaja-
loo uurimisega tegeledes saame tihti 
Pühalt Vaimult õhutusi ja mõtteid. 
Templis on eesriie meie ja teisel pool 
olevate vahel mõnikord väga õhuke. 
Me saame lisaabi oma püüetes olla 
Siioni mäel päästjad.” Mõnikord võtab 
töö või mõni teine projekt minu vaba 
aja ära, kuid naastes esimesel võima-
lusel taas perejaloo uurimise juurde, 
olen alati saanud uusi õhutusi. Hiljuti 
veetsin mitu nädalat, sisestades Kiriku 
lauluraamatu laule programmi, mis 
võimaldab neid leida ka nutisead-
metest. Kui selle töö valmis sain ja 
FamilySearch’i programmi lahti tegin, 
tabasin end mõttelt vaadata läbi kõik 
esinevanemad, kelle eest olen templi-
talitusi teinud, ja proovida leida nen-
de seast omakorda need, kelle kohta 
mul puudub vanemate või abikaasa 
informatsioon. Leidsin mitmekümne 
inimese ema, isa või abikaasa! Lisaks 
leidsin mitmed perekonnad, kus oli 
märkamata jäänud mõni laps, kes 
vajas oma vanematega pitseerimist. 
Minu rõõm oli suur. Minu tunnis-
tus kasvas, sest nägin oma silmaga, 
kuidas vanem Cooki lubadus paika 
pidas. Perejalootöö muutmine ajavii-
teks toob minu ellu  iga päev rahu ja 
vaimsust. ◼

Piret 
Baird

Igavikulise tähtsusega ajaviide
Piret Baird, Tallinna kogudus

 Mõned kuud tagasi tabasin end 
mõtlemast, kuidas võiksin oma 

õhtud tähendusrikkamaks muuta. 
Veedan oma päevad kodus lastega. 
Jooksen nendega mööda mängu-
väljakut, kühveldan liiva, värvin 
värviraamatuid, puhun haiget saa-
nud kohtadele, pean läbirääkimisi 
ilmastikule sobivate riietusesemete 
valikute üle ja lahendan muid krii-
sisituatsioone. Mulle meeldib õhtuti 
kodus olla, kuid veetes terve päeva 
lastega, tunnen end õhtuti tihti nagu 
tühjaks pigistatud sidrun ja ei tahagi 
õieti midagi teha. Samas ei andnud 
mulle rahu pühakirjakoht Õpetus ja 
Lepingud 60:13, kus antakse nõu: „Sa 
ei tohi raisata oma aega laiseldes ega 
matta maha oma talenti, nii et sellest 
ei saada teada!” Mõlgutasin mõtteid 
töövabadel õhtutel mõne hobiga 
tegelemisest, kuid ükski idee ei pae-
lunud mind piisavalt, et ma jõuaks ka 
tegelikkuses millegi tegemiseni.

Ühel sügisõhtul enne üldkonverent-
si eelmise konverentsi kõnesid lugedes 
tundsin õhutust jätkata oma pereaja-
loo uurimist. Olin varem Ameerikas 
elades tihti pereajalooga tegelenud, 
sest käisin igal nädalal templis. Templi 
tihe külastamine tagas pideva vaja-
duse uute esivanemate nimede järele 
ning seega otsisin vabamatel hetkedel 
sagedasti nimesid ning sisestasin neid 

FamilySearch’i süsteemi. Kolinud Ees-
tisse, jäi see harjumus unarusse, sest 
mul oli piisavalt esivanemate nimede-
ga kaarte, millega tööd teha.

Mõistsin Vaimult saadud õhtuse 
järgimise tähtsust, kuid pelgasin töö 
kättevõtmist, sest teadsin, kui ajama-
hukas võib pereajaloo uurimine olla. 
Alustasin tööd, kirjutades esiteks üles, 
mida mul oleks vaja teha, et oma 
töö organiseerida. Seejärel hakkasin 
nimekirjas olevaid ülesandeid täitma 
ja paari kuu jooksul olin suutnud oma 
töö organiseerida viisil, mis võimaldas 
mul töö pooleli jätta igal ajahetkel 
ilma olulist infot või järge kaotamata. 
See võimaldas mul tegeleda pereaja-
looga ka laste lõunaunede ajal või 
peale nende magamaminekut ilma, 
et nende oodatust varasem ärkamine 
tähendanuks järje kaotamist. Samuti 
saan nüüd vastavalt oma enesetunde-
le tegeleda selle pereajaloo valdkon-
naga, milleks mul parasjagu jaksu on. 
Kui on olnud väga sisutihe päev ja 
mõtlemisvõime ei ole kõige kirkam, 
siis tegelen leitud nimede sisestami-
sega FamilySearch’i süsteemi. Mõnel 
teisel õhtul, kui olen ärksam, tegelen 
nimede kattuvustega ja muude suu-
remat vaimset pingutust nõudvate 
küsimustega.

Pereajaloo uurimise muutmine aja-
viiteks on aidanud mul näha Taevaisa 
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2002. aasta suvel tulin ma misjonä-
rina esimest korda Eestisse. 15 aastat 
hiljem on paljud asjad samad, kuid 
paljutki on ka muutunud. Mõeldes 
Kiriku kasvule ja arengule Eestis, pea-
me mäletama ühte olulist põhimõtet: 
Kirik on maine institutsioon, mis aitab 
meil saavutada jumalikku saatust.

Üks Kiriku põhimissioon on kuulu-
tada evangeeliumi. Misjonitöö on ja on 
alati olnud Kiriku üks põhiline tegevus. 
See on põhimõte, millest räägitakse 
ja mida arutatakse tihti. Liikmeid jul-
gustatakse jagama evangeeliumi oma 
naabritega. Kahjuks võib mõni tunda 
süütunnet, kui ta misjonitöös ei osale. 
Enamik on pettunud, kui Kirik ei kasva 
nagu „mäest lahti murtud kivi”.

Tõepoolest, kui ma võrdlen iga nädal 
kirikus käijate arvu 15 aasta tagusega, 
siis on see sama. Mõnele võib tunduda, 
et koguduse hoone on pooleldi täis, tei-
sele, et pooleldi tühi. Tõelises Kristuse 
vaimus tehtud misjonitöö keskendub 
palju enamale kui sellele, kui palju 
inimesi koosolekul istub – küsimus on 
selles, mis toimub meie südames.

Ma õppisin 14 aastat tagasi misjonä-
rina vaatama statistikast kaugemale. Ma 
teenisin Pärnu linnas, kus tollal oli vaid 
väike grupp liikmeid. Kirik oli noor 
ja kirikus käijaid vähe. Me seadsime 
eesmärgi, et tuleval ülestõusmispühal 
oleks kirikus 50 inimest. Me uskusime, 
et kui meil oleks piisavalt tugev usk ja 
me töötaksime piisavalt palju, leiaksime 
50 inimest, kes pühapäeval kirikusse tu-
levad. Kui pühapäev saabus, tundsime 
kogudusehoone täitumise üle suurt 
rõõmu. Kui me inimesed üle lugesime, 
olime hämmeldunud, et kirikus oli täp-
selt 49 inimest! Üks vähem, kui oli meie 
eesmärk. Me ei saavutanud oma ees-
märki, ometi ei olnud ma pettunud, sest 

olime teinud kõik, mis suutsime, ja meil 
oli õnnestunud tuua tol päeval kirikus-
se palju inimesi. Tolle päeva ülestõus-
mispühade jumalateenistus koos nende 
inimestega oli väga vaimne. Jumal ei 
hooli numbritest, ta hoolib inimestest.

Ka Kirikule mõeldes ei peaks me 
keskenduma numbritele, vaid eelkõige 
inimestele ning Kiriku ja selle liikmete 
omavahelisele suhtele. Statistiliselt pole 
asjad viimase 15 aastaga muutunud, 
aga vaadates liikmete elusid, siis on 
toimunud palju. Algühingu lapsed on 
suureks kasvanud. Üks neist teenib 
praegu misjonil, teised on abiellunud 
ja saanud lapsi. Inimesed on evan-
geeliumis arenenud. See ongi Kirikus 
kõige tähtsam. Kirik on vahend ees-
märgi saavutamiseks. Kui tuleb selle 
maailma lõpp ja suur kohtupäev on 
läbi, siis ei ole enam ka Kirikut. Taevas 
on siis Jumal ja tema lapsed. Me looda-
me, et ka meie koos pere ja sõpradega 
saame seal olla. Kirik on tööriist, mida 
Taevaisa kasutab, et aidata meil õp-
pida Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja 
rakendada seda oma elus.

Lihtsalt liikmeks olek ja tuimalt 
sellega seotud tegevustes osalemine ei 
taga jumalikku saatust. Igavene elu on 
Jumala and, mida võimaldab Jeesuse 
Kristuse lepitus. Selles valguses pole 
tähtis see, kas me vastame piisavale 
arvule parameetritele, mis iseloomus-
tavad Kirikus aktiivne olemist, vaid 
see, kas meie südamed pöörduvad 
Kristuse poole. Lühidalt, Kiriku liik-
meks oleku tähendus sõltub suuresti 
meist endist. Mõned minu suurimad 
eeskujud on Kiriku liikmed Eestis. Nad 
on ühed kõige lahkemad inimesed, 
keda olen kohanud, ja on täidetud 
puhta armastusega ligimeste vastu ja 
põleva sooviga teisi aidata ja maailma ES

TO
NI

AN

paremaks muuta. Nad on kasutanud 
Kirikus teenimist selleks, et õppida 
evangeeliumi paremini tundma ja tulla 
Kristusele lähemale. Misjonitöö edu 
ei mõõdeta ristimiste ja sakramendi-
koosolekul osalejate arvu kaudu, vaid 
südamete muutumise kaudu.

Teine Kiriku tähtis eesmärk on 
pühade täiustamine. Seda on tihti 
tõlgendatud vähemaktiivsete Kirikusse 
tagasi kutsumisena. Viimase 15 aasta 
jooksul on olnud palju neid, kes enam 
kirikus ei käi. Me peaksime vältima 
kohtumõistmist nende üle, kes valivad 
kirikus mittekäimise või kes ei käi nii 
tihti kui teised. Käimas on sõda hea 
ja kurja vahel ning paljud, kes ei käi 
meie Kirikus, on sellegipoolest usinas-
ti ametis hea poolel. Hiljuti viibisin ma 
koosolekul ühe luteri pastoriga, kelle 
kogudus on oma hoole alla võtnud 
ühe Eestis elava põgenike perekonna. 
See kogudus on seda perekonda 
raskel ajal tohutult palju teeninud. Kui 
see pastor kõneles, tunnistas Vaim 
mulle, et see inimene on Jumala poolt 
kutsutud ja tegi sel hetkel Jumala 
tööd. Ta on inimene, keda me ei näe 
kunagi meie Kirikus, kuid kellel on 
puhas süda ja kes teeb Issanda tahet.

Enamikul, kaasa arvatud minul, on 
veel palju õppida. Liikmelisus Kirikus 
annab meile võimaluse paremaks 
saada. See annab meile võimaluse teisi 
teenida ja aidata. See võimaldab meil 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi pare-
mini mõista ja saada rohkem Kristuse 
sarnaseks. Kuigi Kirikus aktiivne ole-
mine võib aeg- ajalt olla paljunõudev, 
peaksime pidama meeles seda või-
malust, mis meil kõigil on, saavutada 
oma jumalik saatus. ◼

Matthew 
Crandall

Jumaliku saatuse saavutamine  
maise institutsiooni abil
Matthew Crandall, Tallinna kogudus


