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Kestva taastamise jätkudes leiab evangeeliumi 
kogu maailmast. Keenia on üks näide Kiriku  
kasvamisest Aafrikas.

Nairobi piirkonnakantseleid 
töötavad täismahus, teenindades 
100 000 liiget 18 Kesk- Aafrika 
riigis.

2020

Nairobi vaia asutamine.2001

Eriline paast rahakogumise 
eesmärgil, et leevendada 15 külas 
põuda.
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Kakssada aastat valgust
Ühel ilusal ja selgel päeval 200 aastat tagasi läks üks noor mees puudesallu. Ta soovis saada an-

deks ja palvetada, millise kirikuga ta peaks liituma. Ta sai imelise ilmutuse teel teada, et ei peaks 
liituma ühegagi neist. See tähistas Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamise ehk selle protsessi 
algust, mis jätkub veel meie päevil.

Selles väljaandes tähistame kahtesadat valguseaastat:
•  President Russell M. Nelson õpetab, kuidas Iisraeli kokkukogumine kummalgi pool eesriiet 

valmistab nii meid kui ka teisi ette Issanda teiseks tulemiseks (lk 6).
•  Vanem LeGrand R. Curtis noorem näitab, kuidas viimse aja pühad on kestvale taastamisele 

kaasa aidanud ja kuidas igaüks meist saab sellele kaasa aidata (lk 18).
•  Noortele jagab vanem Neil L. Andersen viit tõde, mida esimesest nägemusest õppida (lk 52).
Jõudkem oma prohveti sõnadest ja ustavate pühade lugudest õppides samade teadmisteni, 

milleni jõudis prohvet Joseph kakssada aastat tagasi: et Taevane Isa ja Jeesus Kristus on päriselt elus 
ja armastavad meid. Ning jagagem neid teadmisi oma sõprade ja ligimestega.

Siiralt
Vanem Randy D. Funk Seitsmekümnest
Kiriku ajakirjade toimetaja

Üldkonverents ja 
teenimine

14

Mida üles-
tõusmispüha 
minu jaoks 
tähendab?

28

Kestev taastamine
Vanem LeGrand R. Curtis noorem

18

Kiriku tulevik
President Russell M. Nelson

6



 A p r i l l  2 0 2 0  3

5 Üldkonverents läbi aastate

6 Kiriku tulevik
President Russell M. Nelson
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik valmistab maailma ette Päästja 
naasmiseks.

12 Usuportreed
Berglind Guðnason
Kui Berglindi heitlused depressiooniga muutusid väljakannatamatuks, ei 
varjanud ta neid enam ja Taevane Isa aitas tal terveks saada.

14 Teenimispõhimõtted
Üldkonverents ja teenimine
Üldkonverents pakub meile palju teenimisvõimalusi – nii enne üldkonve-
rentsi nädalavahetust kui ka selle ajal ja pärast seda.

18 Kestev taastamine
Vanem LeGrand R. Curtis noorem
Taastamine sai alguse 200 aastat tagasi pühas metsasalus ja see jätkub 
tänapäeval.

24 Nad elasid Kristuse tulemise lootuses ja ka meie  
saame sellele loota
Mindy Selu
Sarnaselt Mormoni Raamatu prohvetitele saab ka meis tärgata lootus Kris-
tuse teisele tulemisele.

28 Tule, järgne mulle: Mormoni Raamat
Teie sellekuisele Mormoni Raamatu uurimisele saavad aidata kaasa need 
iganädalased artiklid.

32 Viimse aja pühade hääled
Isa annab oma tütrele hindamatu kingituse, ahastavale emale meenub Jumala 
arm, õde mõtiskleb hinge väärtuse üle, poisi usk aitab tema perekonda.

36 Mormoni Raamatu õppetunnid
Vägev südamemuutus
Vanem Kyle S. McKay
Kui parandame meelt, saab Päästja lepitus põhjustada meie südames väge-
va muutuse.

40 Täiuslikum templielamus
Esimene Presidentkond

Noortele täiskasvanutele
42 
Noortel täiskasvanutel on kest-
vas taastamises oluline osa. 
Uurige, kui-
das te saate 
aidata?

Noored
50 
Esimene nägemus on tõestus, 
et Jumal armastab oma lapsi 
– eriti neid, 
kes Teda 
otsivad.

Lapsed

Sõbrake 
Jeesuse Kristuse  
Kirik on 
taastatud!

Esikaanel
Foto autor  
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VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST
Saatke oma küsimused ja tagasiside aadressile  
liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Esitage oma lood aadressil liahona@ChurchofJesus 
Christ.org või postiaadressil:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Digitaalne Liahoona

LISAINFO
Evangeeliumi raamatukogu rakendusest ja  
aadressilt liahona .ChurchofJesusChrist .org:

• leiate käesoleva väljaande ja

• ainult digitaalselt avaldatud sisu;

• saate uurida varasemaid väljaandeid ning

• esitada oma lugusid ja anda tagasisidet;

• tellida ajakirja endale või kellelegi teisele;

• rikastada evangeeliumi uurimist digitööriistadega;

• jagada lemmikartikleid ja - videoid;

• artikleid alla laadida või printida;

• lemmikartikleid kuulata.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Evangeeliumi  
raamatukogu  
rakendus

Rõõm Issanda töö tegemisest
Noored täiskasvanud ümber maakera 
räägivad, kuidas nad osalevad kestvas 
taastamises.

Kas su mineviku taak hoiab sind 
tagasi?
Jeff Bates
Noor täiskasvanu räägib, kuidas see, 
kui Jeesus Kristus on meie elus ooda-
tud, aitab meil edasi minna.

Kiriku täisnime väljaütlemine 
tundus kohmakana, kuid oli  
seda väärt
Lauri Ahola
Noor täiskasvanu räägib, kuidas presi-
dent Nelsoni nõuande järgimine aitas 
tal paremini evangeeliumi jagada.
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Viimase ja varasemate 
üldkonverentside kõnede 
leidmiseks vt gc .Church 
ofJesusChrist .org või 
„Üldkonverentsi” osa evan-
geeliumi raamatukogu 
rakenduses.

Nüüd, 190 aastat hiljem, on üldkonverentsist kujunenud pikaajali-
ne aprilli-  ja oktoobrikuine traditsioon, milles on aastate jooksul 

toimunud ka mõned huvitavad muudatused.

1967
Üldkonverentsi värvitele-
visiooni ülekanne. Taber-
naakli koori meeslauljatel 
olid seljas helesinised 
pintsakud ja naislauljatel 
lõheroosad pluusid.

1949
Filmikaamerate kasu-
tamine Tabernaaklis 
võimaldas konverentsi 
esmakordselt televisioo-
nis üle kanda.
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1924
Tabernaakli kõnepuldis 
võeti esmakordselt kasu-
tusele mikrofonid. Varem 
jäi kõnelejatel üksnes 
loota, et nende häält 
kuuldakse.

1962
Tabernaaklis tõlgiti kõned 
esmakordselt teistesse 
keeltesse (saksa, hollandi 
ja hispaania). Nüüd tõlgi-
takse kõnesid rohkem kui 
90 keelde!

1977
Kolme päeva ja kuue 
üldistungi asemel muutus 
konverents kahepäeva-
seks, mille jooksul peeti 
viis üldistungit.

2000
Uues Salt Lake City 21 000 
istekohaga konverentsi-
keskuses peeti esimene 
üldkonverents.

1830
Kaks kuud pärast Kiriku 
asutamist juhatas Joseph 
Smith New Yorgi osariigis 
Fayette’i linnas esimest 
üldkonverentsi. Konve-
rentsil osalesid ligikaudu 
30 liiget ja veel mõned 
inimesed.

1850
Ajalehes Deseret News 
avaldati konverentsi  
esimene täisreportaaž, 
kuna noor reporter  
George D. Watt oli võime-
line kõik kõned kiirkirjas 
üles märkima.

1867
Üldkonverents kestis 
tavapärase kolme päeva 
asemel neli päeva, kuna 
kokkutulnud hääletasid 
ühe lisapäeva poolt.

ÜLDKONVERENTS LÄBI  AASTATE
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Viimse Aja 
Pühade 
Jeesuse 
Kristuse Kirik 
valmistab 
maailma 
ette päevaks, 
mil „maa on 
täis Jehoova 
tundmist”  
( Js 11:9).
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Meie teiega saame osaleda Jeesuse Kristuse evangeeliumi üha 
kestvas taastamises. See evangeelium on imepärane ega  
ole inimese loodud! See pärineb Issandalt, kes ütles: „Ma 
kiirendan oma tööd selle õigel ajal” (ÕL 88:73). Selleks 

tööks anti volitus jumaliku teadaandega kakssada aastat tagasi. See tea-
daanne oli vaid seitsmesõnaline: „See on minu armas Poeg. Kuula Teda!” 
(Vt JSA 1:17.)

See Kõikvõimsa Jumala lausutud teadaanne tõi noorukieas Joseph 
Smithi Issanda Jeesuse Kristuse juurde. Need seitse sõna käivitasid Tema 
evangeeliumi taastamise. Miks? Sellepärast, et meie elav Jumal on armastav 
Jumal! Ta tahab, et Tema lapsed saaksid surematuks ja elaksid igavesti! 
Sellele suurele viimse aja tööle, milles me oleme osalised, pandi ettenähtud 
ajal alus selleks, et õnnistada ootel ja nutta tihkuvat maailma.

Ma ei suuda jääda taastamisest rääkides ükskõikseks. See ajalooline 
fakt on lausa oivaline! See on uskumatu! See on hingemattev! See on nii 
hämmastav, et taeva sõnumitoojad tulid andma sellele tööle väge  
ja volitust.

Nüüdisajal liigub Issanda töö Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiri-
kus edasi kiirendatud tempos. Kiriku tulevik on enneolematu ja võrratu. 
„Silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ‥ , mis Jumal on valmistanud 
neile, kes teda armastavad!” (1Kr 2:9; vt ka ÕL 76:10)

President  
Russell M. 
Nelson
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Kiriku  
tulevik   
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Pidage meeles, et Kristuse teenimistöö täius 
saabub tulevikus. Prohvetlikud kuulutused Tema 
teise tulemise kohta on alles täitumas. Oleme 
jõudmas selle viimse evangeeliumi ajajärgu hari-
punkti, kui Päästja teisest tulemisest on saamas 
reaalsus.

Iisraeli kokkukogumine kummalgi pool 
eesriiet

Selle teise tulemise vajalik eellugu on haju-
tatud Iisraeli kauaoodatud kokkukogumine (vt 
1Ne 15:18; vt ka Mormoni Raamatu tiitelleht). 
Kokkukogumist käsitlev õpetus on üks täht-
said Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 
õpetusi. Issand on kuulutanud: „Ma annan teile 
tunnustähe, ‥ et ma kogun oma rahva nende 
kauaaegsest hajutatusest, oo Iisraeli koda, ja 
rajan taas oma Siioni nende keskele” (3Ne 21:1).

Me mitte ainult ei õpeta seda õpetust, vaid ka 
osaleme selles. Me teeme seda, kui aitame kogu-
da kokku Issanda väljavalituid kummalgi pool 
eesriiet. Maa ja selle elanikkonna saatusega on 
ette nähtud meie surnud sugulaste lunastamine 
(vt ÕL 128:15). Halastaval kombel saab kutsuda 
„tulema Kristuse juurde” ( Jb 1:7; Mn 10:32; ÕL 
20:59) ka neid, kes surid evangeeliumist teadma-
ta (vt ÕL 137:6–8). Kuid nende ettevalmistamise 
juures läheb vaja ka teiste maiseid jõupingutusi. 
Me kogume sugupuutabeleid, koostame pere-
konna grupilehti ja teeme asemikena templitööd, 
et koguda inimesi Issanda juurde ja nende pere-
desse (vt 1Kr 15:29; 1Pt 4:6).

Pered tuleb kogu igavikuks kokku pitseerida 
(vt ÕL 2:2–3; 49:17; 138:48; JSA 1:39). Isade ja 
laste vahele peab sepistama siduva lüli. Meie ajal 
tuleb siduda kokku kõikide ajajärkude, võtmete 

Pidage meeles,  
et Kristuse  
teenimistöö täius 
leiab aset tulevikus.
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ja vägede terviklik, täielik ja täiuslik ühendus 
(vt ÕL 128:18). Nende pühade eesmärkide tõttu 
täpistavad nüüd maad pühad templid. Rõhu-
tan taas, et nende templite ehitamine ei pruugi 
muuta teie elu, kuid templis teenimine teeb seda 
kindlasti.

Tuleb aeg, mil need, kes ei kuuletu Issandale, 
eraldatakse neist, kes kuuletuvad (vt ÕL 86:1–7). 
Meie turvalisim kindlustus on olla Tema pühasse 
kotta sissepääsemise vääriline. Suurim kingitus, 
mille saaksite Issandale anda, on mitte lasta maa-
ilmal end määrida ja püsida Tema pühasse kotta 
mineku väärilisena. Tema kingitus teile on rahu 
ja kindel teadmine, et olete väärilised Temaga 
kokku saama, kui see aeg kätte jõuab.

Lisaks templitööle on Mormoni Raamatu 
esiletulek kogu maailmale märk, et Issand on 
hakanud Iisraeli kokku koguma ning täitma Aab-
rahami, Iisaki ja Jaakobiga sõlmitud lepinguid 

(vt 1Ms 12:2–3; 3Ne 21; 29). Mormoni Raamatus kuulutatakse kokku-
kogumise õpetust (vt nt 1Ne 10:14). See paneb inimesi õppima Jeesusest 
Kristusest, uskuma Tema 
evangeeliumisse ja liituma 
Tema Kirikuga. Õigupoo-
lest, kui poleks Mormoni 
Raamatut, ei leiaks lubatud 
Iisraeli kokkukogumine 
üldse aset.

Ka misjonitööl on sel 
kokkukogumisel otsustav 
tähtsus. Issanda teenijad 
lähevad ja kuulutavad evan-
geeliumi taastamist. Meie 
liikmed ja misjonärid on 
otsinud hajutatud iisraellasi paljude rahvaste seast, nad on küttinud neid 
„kaljulõhedest” ( Jr 16:16) ja püüdnud neid nagu vanal ajal.

Misjonitöö seob rahvast lepinguga, mille Issand sõlmis muiste 
Aabrahamiga:

„Sina saad õnnistuseks sinu seemnele pärast sind, nii et nad kannavad 
selle teenimistöö ja preesterluse oma kätel edasi kõikidele rahvastele;

ja ma õnnistan neid sinu nime kaudu; sest kõiki neid, kes võtavad 
vastu selle evangeeliumi, hakatakse kutsuma sinu nime järgi ning nad 
loetakse sinu seemneks ja nad tõusevad üles ja õnnistavad sind kui oma 
isa.” (Aabr 2:9–10)

Misjonitöö on kõigest selle õnnistuse algus. Need õnnistused täituvad, 
teostuvad siis, kui ristimisvetesse läinud täiustavad oma elu kuni selleni 
välja, et nad võivad minna pühasse templisse. Seal templianni saamine 
pitseerib Kiriku liikmed Aabrahami lepingu külge.

Kui keegi otsustab tulla Kristuse juurde, siis pole küsimus füüsilises 
asukohas, vaid igaühe enda pühendumuses. Evangeeliumi õpetus, talitu-
sed, preesterluse võtmed ja õnnistused on kättesaadavad kõikidele Kiriku 
liikmetele sõltumata sellest, kus nad asuvad. Inimesi saab „tuu[a] teadmi-
sele Issandast” (3Ne 20:13) ilma nende kodumaalt lahkumata.

See on tõsi, et Kiriku algusaegadel tähendas usulepöördumine ka 
sageli kodumaalt lahkumist. Kuid nüüd leiab kogumine aset iga rahva 
seas. Issand on andnud korralduse Siioni rajamiseks (vt ÕL 6:6; 11:6) 
kõigis valdustes, kus Ta on lasknud oma pühadel sündida ja andnud 

Suurim kingitus, mille saaksite 
Issandale anda, on mitte lasta 
maailmal end määrida ja püsi-
da Tema pühasse kotta mineku 
väärilisena.
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neile nende rahvuse. Brasiilia pühade ko-
gunemispaik on Brasiilia, Nigeeria pühade 
kogunemispaik on Nigeeria, Korea pühade 
kogunemispaik on Korea. Siion on „puhtad 
südamelt” (ÕL 97:21). See on seal, kus on õige-
meelsed pühad.

Vaimne turvalisus sõltub alati sellest, kuidas ja 
mitte kus elatakse. Tunnistan, et kui me anname 
endast parima, et rakendada usku Jeesusesse 
Kristusesse ja pääseda meeleparanduse kaudu 
Tema lepituse väeni, siis meile antakse Jumala 
teadmist ja väge, mis aitab meil viia Jeesuse 
Kristuse taastatud evangeeliumi õnnistusi kõi-
gile rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvas-
tele ning valmistada maailma Issanda teiseks 
tulemiseks.

Teine tulemine
Issand naaseb maale, mis sai pühaks, kui Ta 

täitis seal surelikkuses oma missiooni. Ta tuleb 
võidukana taas Jeruusalemma. Ta naaseb selles-
se pühasse linna kuninglikus purpurrüüs, mis 

sümboliseerib Ta verd, mida immitses igast poo-
rist (vt ÕL 133:46–48). Sinna ja mujale „ilmub 
Jehoova au ja kõik liha näeb seda üheskoos” ( Js 
40:5; vt ka ÕL 101:23). Talle „pannakse nimeks: 
Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, 
Rahuvürst” ( Js 9:6).

Ta hakkab valitsema kahest maailma pealin-
nast: üks neist asub vanas Jeruusalemmas (vt 
Sk 14) ja teine Uues Jeruusalemmas, mis „ehita-
takse Ameerika mandrile” (US 1:10). Nendest 
keskustest hakkab Ta juhatama oma Kiriku ja 
kuningriigi asju. Jeruusalemma ehitatakse veel 
üks tempel. Sellest templist valitseb Ta igavesti 
isandate Isandana. Templi alt voolab välja vesi. 
Surnumere vesi paraneb. (Vt Hs 47:1–8.)

Tol päeval hakkab Ta kandma uusi tiitleid ja 
Tema ümber on erilised pühad. Ta saab tuntuks 
kui „isandate Isand ja kuningate Kuningas, ja 
ühes temaga [on] need, kes on kutsutud ja vali-
tud ja ustavad” (Ilm 17:14) nende hoolde usal-
datule siin surelikkuses. Siis Ta „valitseb ajastute 
ajastuteni” (Ilm 11:15).

Ma luban teile, et 
kui te järgite Jeesust 
Kristust, leiate 
rahu, mis püsib, 
ja rõõmu, mis on 
tõeline.
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Maa saab tagasi oma paradiisliku hiilguse ja 
see uuendatakse. Saab olema uus taevas ja uus 
maa (vt Ilm 21:1; Et 13:9; ÕL 29:23–24).

Meie kohustus – meie eriline võimalus – on 
aidata maailma selleks päevaks ette valmistada.

Usuga tulevikule vastu
Samas elame me siis ja ka praegu rahutul ajal. 

Maavärinad ja hiidlained põhjustavad hävin-
gut, valitsused kukuvad, pinged majanduses on 
karmid, pered on rünnaku all ja lahutuste arv 
kasvab. Meil on tõsine põhjus muretsemiseks. 
Kuid me ei tohi lasta hirmudel oma usust võitu 
saada. Usku tugevdades võime neile hirmudele 
vastu seista.

Miks me vajame tugevat usku? Sest ees oota-
vad rasked päevad. Tulevikus ei ole alati lihtne 
ega populaarne olla ustav viimse aja püha. 
Igaüks meist pannakse proovile. Apostel Paulus 
hoiatas, et viimsetel päevadel saab Issanda us-
tavatele järgijatele osaks tagakiusamine (vt 2Tm 
3:12). Just seesama tagakiusamine kas paiskab 
teid vagurasse nõrkusesse või motiveerib teid 
olema oma igapäevaelus veelgi eeskujulikum  
ja julgem.

See, kuidas me saame elus hakkama katsumus-
tega, kuulub meie usu suurendamise juurde. Te 
muutute tugevamaks, kui peate meeles, et teil 
on jumalik loomus, et olete lõputute väärtuste 
pärijad. Issand on teile, teie lastele ja lastelastele 
meelde tuletanud, et te olete seaduslikud päri-
jad. Teid on taevas hoitud, et võiksite sündida 
teatud ajal ja teatud kohas, et areneda ja saada 
Tema põhimõtete hoidjaks ja lepingurahvaks. 
Kui kõnnite Issanda õigemeelsuse teel, õnnista-
takse teid jätkama Tema headuses ning olema 
Tema rahvale valguseks ja päästjaks (vt ÕL 
86:8–11).

Tehke kõik, mis vaja, et tugevdada oma usku Jeesusesse Kristusesse, 
mõistes üha enam Tema taastatud Kiriku õpetust ja otsides lakkamatult 
tõde. Ankurdades end puhta õpetuse külge, saate astuda edasi usus ja 
visas järjekindluses ning teha rõõmsalt kõik, mis on teie võimuses, et 
täita Issanda eesmärke.

Teil saab olema päevi, mil olete masendunud. Seega palvetage ja palu-
ge julgust, et te ei annaks alla! Kahjuks mõned, keda pidasite oma sõpra-
deks, reedavad teid. Ja mõni asi tundub lihtsalt ebaõiglane.

Kuid ma luban teile, et kui te järgite Jeesust Kristust, leiate rahu, 
mis püsib, ja rõõmu, mis on tõeline. Kui te peate veelgi täpsemalt  
oma lepinguid ning kaitsete Kirikut ja Jumala kuningriiki täna maa 
peal, õnnistab Issand teid jõu ja tarkusega teha midagi sellist, mida 
vaid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed suudavad  
täide saata.

Me peame tugevdama 
omaenda usku Jumalasse, 
usku Issandasse Jeesusesse 
Kristusesse ja usku Tema 
Kirikusse. Me peame tu-
gevdama peresid ja laskma 
end pühas templis pitseeri-
da. Me peame ehitama Ki-
rikut ja Jumala kuningriiki 
maa peal (vt Mt 6:33). Me 
peame valmistuma omaen-
da jumalikuks saatuseks: 
auhiilguseks, surematuseks 
ja igaveseks eluks (vt Rm 
2:7; ÕL 75:5).

Tunnistan teile alandli-
kult, et nii nagu prohvet Joseph Smith kuulutas, läheb Jeesuse Kristuse 
taastatud evangeelium „edasi julgelt, õilsalt ja sõltumatult, kuni on läbi 
käinud kõik mandrid, külastanud kõiki piirkondi, levinud üle kõikide 
riikide ja kõlanud kõigi kõrvades, kuni Jumala eesmärgid on täitunud  
ja Suur Jehoova ütleb, et töö on tehtud” (History of the Church, 4. kd,  
lk 540).

Me oleme hõivatud Kõikvõimsa Jumala tööga. Palvetan, et te kõik 
saaksite osa Tema õnnistustest. ◼
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Te muutute tugevamaks,  
kui peate meeles, et teil on  
jumalik loomus, et olete  
lõputute väärtuste pärijad.
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Berglind Guðnason
Árnessýsla, Island

Berglind (vasakul) koos oma õe Elíniga 
(paremal). Kui Berglind oli langenud tema 
jaoks sügavaimasse depressiooni, tundus talle, 
et ta ei jaksa enam. Ta rääkis oma heitlusest 
perele ja sõpradele ning on tervenenud 
vaimselt ja emotsionaalselt Taevaselt Isalt 
saadud vahendite abil.
MINDY SELU, FOTOGRAAF

U S U P O R T R E E D

Pere ja sõpradega depressioonist rääki-
mine on mind väga palju aidanud. Lisaks 
sain seeläbi veel enam abi. Ma ei tahtnud 
võtta ravimeid ega käia teraapias. Kordasin 
endale jätkuvalt: „Mul on Jumal.” Kuid Jumal 
pakub veel palju teisi vahendeid, nagu 
ravimid ja teraapia, millest lisaks vaimsetele 
asjadele abi saada.

Kui mu depressioon oli kõige hullem, 
ütlesid inimesed mulle: „Küll läheb pare-
maks.” Olin nii väsinud seda kuulmast, kuid 
ükskõik kui imelikult see ei kõla, on see tõsi.

Ma ei arvanud kunagi, et saan nii õnne-
likuks nagu praegu. Mõni päev on mul ikka 
veel raskusi, kuid tulen Taevaselt Isalt saa-
dud vahenditega sellega toime. Kui tunnen 
nüüd, et mul hakkab tekkima depressioon, 
ütlen ma endale, et mind armastatakse, 
mul on inimesed, kellega rääkida, ja kõik 
läheb paremaks.

ROHKEM INFOT
Berglindi usuteekonna 
kohta saab lisateavet ja leiab 
fotosid käesoleva artikli 
internetiversioonist või 
evangeeliumi raamatukogust 
(Gospel Library) aadressil 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
42013.
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Susie ja Tom Mullen õhutavad misjoniks valmistumise klassi õpetajatena regulaar-
selt oma klasside liikmeid kedagi üldkonverentsi vaatama kutsuma.

„Kellegi kutsumine midagi tegema on lahutamatu misjonitöö osa ja see käib ka 
teenimise kohta,” ütleb Susie. „Meie õpilased annavad sageli aru, kui hästi see neil välja 
tuli nii nende enda kui ka selle inimese jaoks, keda nad kohale kutsusid.

Siin on mõned näited, kuidas nende õpilased kellegagi ühendust võtsid.

•  „Teenime sõpra, kellel on raskusi mõne probleemiga. Kutsusime teda vastuste leid-
miseks üldkonverentsi kuulama. Kui rääkisime temaga pärast konverentsi, ütles ta, 
et kuulis nii palju ideid, millest võiks kasu olla.”

•  „Me korraldasime üldkonverentsi auks peo ja kõik tõid jagamiseks suupisteid. 
Meil oli nii lõbus, et otsustasime seda korrata.”

•  „Kutsusin oma sõpra üldkonverentsi vaatama. Kui me sellest rääkisime, otsustasi-
me sõita kogudusehoonesse, et näha, kas saame seda seal vaadata. Me saime ja see 
osutus parimaks kogemuseks!”

Nii nagu Mullenid ja nende õpilased on õppinud, pakub üldkonverents palju teeni-
misvõimalusi. See on suurepärane võimalus meeltülendavate tsitaatide, peretraditsiooni-
de ja Issanda teenijate õpetuste jagamiseks ning sisukateks jutuajamisteks!

Teenimispõhimõtted

Üldkonverents pakub meile kõigi meeltülendavate tsitaatide, peretraditsi-
oonide ja Issanda teenijate õpetustega palju teenimisvõimalusi – nii enne 
üldkonverentsi nädalavahetust kui ka selle ajal ja pärast seda.

ÜLDKONVERENTS  
JA TEENIMINE
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VAAGIMIST VAJAVAD PÕHIMÕTTED

„Märkas”
Päästja võttis armastavalt aega, et näha teiste 
vajadusi, ja siis tegutses, et neid vajadusi 
rahuldada (vt Mt 9:35–36; Jh 6:5; 19:26–27). 
Seda saame teha ka meie.

„Kutsus otsekohe”
Kui oleme märganud nende vajadusi, 
keda me teenime, siis on järgmine samm 
tegutseda.

„Prohvetite sõnade kuulamine”
Me peaksime „kohtu[ma] tihti” (Mn 6:5), et 
üheskoos õppida, koos kasvada ja rääkida 
vaimuasjadest, mis on meie hingele kõige 
olulisemad.
„Tule prohveti häält kuulama ja Jumala sõnu” 2 
võib olla üks tähtsamaid kutseid, mille saame 
esitada neile, keda teenime.

„Armastus ja sõprus”
Selleks et teisi tõeliselt aidata ja mõjutada, 
peab meie suhetes jaguma kaastunnet ja 
„teesklematu[t] armastus[t]” (vt ÕL 121:41).

Kutsuge teisi oma koju
„Issand käskis oma järgijaid, „et te üksteist peate armastama, nõnda nagu 
mina teid olen armastanud” (Jh 13:34). Seega me vaatame, kuidas Ta 
meid armastas. ‥ Kui võtame Ta endale eeskujuks, peaksime püüdma ala-
ti sõbrakätt ulatada, et kõiki kaasa haarata.” – President Dallin H. Oaks 1

Aastaid tagasi märkas meie imeline koduõpetaja Mike, et minul 
ja mu kolmel lapsel oli vaid üks pisike sülearvuti, kust üldkon-
verentsi vaadata. Ta kutsus otsekohe meid endale koju külla, et 
vaadata konverentsi koos tema ja ta naise Jackie’ga, rõhutades, et 
neile meeldivad külalised. Mu lapsed olid elevil, et said vaadata 
konverentsi päris televiisorist, mina olin väga tänulik toetuse eest ja 
koos veedetud aeg meeldis meile kõigile.

Pärast seda sai ühisest üldkonverentsi vaatamisest traditsioon. 
Isegi kui saime omaenda televiisori, suundusime ikkagi oma patja-
de, märkmikute ja suupistetega üldkonverentsiks rõõmsalt Mike’i 
ja Jackie’ juurde. Ühine prohvetite sõnade kuulamine oli erilisem. 
Olime nagu perekond. Mike’ist ja Jackie’st said ühed mu parimad 
sõbrad ja veel ühed vanavanemad mu lastele. Nende armastus ja 
sõprus on olnud mu perele uskumatu õnnistus. Olen nii tänulik, et 
nad olid nõus meile oma kodu ja südant avama.
Suzanne Erd, California osariik, Ameerika Ühendriigid
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 4. Jutlusta minu evangeeliumi: Misjonitöö juhend, 2004, lk 183.

VAAGIMIST VAJAVAD PÕHIMÕTTED

„Jagada evangeeliumi”
Oleme teinud lepingu „seis[t]a kui Jumala 
tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal”  
(Mo 18:9).

„Vestlust alustada”
Üldkonverentsi sõnumid saavad anda ins-
piratsiooni üllatavateks, asjakohasteks ja 
vaimust juhitud jutuajamisteks. Ja sellised 
küsimused saavad tugevdada suhteid,  
aidata tunnistusel kasvada ja tuua rõõmu!  
(Vt ÕL 50:22.)

„Küsimuste esitamine”
„Head küsimused aitavad sul mõista teiste 
huvisid, muresid ja küsimusi. Need võivad 
aidata kaasa õpetamisele, kutsuda ligi Vaimu 
ja aidata Kirikuga tutvujatel õppida.” 4

Jagage internetis
„Sotsiaalmeedia kanalid on üleilmsed vahendid, mille abil saab isiklikult 
ja positiivselt mõjutada arvukalt inimesi ja peresid. Ja minu arvates on 
meil Kristuse jüngritena aeg kasutada neid inspireeritud vahendeid õigesti 
ja tõhusamalt, et tunnistada Jumalast, Igavesest Isast, Tema õnneplaanist 
Tema lastele ja Tema Pojast, Jeesusest Kristusest kui maailma Päästjast.”  
– Vanem David A. Bednar 3

Internet võimaldab meil jagada evangeeliumi kogu maailmaga. 
See mulle meeldib! Jagan üldkonverentsiga seotud tegevusi, kuid 
peamiselt püüan aidata teistel üldkonverentsi kõnede teemal vest-
lust alustada. Teiste küsimuste nägemine aitab meil sageli näha 
asju uues valguses ja saab olla hüppelauaks omaenda suurepäraste 
vestlusküsimuste väljamõtlemisel.

Olen avastanud, et küsimuste esitamine üldkonverentsi kõnede 
arutamisel peredega, keda teenime, aitab näha nii nende tugevusi 
kui ka nende vajadusi. Üks mu lemmikküsimusi on see: „Mis oli teie 
arvates viimase üldkonverentsiistungi teema?”

Vastus võimaldab peaaegu alati mõista, mis nende elus toimub ja 
mis on nende jaoks tähtis. See võimaldab saada paremaks teenivaks 
vennaks või õeks, kuna mõistate neid selgemini. ◼
Camille Gillham, Colorado osariik, Ameerika Ühendriigid
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Vanem LeGrand 
R. Curtis noorem
Üldjuhist seitse-
kümmend ning 
Kiriku ajaloolane 
ja ülestähenduste 
pidaja

Kestev  

Taastamine sai alguse 200 aastat 
tagasi pühas metsasalus ja see 
jätkub tänapäeval ning meie 
teiega saame olla selles osalised.

TA A STA MINE
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Praegu on imeline ja põnev aeg maa peal 
olla. Me saame oma õnnistuseks osa suur-
test aegade täiuse evangeeliumi ajajärgu 

sündmustest, mis valmistavad ette Issanda teiseks 
tulemiseks.1 Me mitte ainult ei näe pealt nende 
suurepäraste sündmuste ilmnemist, vaid saame 
olla neis osalised.2

Vahel räägime evangeeliumi taastamisest, 
nagu leidnuks see aset ühekorraga. Sellele prot-
sessile pani kakssada aastat tagasi alguse esimene 
nägemus, kuid loomulikult ei lõppenud taasta-
mine sellega. Issanda töö Joseph Smithi ja tema 
kaaslaste vahendusel jätkus Mormoni Raamatu 
tõlkimise, preesterluse taastamise, Kiriku raja-
mise, misjonäride läkitamise, templite ehitamise 
ning Abiühingu asutamisega jne. Need taastami-
sega seotud sündmused said alguse 1820. aastal 
ja jätkusid Joseph Smithi elu lõpuni.

Ükskõik kui imelisi asju Jumal Joseph  
Smithi kaudu ilmutas, ei lõppenud taastami-
ne Josephi eluajal. Talle järgnenud prohvetite 
kaudu on templitöö üha edasi arenenud. Lisaks 
oleme saanud veel pühakirju, ja pühakirju 
tõlgitakse paljudesse keeltesse, evangeeliu-
mi viiakse kogu maailma, organiseeritud on 
Pühapäevakool, Noored Naised, Algühing ja 
preesterluse kvoorumid ning Kiriku organisat-
sioonis ja tegevuspoliitikas on tehtud arvukaid 
kohandusi.

„Me oleme taastamise protsessi tunnistaja-
teks,” on öelnud president Russell M. Nelson. 
„Kui arvate, et Kirik on täielikult taastatud, siis 
te olete näinud kõigest algust. Palju enam on 
tulemas. ‥ Oodake järgmise aastani. Ja siis veel 
järgmise aastani. Võtke vitamiine. Puhake end 
välja. Saab olema põnev.” 3
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Kooskõlas president Nelsoni teadaandega, 
et taastamine kestab, oleme näinud Kirikus 
mitmesuguseid tähelepanuväärseid kohandusi 
alates ajast, mil temast sai selle president. Nende 
kohanduste seas on preesterluse kvoorumite 
ümberkorraldamine, kodu-  ja külastusõpetuse 
asendamine teenimisega ning kodukeskse, Kiri-
ku toel aset leidva evangeeliumi uurimise algata-
mine.4 Sellest ajast peale on tehtud veel muidki 
kohandusi ja neid tuleb veelgi.

Lääne- Aafrika näide
Minu tunnistusele taastamise kestmisest on 

avaldanud mõju viis aastat, mil teenisin Aaf-
rika läänepiirkonna juhatuses. Mul on olnud 
evangeeliumi kohta tunnistus noorest mehest 
peale. Kuid Aafrikas elades puutusin kokku osa 

esimeste seas evangeeliumi vastu võtnud lää-
neaafriklastega. Nägin samuti, kuidas Kirik levis 
kiiresti üle mandri, moodustati sadu kogudusi 
ja vaiu, templid ja kogudusehooned olid pilgeni 
täis ustavaid liikmeid ning tublid naised ja me-
hed võtsid kogu südamest vastu taastatud evan-
geeliumi. Nägin oma silme ees täitumas Joseph 
Smithi prohvetlikku kuulutust, et Kirik „täidab 

maailma”.5

Kaks sellist ustavat liiget, James 
Ewudzie ja Frederick Antwi, olid 
mulle ühel päeval abiks Ghanas Accra 
templis. Aastaid enne seda, kui viim-
se aja pühade misjonärid Ghanasse 
saabusid, oli James kuulunud umbes 
tuhandeliikmelisse rühma, kes kasu-
tas oma kiriku teenistustel Mormoni 
Raamatut ja teisi Kiriku materjale. 

Nad palvetasid selle päeva nimel, mil Kirik tuleb 
Ghanasse. Ta rändas koos teiste noorte meestega 
Ghanas ringi ja õpetas evangeeliumi meie mater-
jalide järgi. Kui misjonärid 1978. aastal kohale 
jõudsid, ristiti ta kohe esimesel päeval, mil Gha-
nas toimusid viimse aja pühade ristimised.

Fredi liikmeks saamise algusaegadel käis ta 
ühe hõimupealikust sugulase matusel. Seal sai 
ta teada, et pereplaani järgi pidi saama temast 
uus pealik. Teades, et sellises seisuses peab ta 
tegema asju, mis on vastuolus tema evangeelsete 
tõekspidamistega, kihutas ta minema ja pööras 
selja seisusele, mis oleks toonud talle tuntust ja 
rikkust.

Kui kord Accra tempel pühitseti, võtsid 
nii James kui ka Fred igal nädalal ette ühes 
suunas neli tundi kestva teekonna, et olla 

templitöötajad.  Nendega talitusi tehes tunneta-
sin vastupandamatult mind ümbritsenud ajalu-
gu. Mõistes seda Kiriku ajalugu Aafrikas, mida 
nad kahekesi esindasid, tundus, otsekui oleksid 
minuga neid talitusi tegemas John Taylor või 
Wilford Woodruff või teised Kiriku algusaegade 
liikmed.

Lääne- Aafrikas nähtu, kogetu ja tunnetatu 
oli osasaamine sellest, mille juhtumisest rääkis 
Issand Eenokile: „Ja ma saadan taevast alla 
õigemeelsuse ja maa seest välja tõe – tunnistama 
minu Ainusündinust, ‥ ja ma lasen õigemeelsusel 
ja tõel söösta tulvana üle terve maa, et koguda 
maa neljast ilmakaarest kokku minu äravalitud” 
(Ms 7:62).

Nägin, kuidas õigemeelsus ja tõde sööstsid üle 
Aafrika mandri ning äravalitud selles maailma-
osas kokku koguti. Minu tunnistus taastamisest 

Jumal on  
andnud meile 

suurepärase 
võimaluse selles 

töös olulist osa 
mängida.

Algusaja misjonär Samuel Smith 
Mormoni Raamatut jagamas

Fred Antwi, Kiriku teerajaja  
Ghanas
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tugevnes, kuna nägin, kuidas see tähtis taastami-
se osa minu silme ees aset leidis.

Lisaks sellele nägin veel midagi taastamise 
kestmise kohta: nägin Aafrika liikmete seas 
elavdunud usku ja vaimujõudu. Olen kuulnud, 
kuidas vanem David A. Bednar Kaheteistküm-
ne Apostli Kvoorumist on öelnud: „Kirtland, 
[kus viimse aja pühad 1830ndatel aastatel 
elasid], ei asu pelgalt Ohio osariigis. See asub 
ka Aafrikas.” Paljud inimesed liituvad Aafrikas 
Kirikuga omaenda vägevate vaimsete kogemus-
te põhjal. Need uued liikmed toovad  
kaasa vaimujõudu ja vajadust täiendava evan-
geeliumiõppe järele. Nende jaoks jätkub taas-
tamine isiklikust seisukohast. Mida enam nad 
Kirikust õpivad, seda enam muutuvad evangee-
liumitõed neile nähtavaks. Sama kehtib meie 

kõigi puhul, kui jätkame evangeelsete teadmiste 
laiendamist.

Kolm võimalust kestvale taastamisele 
kaasa aidata

Jumal on andnud meile suurepärase võimalu-
se selles töös olulist osa mängida. Issand ütles, et 
Kiriku „kehal [on] vaja igat liiget” (ÕL 84:110). 
Kõik Kiriku liikmed saavad oma õnnistuseks 
selles kestvas taastamises kaasa lüüa. Kuidas me 
seda teeme?

Üks võimalus kaasa lüüa on sõlmida ja 
pidada pühi lepinguid. Talitustel, sealhulgas 
templitalitustel, puudub eesmärk, kui päriselt ei 
sõlmita ning seejärel ei peeta nende talitustega 
seotud lepinguid. Endine Abiühingu üldjuhataja 
õde Bonnie Parkin on õpetanud: „Lepingute 
sõlmimine näitab, et süda on teenistusvalmis, 

sõlmime Jumalaga lepinguid ja hakkame kuulu-
ma Tema lepingurahva hulka ristimise, liikmeks 
kinnitamise, sakramendi, Melkisedeki preesterlu-
se ja templitalituste kaudu.

Teine võimalus kestvas taastamises kaasa 
lüüa on täita meile antud kutseid ja ülesandeid. 
See on see, kuidas Kirik edasi liigub. Pühen-
dunud õpetajad õpetavad evangeeliumi lastele, 
noortele ja täiskasvanutele. Teenivad õed ja 
vennad hoolivad igast ainsamast Kiriku liikmest. 
Juhatused ja piiskopkonnad annavad juhiseid vai-
adele, ringkondadele, kogudustele, kvoorumitele, 
ühingutele, klassidele ja rühmadele. Noorte juhid 
hoolivad noortest naistest ja noortest meestest. 
Asjurid ja sekretärid panevad kirja olulise info, 
mis tähendatakse seejärel üles taevas, ning hulk 
teisi täidab olulist rolli, et inimesi igaveseks eluks 
ja Päästja teiseks tulemiseks ette valmistada.

lepingute pidamine näitab, et süda on ustav.” 6

Lepinguid sõlmides ja pidades ei valmistu 
me ainuüksi igaveseks eluks, vaid aitame ka ette 
valmistada ja tugevdada neid, kelle kohta Issand 
ütleb „minu lepingurahvas” (ÕL 42:36). Me 

Ghana noored seisavad järjekorras, et Accra templisse siseneda
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ettepaneku üheskoos palvetada. Kui olime põlvili 
laskunud, palusime temal palve öelda. Pärast 
palvet tõusis ta pisarsilmil püsti ja ütles: „Hea 
küll, ma saan ristitud.” Ja mõne minuti pärast 
ta ristiti. Järgmisel aastal abiellus ta Sebastiano 
Carusoga ja nad kasvatasid üles neli last, kes 

Kolmas võimalus, kuidas me saame kestvas 
taastamises kaasa lüüa, on aidata Iisraeli kok-
ku koguda. Sel on olnud Kiriku algusaegadest 
peale selles töös võtmeosa. President Nelson on 
õpetanud, et meil on võimalus ja kohustus kum-
malgi pool eesriiet toimuvale kogumisele kaasa 
aidata. Kiriku presidendina teatas president 
Nelson lühidalt oma esimese üldkonverentsi 
lõppsõnas: „Meie sõnum maailmale on lihtne 
ja siiras: me kutsume kõiki Jumala lapsi mõle-
mal pool eesriiet tulema nende Päästja juurde, 
võtma vastu püha templi õnnistused, tundma 
kestvat õnne ja saama igavese elu vääriliseks.” 7

Iisraeli kokkukogumine siin pool eesrii-
et tähendab misjonitööd. Igaüks meist, kes 
saab teenida põhimisjonil, peaks seda või-
malust hoolikalt kaaluma. Pean seda suureks 

õnnistuseks, et sain teenida misjonil Itaalias ajal, 
mil sealne Kirik oli veel väga noor. Meie kogu-
dused kogunesid üürisaalides ja lootsime, et ühel 
päeval on seal vaiad ja vaiakogudused. Jälgisin, 
kuidas vaprad teerajajad tulid Kirikusse ja sel 
suurepärasel maal Iisraeli kokkukogumisele alust 
rajasid.

Üks neist oli Agnese Galdiolo. Tundsime kõik 
vägevalt Vaimu, kui misjonärid talle õppetunde 
õpetasid. Kuid isegi seda Vaimu tundes teadis ta, 
et ta pere on rangelt tema ristimise vastu. Teatud 
hetkel täitus ta aga Vaimuga ja oli nõus laskma 
end ristida, kuid muutis planeeritud ristimispäe-
va hommikul meelt. Ta tuli varakult üürisaali, 
kus ta pidi saama ristitud, ja ütles meile, et pere-
konna surve tõttu ei saa ta seda teha.

Enne lahkumist oli ta nõus meiega mõned mi-
nutid rääkima. Läksime klassiruumi, kus tegime 

kõik on teeninud misjonil ja jätkanud pärast seda 
Kirikus teenimist.

Ka Agnese ja Sebastiano teenisid misjonil, 
kus Sebastiano oli misjonijuhataja. Kui ma 
teenisin 25 aastat pärast oma esimest misjonit 
Itaalias veel teiselgi misjonil, oli mul võimalik 
näha, mida Carusod ja teised teerajajad olid seal 
Jumala kuningriigi laiendamiseks teinud. Tegin 
koos oma misjonäridega Kiriku ehitamiseks 
tööd, unistades, et ühel päeval ehitatakse Itaa-
liasse tempel. Kujutage ette, millist rõõmu see 
mulle valmistab, et meil on nüüd Itaalias Rooma 
tempel.

Vaid vähesed rõõmud on võrreldavad misjo-
nitöö rõõmuga. Kui suur õnnistus on sündida 
ajal, mil saame aidata koguda Iisraeli ja seeläbi 
rõõmuga kestvas taastamises kaasa lüüa.

Misjonitöö rõõmu ei tunne loomulikult ainult 

President Nelson 
on õpetanud, et 

meil on võimalus ja 
kohustus kummalgi 

pool eesriiet  
toimuvale  

kogumisele  
kaasa aidata.

Agnese Galdiolo ristimine

Vanem ja õde Curtis mõne Caruso  
pere liikmega
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Teispool eesriiet 
aitame koguda 

Iisraeli templi-  ja 
pereajalootööga.

põhimisjonärid. Igaüks meist saab aidata kaasa 
oma õdede ja vendade usulepööramisele või ak-
tiveerimisele, kui töötame käsikäes põhimisjonä-
ridega. Meil on võimalus Iisraeli kokku koguda, 
kui kutsume teisi tulema ja vaatama ning oleme 
osaduses nendega, keda õpetatakse.

Teispool eesriiet aitame koguda Iisraeli 
templi-  ja pereajalootööga. Selle töö tegemine 
on olnud aastaid meie kohustus. Enne Joseph 
Smithi surma tegid pühad ristimisi surnute 
heaks ning vähesed said omaenda templianni 
ja nad pitseeriti. Nauvoo templi valmides tehti 
tõsisemalt algust elusolijate templiandidga. Utah’ 
osariigi templites alustati ka esivanemate templi-
andide ja ristimistega.

Eliza R. Snow, kellel oli selles taastamise 
protsessis võtmeosa, mõistis selle taastamise osa 

tähtsust. Ta veetis palju aega templianni kojas ja 
oli seal abiks talituste tegemisel.8 Ühe Abiühin-
gu külastuse käigus õpetas ta 1869. aastal oma 
õdedele: „Olen mõtisklenud selle suure töö üle, 
mida me peame tegema, nimelt elavate ja surnute 
päästmisele kaasaaitamise üle. Tahame olla ‥ 
Jumalatele ja pühadele sobivad kaaslased.” 9

Ja loomulikult on ligipääs templitalitustele 
vapustaval kombel suurenenud seoses paljude 
templite ehitamisega kõikjal maailmas, millele 
tuleb lisa.

Tänu meie kasutuses olevatele vahenditele 
võib templi-  ja pereajalootöö kuuluda igapäeva-
selt kestvas taastamises osalemise juurde. Olen 
olnud juba aastaid pereajalootööst huvitatud ja 
sellega hõivatud, kuid tänu veebitööriistadele 
on mind saatnud perenimede templisse viimisel 
suurem edu. Mul on pühad mälestused sellest, 

kui ma istusin Ghanas meie korteris ja otsisin 
oma Euroopast pärit esivanemaid, kelle nimed 
saime koos naisega viia Ghana Accra templisse. 
Sama rõõmuküllane võimalus on avanenud meile 
ka teistes kohtades, kuhu meid on saadetud.

Prohvet Joseph Smithi kaudu hakkas Jumal 
„täide saat[ma] kõikide nende asjade taastami[st], 
mis on maailma algusest peale kõigi pühade 
prohvetite suu läbi ‥ räägitud” (ÕL 27:6). See 
taastamine on jätkunud praegusajani, mil Jumal 
„ilmutab praegu” ja „ilmutab veel palju suuri ja 
tähtsaid Jumala kuningriiki puutuvaid asju”  
(UA 1:9). Olen sügavalt tänulik, et saame selles 
kestvas taastamises kaasa lüüa. ◼

„Kui arvate, et Kirik on täi-
elikult taastatud, siis te olete 
näinud kõigest algust. Palju 

enam on tulemas.”  
– President Nelson
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 1. Vt Ef 1:10; ÕL 27:13.
 2. Vt Tn 2:35–45; ÕL 65.
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kevadine üldkonverents)
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Eliza R. Snow, algusaja  
Abiühingu juht
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Millised sõnad teile meenuvad, kui mõtlete Mormoni 
Raamatule?

Nefilased, laamanlased, muulased?
Sõda, kõnnumaa, häda?
Meeleparandus, lunastus, õigemeelsus?
Jeesus Kristus?
Lootus?
Ülestõusmispüha on täiuslik aeg mõelda taas Mormoni  

Raamatu sõnumi üle. Ennekõike sõnumi üle, et Jeesus on 
Kristus, meie Päästja ja Lunastaja. Tänu Temale saab meid 
lõpuks vabastada kehalisest valust ja hingevalust. Surmast 
ja patust. Võime saada jagu kõigest halvast, millega maailm 
meid loobib.

Lihtsalt öeldes, me saame elada lootuses.
Lootus – tõeline Kristuse- keskne lootus – inspireeris vana 

aja prohveteid pidama kuldplaatidel ülestähendusi, millest sai 
Mormoni Raamat. Jaakob räägib meile: „Sest selle kavatsuse-
ga me oleme need asjad kirja pannud, et nad võiksid teada, et 
me teadsime Kristusest ja meil oli lootus tema hiilgusele mitusada 
aastat enne tema tulekut.” ( Jb 4:4; rõhutus lisatud)

Jaakob tahtis meile teada anda, et tema – ja teised üles-
tähendusi pidanud prohvetid – teadis, et Kristus tuleb. 
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Mormoni Raamatu prohvetitel jagus lootust, et Kristus tuleb.  
Kui loeme nende sõnu, võime ka meie elada Tema taastuleku lootuses.

NAD ELASID KRISTUSE TULEMISE 

LOOTUSES  

Mitusada aastat enne Tema tulekut! Ja nõnda lootma ins-
pireerisid neid prohvetite sõnad, mida nad lugesid. Jaakob 
selgitab: „Ja mitte ainult meil endil ei olnud lootus tema 
hiilgusele, vaid ka kõikidel nendel pühadel prohvetitel, 
kes olid enne meid.

Vaata, nad uskusid Kristusesse ja kummardasid Isa 
tema nimel, ja ka meie kummardame Isa tema nimel. ‥

Mispärast, me uurime prohveteid ja meil on palju 
ilmutusi ning prohvetliku kuulutamise vaim; ja kuna meil 
on kõik need tunnistajad, saame me lootust ja meie usk 
muutub kõikumatuks.” ( Jb 4:4–6; vt ka 1Ne 19:21; Jb 
7:11; Mo 3:13; Hl 8:16)

Nii omaenda kogemustest kui ka pühakirjadest loetud 
prohvetlikest kuulutamistest saadud lootus valmistas 
neid ette Kristuse tulemise päevaks. Sarnaselt julgustavad 
ka nüüdisaja prohvetid meid Kristuse taastulekuks val-
mistuma. Kui me tahame, et ka meil oleks selline lootus, 
peame me „uurim[a] prohveteid ja [püüdma saada] palju 
ilmutusi ning prohvetliku kuulutamise vaim[u]”. Nende 
tunnistus Jeesusest Kristusest tugevdab meie tunnistust ja 
aitab meil ka valmistuda Tema tulemiseks.

JA KA MEIE SAAME  
SELLELE LOOTA

Mindy Selu
Kiriku ajakirjad
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Lehhi
„Mispärast, kui tähtis on teha need asjad teatavaks maailma elanikele, 
et nad võiksid teada, et ükski liha ei saa elada Jumala juures muidu, 
kui ainult Püha Messia teenete ja halastuse ja armulikkuse läbi, kes 
annab ära oma elu lihas ja võtab selle taas Vaimu väe läbi, et ta võiks 
teoks teha surnute ülestõusmise, olles esimene, kes tõuseb.”
2. Nefi 2:8

Nefi
„Ja me räägime Kristusest, me rõõ-
mustame Kristuses, me jutlustame 
Kristusest, me kuulutame proh-
vetlikult Kristusest ja me kirjutame 
vastavalt oma prohvetlikele kuu-
lutustele, et meie lapsed võiksid 
teada, millisest allikast nad võiksid 
otsida andestust oma pattudele.”
2. Nefi 25:26
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Laamanlane 
Saamuel
„Sest vaata, ta peab kindlasti surema, 
et võiks tulla pääste; jah, tal on vajalik 
ja otstarbekas surra, et teha teoks 
surnute ülestõusmine, et seeläbi saaks 
tuua inimesi Issanda juurde.

Jah, vaata, see surm teeb teoks üles-
tõusmise ja lunastab kogu inimkonna 
esimesest surmast, mis on vaimne surm; 
sest kogu inimkond, olles Aadama lange-
misest saadik ära lõigatud Issanda juu-
rest, on arvatud surnuks nii ajalikus kui ka 
vaimses tähenduses.

Ent vaata, Kristuse ülestõusmine 
lunastab inimkonna, jah, koguni terve 
inimkonna ja toob nad tagasi Issanda 
juurde.”
Heelamani 14:15–17

Amulek
„Ja see suur ja viimne ohverdus on 
Jumala Poeg; jah, lõputu ja igavene.

Ja nõnda ta toob päästet kõigile neile, 
kes usuvad tema nimesse; ja selle viimase 
ohverduse eesmärgiks on kutsuda esile 
halastuse sülem, mis ületab õigluse ja 
valmistab inimestele vahendid, mille läbi 
neil võiks olla usku meeleparanduseks.

Ja nõnda saab halastus rahuldada 
õigluse nõuded ja ümbritseb nad kaitsva-
te kätega, samas kui see, kes ei rakenda 
usku meeleparanduseks, on jäetud 
kaitsetuks kogu õigluse nõuete seaduse 
ees; seepärast ainult sellele, kellel on 
usku meeleparanduseks, teostub suur ja 
igavene lunastusplaan.”
Alma 34:14–16

Alma
„Ja tema läheb, kannatades igasugu-
seid valusid ja kannatusi ja kiusatusi; ja 
seda sellepärast, et läheks täide sõna, 
mis ütleb, et ta võtab enda peale oma 
rahva valud ja haigused.

Ja ta võtab enda peale surma, et ta 
võiks päästa lahti surma ahelad, mis seo-
vad tema rahvast; ja ta võtab enda peale 
nende nõrkused, et ta sisemus võiks olla 
täidetud halastusega vastavalt lihale, et ta 
võiks teada vastavalt lihale, kuidas aidata 
oma rahvast vastavalt nende nõrkustele.”
Alma 7:11–12
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Mormon
„Teadke, et te peate tulema teadmisele oma isadest 
ja parandama meelt kõikidest oma pattudest ja 
süütegudest ja uskuma Jeesusesse Kristusesse, et ta 
on Jumala Poeg ja et juudid ta tapsid ja et Isa väe läbi 
ta tõusis taas, mistõttu ta on saavutanud võidu haua 
üle ja temas on ka surma astel alla neelatud.

Ja ta teeb teoks surnute ülestõusmise, misläbi inime-
ne peab tõusma, et seista tema kohtujärje ees.

Ja ta on teinud teoks maailma lunastuse, misläbi 
sellel, kes leitakse kohtupäeval tema ees süüta, lastakse 
elada Jumala juures tema kuningriigis, et laulda koos 
kooridega ülal lakkamatuid ülistuslaule Isale ja Pojale ja 
Pühale Vaimule, kes on üks Jumal, õnnelikkuse seisun-
dis, millel pole lõppu.”
Mormoni 7:5–7 ◼

Kuningas Benjamin
„Ja tema nimi on Jeesus Kristus, Jumala Poeg. ‥

Ja vaata, ta tuleb omade juurde, et pääste võiks tulla inimlastele 
nimelt usu läbi tema nimesse; ‥ 

Ja kolmandal päeval ta tõuseb surnuist. ‥
Sest vaata, ja samuti tema veri lepitab nende patud, kes on 

langenud Aadama üleastumise tõttu, kes on surnud, teadmata 
Jumala tahet nende suhtes, ehk kes on teadmatult patustanud.”
Moosia 3:8–11
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Mida ülestõusmispüha minu  
jaoks tähendab?

Meeleparandus
Jeesus Kristus esitab 
meile kõigile küsimuse: 
„Kas te nüüd tulete tagasi 
minu juurde ja parandate 
meelt oma pattudest ning 
pöördute usule, et ma 
võiksin teid terveks teha?” 
Ta lubab: „Kes iganes tu-
leb, selle ma võtan vastu.” 
(3Ne 9:13–14) Kuidas te 
end meelt parandades 
tunnete?

Tule, järgne mulle: 
M O R M O N I  R A A M A T

30. MÄRTS – 12. APRILL 

Ülestõusmispüha

VIITED
 1. Dieter F. Uchtdorf. Ennäe 

inimest! – 2018. a kevadine 
üldkonverents.

 2. Russell M. Nelson. Koos edasi 
minnes. – Liahoona, apr 2018,  
lk 7.

Ülestõusmispühadel tä-
histame „ajaloo kõige 

tähtsam[at] päev[a]” 1 – 
meie Päästja Jeesuse Kris-
tuse ülestõusmist. Sellel 
sündmusel on Taevase Isa 
õnneplaanis keskne koht.

Surelikkusele eelnenud 
elus valiti Jeesus Kristus 
meie Päästjaks. Ta lubas 
anda meile võimaluse 
saada andeks oma patud 
ja naasta oma taevasesse 
koju.

Jeesus täitis oma luba-
duse sel esimesel ülestõus-
mispühade hommikul. Ta 
võitis surma. Selle tulemu-
sena „Tema on maailma 
valgus ja elu; jah, valgus, 
mis on lõputu, mida ei saa 
kunagi pimendada; jah, ja 
ka elu, mis on lõputu, nii 
et surma ei saa enam olla” 
(Mo 16:9).

Milliseid õnnistusi toob 
ülestõusmine teile?
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Igavene elu
Päästja lepitus teeb 
igavese elu ehk ülen-
duse võimalikuks. Selle 
õnnistuse saamiseks 
peame kuuletuma 
käskudele. President 
Russell M. Nelson 
on nimetanud iga-
vesse ellu viivat teed 
„lepinguraja[ks]” 2. Mida 
me peame tegema, et 
seda igavese elu rada 
järgida?

Ülestõusmine
Surm on paratamatu, 
kuid Päästja võit surma 
üle tagab, et kõik tõuse-
vad üles – keha ja vaim 
ühinevad taas kord 
täiuslikul kujul (vt Al 
11:43). Kuidas ülestõus-
misest teadmine teile 
lootust annab?

Mida ülestõusmispüha minu  
jaoks tähendab?
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Miks kuningas Benjamin kutsub 
meid saama lapsesarnaseks?13.–19. APRILL  

Moosia 1–3

Kas te olete kunagi 
tundnud oma südant 

sulamas, kui olete mõnda 
last jälginud? Lapsed rää-
givad sageli südamest ning 
väljendavad armastust ja 
lihtsaid usulisi tõekspida-
misi. Päästja õpetas: „Kes 
nüüd iseennast alandab 
nagu ‥ lapsuke, on suu-
rem taevariigis” (Mt 18:4).

See võis olla üks põh-
jus, miks kuningas Ben-
jamin palus oma rahval 
loomupärane inimene 
maha jätta ja lastesarna-
seks saada (vt Mo 3:19).

Kuidas me saame 
lastesarnaseks? Vaadake 
salmi Moosia 3:19 ja täitke 
lüngad sõnadega, millega 
kuningas Benjamin kirjel-
das lapsesarnast inimest.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

ARUTELU
Leidke oma Mormoni Raamatu 
lemmikkangelastes lapsesarna-
seid iseloomujooni. Kuidas saate 
järgida nende eeskuju?

Väikese lapse sarnaseks saamine 
võimaldab meil saada lähedasemaks 
Kristusega ja tunda rõõmu, mida toob 
Tema lepituse kaudu pühaks saamine.
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20.–26. APRILL  

Moosia 4–6

Mida tähendab  
Kristuse nime oma  

südames kirjas hoida?

Mormoni Raamatus kut-
sutakse inimesi palju-

de nimede järgi – nefilased, 
laamanlased ja anti- nefi- 
lehhilased on vaid mõned 
üksikud neist. Kuningas 
Benjamin soovis, et tema 
rahvast kutsutaks kõrgema 
ja pühama, Jeesuse Kristuse 
nime järgi.

Järgnevalt on ära too-
dud, kuidas me saame 
Päästja nime „alati oma 
südames kirjas hoida”  
(Mo 5:12).

RISTIMISLEPINGU 
SÕLMIMINE

Kui meid ristitakse, sõlmime 
me Jumalaga lepingu, et võta-
me enda peale Kristuse nime. 
Mida see teie arvates tähen-

dab? (Vt Mo 18:8–9.)

SAKRAMENDI VÕTMINE
Meil on kästud igal nädalal väärili-

selt sakramenti võtta. Sakra-
mendi ajal taaspühendume oma 
lepingule Jeesuse Kristuse nimi 

enda peale võtta (vt Mn 4:3).

ARUTELU
Mida te teete iga päev, et 
kindlustada, et Kristuse nimi 
oleks teie südames kirjas?

KRISTUSE JÜNGRILE 
OMANE KÄITUMINE
Meie lepingud nõuavad, 
et peaksime käske. Meie 

tegudest peaks peegeldu-
ma soov järgida Kristust 

ja saada Tema- sarnaseks. 
Seeläbi saab meid kutsuda 
jätkuvalt Tema nime järgi. 
Nõnda hoiamegi Kristuse 

nime oma südames  
kirjas (vt Mo 5:12).

IL
LU

ST
RE

ER
IN

U
D 

BR
YA

N
 B

EA
CH

4.  
NÄDAL



32 L i a h o o n a

Lõpetasin õigusteaduskonna umbes samal ajal, kui oli mu 
tütre esimene sünnipäev. Ootasime naisega, et saaksime 

tähistada mu kooli lõppu, meie tütre sünnipäeva ja meile 
avanevaid uusi võimalusi, kuid miski ei läinud nii, nagu 
planeerisime.

Jäin peagi pärast teadusliku kraadi omandamist töötuks ja 
mul oli raske tööd leida. Peagi sattusime rahalistesse raskus-
tesse. Ka lihtne sünnipäevapidu tekitanuks raskusi.

Pidasime naisega pikki jutuajamisi ja leppisime lõpuks olu-
korraga. Ma ei saanud osta oma tütrele isegi mingit lihtsat 
kingitust ja nägin, kuidas mu armas naine oli pettunud, 
ning isana polnud see mulle kerge.

Ma ei saanud aru, mis toimub. Palvetasin ja 
palusin, et Taevane Isa aitaks mul mõista, mida 
Ta minult ootab. Äkitselt kuulsin oma peas 
nagu mingit häält lausumas: „Sinu valdu-
ses on midagi palju väärtuslikumat 
kui mingi materiaalne vara siin 
maa peal. Sa hoiad preesterlust. 
Mis saaks olla parem kingitus 
su tütrele kui preesterluse 
õnnistus?”

Mõeldes, mida preester-
lus minu jaoks tähendab, 
täitusid mu silmad pisa-
raist. Mu süda pakatas 

tänust, kui mõtlesin järele, et preesterlus on see vägi, mis saab 
minu perekonna kogu igavikuks kokku liita.

Jagasin tundeid oma naisega. Ütlesin talle, et õnnistus  
on kõik, mida saan meie tütrele anda. Jõudsime mõlemad 
otsusele, et see toob talle õnne ja rõõmu ning et sellest 
piisab.

Meie tütre sünnipäeval tõid sõbrad, sugulased ja naabrid 
koogi ja lihtsad kaunistused. Olime tänulikud, et saime tä-
histada seda erilist päeva meile armsate inimestega. Tol õhtul 

panin oma käed tütre pea peale ja andsin talle 
õnnistuse. Õnnistasin teda kõigega, mida 

Issanda Vaim mind ütlema õhutas.
Muutuste periood pole veel lõppenud 

ning töötus ja rahaline olukord val-
mistavad meile ikka veel probleeme. 
Kuid ka keset kurbust ja nurjumisi 
tunneme oma Päästja Jeesuse Kris-
tuse kaudu rahu ja tröösti. Mul pole 
mingit kahtlust, et ligipääs preester-
luse väele Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kiriku liikmena on õnnistus. 
See oli kõik, mida sain oma tütrele 

sünnipäevaks anda ja seda oli enam 
kui piisavalt. ◼

Jonathan Mafra Sena de Santana, 
Santa Catarina, Brasiilia
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Sain anda vaid õnnistuse

V I I M S E  A J A  P Ü H A D E  H Ä Ä L E D

Kuulsin oma peas nagu mingit 
häält lausumas: „Sinu valduses  
on midagi palju väärtuslikumat 
kui mingi materiaalne vara siin 
maa peal.”
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Olin 26- aastane, kui me abikaasaga 
oma esimese lapse kaotasime. 

Kennedyl diagnoositi ajukasvaja, kui 
ta oli vaid 13- kuune. Pärast kolme 
operatsiooni, viit keemiaravikuuri ning 
erinevaid ravimeid ja ravisid suri ta 
20- kuuselt meie käte vahel.

Ilusa, uudishimuliku ja tegusa 
pisitütre kaotamine oli minu jaoks 
laastav. Kuidas see sai juhtuda?  
Kuidas saan eluga edasi minna? 
Küsimusi oli nii palju, kuid ei ühtegi 
vastust. Läksime paar päeva pärast 
matuseid abikaasaga hauaplatsile, mis 
oli ikka veel kaetud matusest  
alles jäänud ilusate roosade lillede  
ja lintidega.

Oma tütrele mõeldes nägin murul 
hüppamas tillukest linnupoega,  
kes oli liiga väike, et lennata. See  
linnuke meenutas mulle Kennedyt, 
kuna ta armastas loomi. Linnuke 
hüppas hauale ning mängis lintide ja 
lillede keskel. Naeratasin, teades, et 
see on just see, mida Kennedy oleks 
tahtnud. Seejärel hüppas linnuke 
minu poole. Ma ei julgenud oimugi 
liigutada. Linnuke hüppas mu kõr-
vale, nõjatus mu jala vastu, sulges 
silmad ja jäi magama.

Suudan vaevu selgitada, mida sel 
hetkel tundsin. Tundus, otsekui oleks 
Kennedy mind kallistanud. Ma ei saa-
nud oma tütart süles hoida, kuid see 
linnuke – meie Taevaisa loodu – tuli ja 
nõjatas oma pisikese pea minu vastu, 

Linnuke meenutas mulle
meenutades mulle, et Taevane Isa 
mõistab mu valu ning on alati olemas, 
et mind trööstida ja sellest katsumusest 
läbi aidata.
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Vanem David A. Bednar Kaheteist-
kümne Apostli Kvoorumist on öelnud: 
„Kui sõnad ei suuda tuua vajalikku 
tröösti ‥, kui mõistus ja loogika ei suu-
da panna meid piisavalt mõistma elus 
ette tulevat ebaõiglust ja ebavõrdsust, ‥ 
ning kui tundub, et ehk oleme me siiski 
tõeliselt üksinda, õnnistatakse meid 
tõepoolest Issanda õrna halastusega.” 

(Issanda õrn halastus. – 2005. a kevadine 
üldkonverents)

Mul polnud ikka veel kõiki vastuseid 
oma küsimustele, kuid see õrn halastus 

kinnitas mulle, et meie Taevane Isa ar-
mastab nii Kennedyt kui ka mind, ning 
et Tema Poja Jeesuse Kristuse lepitus-
ohvri kaudu on mul lootust Kennedy ja 
oma abikaasaga ühel päeval taas pere-
na koos olla. ◼

Laura Linton, Utah’ osariik,  
Ameerika Ühendriigid

Kui mõtlesin oma 
tütrele, hüppas murul 
minu poole tilluke 
linnupoeg, kes oli liiga 
väike, et lennata.
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Kui mul paluti juhatada Abiühin-
gus arutelu Päästja kutsest Tema 

lambaid sööta, jõudsin otsusele, et kui 
ma tahan õdesid motiveerida, peaksin 
tegema midagi ühe Tema lamba heaks.

Võtsin julguse kokku ja kutsusin ühe 
väheaktiivse õe endaga Abiühingu üri-
tusele. Ta võttis mu kutse vastu ja meil 
oli tore. Tundsin, et see on hea näide ja 
tahtsin innukalt oma kogemusest rääki-
da. Kuid Issandal oli mulle veel midagi 
õpetada.

Kui ma ühel hommikul riidesse pa-
nin, mõistsin, et mu hõbedane käevõru 
on kadunud. See käevõru kingiti mulle 
sünnipäevaks, kui ma Prantsusmaal 
käisin, ja oli mulle seega erilise tähen-
dusega. Hakkasin seda otsima sellistest 
kohtadest, kus see võis olla, kuid ei 

Kallim kui hõbedane käevõru

kallid kui su käevõru? Aga su õed, kes 
ei kuulu Kirikusse? Kas sa palvetad ka 
nende eest?”

Kui rääkisin oma kadunud käevõ-
ruga seotud kogemusest Abiühingus, 
järgnes sellele meeldiv arutelu. Rääki-
sin õdedele, et mulle sai selgeks, et  
kui Päästja palub meil oma lambaid 
toita, tuleb meil meeles pidada, et 
„hingede väärtus on Jumala silmis 
suur” (ÕL 18:10). Ta tahab, et me 
oleksime ümberolijaist teadlikud ning 
armastaksime neid, hooliksime neist 
ja palvetaksime kogu jõust nende eest. 
Kui me seda teeme, avastame, et iga-
üks on kaugelt enam väärt kui hõbeda-
ne käevõru. ◼

Sylvie Houmeau, Québeci provints, 
Kanada IL
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leidnud seda. Seejärel ütlesin endale, 
et kui ma palvetan, leian käevõru 
kiiresti üles.

Palvetasin ja otsisin igalt poolt. 
Palvetasin kaks päeva keskendunult 
ja otsisin pingsalt. Anusin, et Taevane 
Isa aitaks mul seda leida, kuid ikkagi 
ei leidnud ma seda. Kuna käevõru oli 
mulle kallis, vaevas see mu südant.

Ühel õhtul palvetas mu poeg koos 
minuga voodi ääres. Pärast palvet võttis 
ta midagi maast ja ulatas mulle. See oli 
mu käevõru! Ta leidis selle voodi alt. 
Mingil kombel polnud ma seda otsides 
märganud. Nutsin rõõmust, et selle 
tagasi sain.

Äkitselt tekkis mul mõte: „Kas sa 
palvetad sama tõsiselt oma Kiriku 
õdede eest? Kas nad on sinu jaoks sama 

Ühel hommikul mõistsin ma, et mu 
hõbedane käevõru on kadunud.  
Kuna käevõru oli mulle kallis,  
vaevas see mu südant.
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Mõni aeg tagasi viisime naisega oma 
kaks noorimat poega Prantsus-

maale, et sõita ringi piirkondades, kus 
ma olin teeninud põhimisjonärina. 
Külastasime Kiriku kogudusi, kus olin 
teeninud, ja rõõmustasime koos liikme-
tega, keda olin õpetanud. Külastasime 
ka ajaloolisi paiku.

Üks selline paik oli Château de 
Châlucet’ lossivaremed. Seda võimsat 
keskaegset lossi rünnati sajandeid tagasi 
ja enamik sellest hävitati. Kõikjal vare-
mete ümber kasvas taimestik ning rada 
sinna oli kitsas ja järsk. Mäkketõus oli 
raske, kuid kui me kord kohale jõudsi-
me, oli see seda väärt.

Poistele meeldis ronida alla toonases-
se vangikoopasse ja kõrgele üles, selle 
vähese otsa, mis oli veel lossimüüridest 
järele jäänud. Loss pani nende kujutlus-
võime tööle, just nagu see oli lumma-
nud mind 24 aastat tagasi.

Meie seal olles puhkes taamal suvine 
torm. See edenes kiiresti. Taevas täitus 
tumedate pilvede ja välguga, millele 
järgnesid tugevad kõuekärgatused.

Kiirustasime mööda rada alla ja 
jooksime auto juurde, kui torm meie 
poole kihutas. Peagi saime ränga padu-
vihma käes läbimärjaks ja mulla asemel 
kattis rada muda. Kartsime, et kaotame 
jalgealuse ja libiseme mööda järsku 
kivist rada alla.

Märkasime raja ääres puude seas 
mingit varjualust. Kössitasime ühes-
koos varjualuse all ja mõtisklesime, 
kui kaua peame ootama, et tagasi alla 
jõuda.

„Loeme palve,” ütles meie noorim 
poeg.

Ta küsis, kas tema saaks selle öelda, 
ja palvetas, et vihm lakkaks, et saaksime 
turvaliselt mäest alla minna. Ta vaatas 
meile otsa ja ütles: „Nüüd on meil vaja 
vaid piisavalt usku.”

Selgitasin, et palve ei toimi alati 
niimoodi.

„Ei,” ütles ta, „sadu lõppeb kümne 
minuti pärast!”

Umbes kümne minuti pärast sadu 
lõppes.

„Nonii, lähme!” ütles ta.
„Kui läheme nüüd, hakkab uuesti 

sadama ja me jääme lõksu,” ütles meie 
vanem poeg.

„Ei hakka!” vastas noorim. „Lähme!”
Liikusime rajal mööda kuivemaid 

kohti, lükates põõsaid ja oksi eemale. 
Autosse jõudes tegime tänupalve. Peagi 
hakkas taas vihma sadama.

„Näete, mida saab teha veidi usku?” 
ütles meie poeg alandlikult.

Tol päeval andis ta meile kõigile 
suure õppetunni. ◼

Godfrey J. Ellis, Washington, Ameerika 
Ühendriigid

„Näete, mida saab teha veidi usku?”
Kiirustasime mööda rada alla, kui torm meie poole kihutas.  

„Loeme palve,” ütles meie noorim poeg.
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Aadama langemisega saabusid maailma haigused ja patt. Nii üks kui teine võib 
osutuda omaenda mõjualal saatuslikuks. Haigustest pole ehk miski nii levinud 
või laastav kui vähktõbi. Mõnes riigis tekib rohkem kui ühel kolmandikul ela-

nikkonnast mingit liiki vähkkasvaja ja see on pea neljandiku surmajuhtumite põhjusta-
ja.1 Vähk algab sageli ühest rakust, mis on nii väike, et seda näeb vaid mikroskoobiga. 
Kuid see võib kasvada ja levida kiiresti.

Selleks et vähktõbi taanduks, saavad patsiendid ravi. Täielik remissioon tähendab 
seda, et haigusest ei jää järele ühtegi tuvastatavat märki. Kuid spetsialistid märgivad 
kärmelt, et kuigi patsiendi vähktõbi võib olla kadunud, ei pruugi see tähendada, et ta 
on terve.2 Seetõttu pakub remissioon küll kergendust ja lootust, kuid vähihaiged looda-
vad alati remissioonist enamat – nad loodavad saada terveks. Ühe allika põhjal tähen-
dab „kellegi vähktõvest terveks kuulutamine ootamist, et näha, kas vähk tuleb tagasi. 
Seega on aeg oluline tegur. Kui remissioon on kestnud mõned aastad, võib patsient 
olla vähktõvest terveks saanud. Teatud vähkkasvajad võivad pärast mitme aasta pikkust 
remissiooni tagasi tulla.” 3

Haigus ja patt
Ükskõik kui laastavalt vähktõbi kehale ka ei mõju, mõjub patt 

hingele veelgi laastavamalt. Patt saab tavaliselt alguse millesti väi-
kesest – mõnikord vaevu märgatavast –, kuid võib kiiresti kasvada. 
See nakatab, seejärel sandistab ja siis tapab hinge. See on peamine, 
või tegelikult ainuke kõige loodu vaimse surma põhjustaja. Paturavi 
on meeleparandus. Tõelisel meeleparandusel on patustaja remissi-
oonile ehk pattude andekssaamisele sajaprotsendiline mõju. Selline 
andekssaamine pakub hingele leevendust ja rõõmu. Kuid patu 
andekssaamine ning selle sümptomitest ja mõjust vabanemine ei 
pruugi tähendada, et patustaja on täiesti terve. Langenud inimese 

Vanem  
Kyle S. McKay
Seitsmekümnest

Vägev 
südamemuutus

Patt nakatab, 
sandistab ja tapab  

hinge. Patt on  
peamine, või tegelikult 

ainuke vaimse  
surma põhjustaja.  

Paturavi on 
meeleparandus.
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südames on midagi sellist, mis lubab patustada või on patualdis. Nõnda siis 
saab patt uuesti juhtuda ka pärast aastatepikkust remissiooni. Remissioon 
ehk teisisõnu pattude andekssaamise kestmajäämine on täieliku tervenemi-
se puhul ülioluline.

Puhas ja terve
See analoogia aitab meil mõista, et peame vaimselt mitte ainult patust 

puhtaks saama, vaid ka patususest tervenema. See sõda, mis paneb meie ta-
het tegema head, vastupidiselt meie loomusele teha halba, võib olla väsitav. 
Ustavana oleme võidukad mitte lihtsalt seetõttu, et oma tahte loomusele 
peale surusime, vaid kuna alistasime oma tahte Jumalale ja Tema muutis 
meie loomust.

Kuningas Benjamin on õpetanud: „Sest loomupärane inimene on Juma-
la vaenlane ja on seda olnud Aadama langemisest saadik ning saab olema 
igavesest ajast igavesti, kui ta ei alistu Püha Vaimu kutsele ega jäta maha 
loomupärast inimest ‥ Issanda Kristuse lepituse kaudu” (Mo 3:19). Vastu-
seks sellele ja teistele õpetustele palvetas Benjamini rahvas: „Oo, halasta ja 
kasuta Kristuse lepitavat verd, et me võiksime saada andeks oma patud ja 
et meie südamed võiksid saada puhastatud” (Mo 4:2; rõhutus lisatud). Kui 
nad olid palvetanud, vastas Issand nende kaheosalisele palvele. Esmalt „tuli 
nende peale Issanda Vaim ja nad täitusid rõõmuga, saades andeks oma 
patud ja saades meelerahu” (Mo 4:3).

Nähes, et tema rahvas oli „saa[nud] andeks”, õhutas kuningas Benjamin 
neid täielikult tervenema, õpetades neile, kuidas andekssaamine kestma 
jääks (vt Mo 4:11–30). „Kui te teete seda,” lubas ta, „rõõmustate te alati ja 
täitute Jumala armastusega ning saate alati oma patud andeks” (Mo 4:12).

Rahvas uskus ja kohustus täitma kuningas Benjamini sõnu, mille peale 
Issand vastas nende palve teisele osale – et „[nende] südamed võiksid saada 
puhastatud”. Rahvas hüüdis tänu ja kiitusega: „Kõigeväelise Issanda Vaim 
‥ on põhjustanud meis ehk meie südametes vägeva muutuse, nii et meil 
ei ole enam mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head” (Mo 5:2). 
Kuningas Benjamin selgitas, et see vägev muutus tähendab seda, et nad on 
sündinud Jumalast (vt Mo 5:7).

„Kuidas on see sündinud?”
Prohvet Alma õpetas, et me peame meelt parandama ja ka uuesti sündi-

ma – sündima Jumalast, südames muutuma (vt Al 5:49). Kui me jätkuvalt 
meelt parandame, võtab Issand ära kõik meie patud ja võtab ära selle, mis 

meis loomupäraselt pattu esile kutsub või lubab 
patul meis eksisteerida. Kuid Enose sõnadesse 
panduna: „Issand, kuidas on see sündinud?” (En 
1:7) Vastus on lihtne, kuid ometi sügavmõtteline 
ja igavene. Issand on kuulutanud neile, kes on 
saanud terveks mistahes füüsilisest või vaimsest 
seisundist: „Sinu usk on sind terveks teinud” (vt 
En 1:8; vt ka Mk 5:34).

Alma koges südames vägevat muutust „vasta-
valt tema usule” ning tema järgijate süda muutus, 
kui nad „panid oma lootuse tõelisele ja elavale 
Jumalale” (Al 5:12, 13). Kuningas Benjamini 
rahva süda „muutu[s] usu läbi [Päästja] nimesse” 
(Mo 5:7).

Kui meie tahame sellist usku, et saaksime 
kogu südamest Issandat usaldada, peame tege-
ma seda, mis viib usuni, ja seejärel tegema seda, 

See vägev südamemuutus 

kutsutakse meis esile ja 

me ise seda esile ei kutsu.

milleni viib usk. Seoses südamemuutusega on 
Issand rõhutanud paljude usuni viivate asjade 
seas paastumist, palvet ja Jumala sõna. Ja kuigi 
usk viib paljude asjadeni, on meeleparandus selle 
esikvili.

Mõtisklege kahe järgmise Heelamani raamatu 
salmi üle, mis neile põhimõtetele valgust heida-
vad. Kõigepealt loeme inimestest, kes „paastusid 
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ja palvetasid sageli ning kasvasid ‥ üha kindlamaks usus Kristusesse, ‥ 
kuni selleni välja, et nende südamed said puhastatud ja pühitsetud, milline 
pühitsemine tuleb sellest, et nad andsid oma südamed Jumalale” (Hl 3:35). 
Seejärel annab laamanlasest prohvet Saamuel meile teada: „Pühakirj[ad], 
jah, pühade prohvetite prohvetlik[ud] kuulutus[ed] ‥ juhivad ‥ uskuma 
Issandasse ja meeleparandusele, milline usk ning meeleparandus toovad ‥ 
südamete muutuse” (Hl 15:7).

Jumalast sõltumine
Siinkohal peaksime peatuma ja tunnistama, et see vägev muutus, millest 

me räägime, kutsutakse meis esile ja me ise seda esile ei kutsu. Me oleme 
võimelised meelt parandama, käitumist, suhtumist ning isegi oma soove 
ja tõekspidamisi muutma, kuid oma loomuse muutmine käib meil üle jõu 
ja võimete. Selle vägeva muutuse osas sõltume me täielikult Kõikvõimsast 
Jumalast. Tema puhastab armulikult meie südant ja muudab meie loomust 
„pärast kõike, mida me saame teha” (2Ne 25:23). Ta kutsub ainiti ja kind-
lalt: „Paranda[ge] meelt ning tul[ge] minu juurde kogu südamest ja ma 
teen [teid] terveks ” (3Ne 18:32; rõhutus lisatud).

Patususest tervenemise mõjul meid „muudet[akse meie] lihalikust ja 
langenud seisundist õigemeelsuse seisundisse, ‥ saades tema poegadeks 
ja tütardeks; ja nõnda saavad [meist] uued olevused” (Mo 27:25, 26). Meie 

palgeilt särab Kristuse valgus. Lisaks öel-
dakse meile pühakirjades, et „ükski Jumalast 

sündinu ei tee pattu” (1Jh 5:18). See pole nii sel-
lepärast, nagu me poleks võimelised patustama, 
vaid kuna patustamine pole meile enam loomu-
omane. See on tõepoolest vägev muutus.

Tuleks meeles pidada, et vägev südamemuu-
tus on aja jooksul toimuv protsess, mitte mingi 
ajahetk. See muutus on tavaliselt järkjärguline, 
mõnikord vaevumärgatav, kuid see on tõeline, 
see on vägev ja see on vajalik.

Kui te pole veel kogenud sellist vägevat muu-
tust, siis tahaksin teilt küsida, kas te olete meelt 
parandanud ja patud andeks saanud? Kas te 
uurite pühakirju? Kas te paastute ja palvetate 
sageli, et võiksite kasvada üha kindlamaks usus 
Kristusesse? Kas teil on piisavalt usku, et kogu 
südamest Issandat usaldada? Kas te püsite selles 
usus kindlana? Kas te jälgite oma mõtteid, sõnu 
ja tegusid ning täidate Jumala käske? Seda tehes 
rõõmustate te alati ja täitute Jumala armastusega 
ning saate alati oma patud andeks. Ja kui teie 
andekssaamine jääb kestma, saate te terveks, 
paranete ja muutute !

Jeesusel Kristusel on vägi puhastada meid 
patust ja ravida meid patususest. Ta on vägev 
päästma ja sel eesmärgil ka vägev muutma. Kui 
me rakendame usku, tehes kõik muudatused, 
milleks me oleme võimelised, ja allutame seeläbi 
oma südame Temale, rakendab Tema meis oma 
väge, et seda vägevat südamemuutust esile kutsu-
da (vt Al 5:14). ◼

VIITED
 1. Vt Stacy Simon. Facts & Figures 2019: US Cancer Death 

Rate Has Dropped 27% in 25 Years. – American Cancer 
Society, 8. jaan 2019, cancer.org.

 2. Vt „Remission: What Does It Mean?” webMD.com.
 3. Cathy Sweat. The Gates to Recovery, 2019.

Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele saab meid mitte  
ainult puhastada patust, vaid ravida ka patususest.
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„Taastamise kroon [on] püha tempel. Selle pühad talitused ja lepingud on pöör-
delise tähtsusega, et valmistada ette inimesi, kes on valmis Päästjat Tema teise 
tulemise ajal vastu võtma.” 1

Esimene Presidentkond on teinud ajast aega templitseremooniates ja toimingutes 
kohandusi selleks, et liikmete templielamus oleks täiuslikum ja et aidata kõigil, kes 
templisse tulevad, tunda nendes pühades paikades lähedasemat sidet Jumalaga.

Templis käies panevad liikmed selga tseremooniariided, mille õpetuspõhise ja süm-
boolse tähenduse juured ulatuvad Vana Testamendi aegse templiteenistuseni (vt 3Ms 8 
ja 2Ms 28).

Templitseremoonia riietes on tehtud mõningaid kohandusi. Need kohandused ei 
osuta templisümboolika või - õpetuse muutmisele, vaid nende eesmärk on templielamu-
se lihtsustamine, mugavdamine ja hõlbustamine, kuna riiete selgapanek ja hooldamine 
on kergem ja riided on taskukohasemad.

Esimene Presidentkond

Täiuslikum 
templielamus

„Igasugused talitustes 
ja toimingutes tehtud 
kohandused ei muuda 
[templis] sõlmitavate lepingute 
püha olemust. Kohandused 
võimaldavad lepingutel 
juurduda eri ajal ja oludes 
elavate inimeste südames.”
President Russell M. Nelson, 
üldkonverentsi juhtide koolitamise 
koosolek, okt 2019.

Osa kohandusi on järgmised:

•  Lihtsama lõikega loor ja õlarüü.
•  Peakattel ei ole enam plastikust siseosa ega ehislipsu ja 

looril puudub lehv.
•  Õlarüüd, peakate ja ehisvöö valmistatakse samast vas-

tupidavast materjalist, mistõttu need kestavad kauem ja 
neid on kergem hooldada.

Loodame, et need kohandused aitavad muuta seda püha 
elamust teie jaoks veelgi täiuslikumaks, kui regulaarsest temp-
liteenistusest on saanud teie elu lahutamatu osa. ◼
VIIDE

1. Russell M. Nelson. Lõppsõna. – 2019. a sügisene üldkonverents.
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas juba olemasolevaid tseremooniariideid 
saab kanda ka edaspidi?

Jah. Varasema tegumoega riideid saab kasutada 
kuni selle ajani, mil need vajavad väljavahetamist.
Kuidas on õige vanu tseremooniariideid  
ära visata?

„Selleks et kulunud tseremooniariideid ära 
visata, peavad liikmed lõikama need sellisteks 
tükkideks, et nende algne kasutusviis pole tuvas-
tatav” (Handbook 2: Administering the Church, 2010, 
21.1.42).
Kas praegusi riideid saab muuta uutele  
kohandustele vastavaks?

Jah. Sellekohast lisainfot leiate aadressilt store.
ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing, kui 

olete oma liikmekonto kaudu sisse loginud, või 
külastades jaotusteenistuse kauplust ja küsides 
müüjalt.
Kas vanu tseremooniariideid saab kellelegi 
annetada?

Kui sobib, saab anda vähe kasutatud riideid 
templianni saanud sugulastele või sõpradele. 
Tseremooniariideid ei peaks siiski annetama 
templile, mittetulundusühingule Deseret Indust-
ries ega ühelegi taaskasutusettevõttele.
Kust saab uusi riideid?

Infot riiete hinna ja saadavuse kohta teie 
piirkonnas leiate aadressilt store.Church 
ofJesusChrist.org/ceremonialclothing või 
jaotusteenistusest.
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Selles rubriigis
44 Noorte täiskasvanute oluline 

roll kestvas taastamises

Jagage oma lugu
Kas teil on mõni imeline lugu, mida 
teistega jagada? Või kas soovite näha 
artikleid teatud teemadel? Kui jah, siis 
soovime kuulda teie arvamust! Võite esi-
tada artikli või anda tagasisidet aadressil 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Need ja teised artiklid 
leiate aadressilt:
•  liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  YA Weekly (Gospel Library (evangeeliumi 

raamatukogu) rakendus, noorte  
täiskasvanute rubriik)

Noored täiskasvanud

Me saame levitada evangeeliumivalgust

Ainult digitaalne
Kas arvate, et te pole noorte  
täiskasvanutena kuigi olulised? 
Arvake veel kord
Cesar Gervacio

Kiriku täisnime väljaütlemine  
tundus kohmakana, kuid oli  
seda väärt
Lauri Ahola

Rõõm Issanda töö tegemisest

Kuningriigi ehitamine  
Uus- Kaledoonias
Mindy Selu

Noore täiskasvanu iga on kasvu-  ja võimalusterohke aeg, mil teil on võimalik 
hakata oma elu kujundama. Ja see võib olla ühtaegu jalustrabav, põnev ning 
hirmutav (just selline on see olnud meie jaoks).

Kuid kuigi me ei pruugi teada vastuseid pakilisimatele eluküsimustele, oleme 
ühes asjas täiesti kindlad – et noored täiskasvanud on olnud alati ülioluline 
jõud Jeesuse Kristuse Kiriku kestvas taastamises.

Sellekuist rubriiki planeerides rääkisime paljude noorte täiskasvanutega nende 
osalusest Iisraeli kokkukogumises. Ning nende siiras armastus Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi vastu ja sellele pühendumine on muutnud meid palju alandlikumaks. 
Oludest sõltumata mõistavad need noored pühad oma olulist rolli sel viimsel 
evangeeliumi ajajärgul. Artiklist „Noorte täiskasvanute oluline roll kestvas taas-
tamises” (lk 44) saab lugeda sellest, kuidas India, Ungari, Barbadose, Austraalia ja 
Ameerika Ühendriikide noored täiskasvanud maailma Päästja teiseks tulemiseks 
ette valmistavad.

Vaid digiartiklis räägib Cesar kaemusest, kuidas leida oma eesmärk ja saada 
paremaks juhiks. Lauri räägib õnnistustest, mida saame, kui järgime prohveti 
nõuannet. Teised noored täiskasvanud räägivad oma kogemustest seoses temp-
litöö, teenimise, pereajaloo ja misjonitööga. Ja meie toome näite noorest täiskas-
vanust Uus- Kaledoonias, millest nähtub, kuidas noored liikmed teevad Issanda 
tööd Kiriku väiksemates piirkondades.

Ükskõik kus te olete ja millised on teie olud, teie roll Iisraeli kokkukogumises 
võib olla olulisem, kui arvate. Noorte täiskasvanutena saavad meist selle Kiriku 
tulevased juhid. Ja meie tänaste jõupingutuste säde läidab homme evangeeliumi-
valguse ja levitab seda kogu maailmas.

Siiralt
Chakell Wardleigh ja Mindy Selu
Kiriku Ajakirjade noorte täiskasvanute rubriigi toimetajad
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Noorte täiskasvanute  
oluline roll  
kestvas taastamises

Kui olete kuulnud mõne Kiriku juhi üleskutset kestvas taasta-
mises osaleda või aidata Iisraeli kokku koguda, siis kas teil on 
tekkinud kunagi mõte: „Mida ma ikka üksinda teha saan?”, „Ma 

olen liiga noor”, „Ma pole veel abielus” või „Ma ei tea piisavalt, mis 
kasu minust on?”.

Meil kõigil tuleb ajuti ette selliseid mõtteid. Kuid püüdke järgmisi 
lauseid lugedes seda iseeneses kahtlemist vaigistada:

•  Joseph Smith oli kõigest 22- aastane, kui asus Mormoni Raamatut 
tõlkima.

•  Oliver Cowdery oli samuti 22- aastane ja John Whitmer 
26- aastane (ja mõlemad olid vallalised!), kui asusid tööle Josephi 
kirjutajatena.

•  1835. aastal, mil kutsuti esimene Kaheteistkümne Apostli Kvoo-
rum, olid selle liikmed 23-  kuni 35- aastased.

•  Paljud algusaegade pühad, kes liitusid Kirikuga ja jagasid evan-
geeliumi, olid noored täiskasvanud.

Kokkuvõttes tegutses Jumal Jeesuse Kristuse evangeeliumi taasta-
mise algusaegadel noorte täiskasvanute kaudu. Samasuguste inimes-
te kaudu nagu teie.

Proovige sellest aru saada.
Kirik poleks levinud täna üle kogu maa, kui kõik arvaksid, et neist 

pole kasu. Ja teie – jah, teie! – kuulute valitud põlvkonda, et jätkata 
Jeesuse Kristuse Kiriku taastamist ja juhtimist tänapäeval. M
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Noortel 
täiskasvanutel 
on olnud 
päästmistöös 
alati oluline roll.
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Jumal tegutses taastamise  
algusaegadel noorte 
täiskasvanute kaudu. 
Samasuguste inimeste  
kaudu nagu teie.

Teid saadeti siia. Just 
praegu. Põhjusega.

Meie põlvkonnast kõneledes õpetas presi-
dent Russell M. Nelson: „Te elate „üheteistküm-
nendal tunnil”. Issand on kuulutanud, et see 
on viimane kord, kui ta kutsub töötegijaid oma 
viinamäele koguma valituid maailma neljast 
nurgast. (Vt ÕL 33:3–6.) Ja teid  saadeti selles 
kokkukogumises osalema.” 1

Mõelge 65- tuhandelisele põhimisjonäri-
väele, kes terve päev, iga päev kogu maailmas 
evangeeliumi jagab. Mõelge kõikidele noortele 
täiskasvanutele, kes sõlmivad templis lepinguid, 
ammutavad kasu taastatud preesterlusest ja 
templiõnnistustest ning lubavad lepinguga olla 
ustavad, tugevdada oma perekonda ja ehitada 
Jumala kuningriiki maa peal. Mõelge noortele 
täiskasvanutele, kes teenivad Kiriku juhtide-
na kogu maailmas. Mõelge neile, kes pürivad 
järgima Jeesust Kristust kõigile vastuoludele 
vaatamata. Noortel täiskasvanutel on olnud al-
gusest peale taastamises oluline osa. Ja kestval 

JOSEPH SMITH
alustas Mormoni 
Raamatu tõlkimist 
22- aastasena OLIVER 

COWDERY
alustas tööd 
Josephi kirjutajana 
22- aastasena JOHN 

WHITMER
alustas tööd  
Josephi kirjutaja-
na 26- aastasena
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taastamisel on olnud oluline osa arvukate 
noortest täiskasvanutest kirikuliikmete elus.

Mida taastamine  
meie jaoks 
tähendab

Paljud meist osalevad taastamises selle 
põhjal, mida me oleme sellest õppinud. 
Indiast Andhra Pradeshi osariigist pärit 
noore täiskasvanu, usulepöördunu Vennela 
Vakapalli jaoks tähendab „taastamine ilmu-
tuse otsimist. Joseph Smith otsis ilmutust 
metsasalus. Ta pidas Issandaga nõu, ootas 
vastust, oli kannatlik. See mulle meeldib”. 
Vennela selgitab: „Enne taastamisest kuul-
mist ei teadnud ma palju ilmutuse otsimisest. 
Mind hämmastab enim see, kui palju aega ta 
veetis, et Jumalalt ilmutust saada. See on see, 
mida mina taastamisest õppisin.”

Ameerika Ühendriikidest Utah’ osariigist 
pärit noorpaar Emma ja Jacob Roberts on 
nõus, et taastamine on seotud „kestva ilmu-
tusega” – meile endile ja maailmale –, „et meil 

on prohvet, Jumala eestkõneleja siin maa 
peal, mis kannab hoolt selle eest, et ükskõik 
milliseid probleeme maailm ka ei tekita, siis 
meil on keegi, kes töötab, palvetab ja suhtleb 
Jumalaga, selleks et veenduda, et me oleme 
valmis ja suutelised kohtama kõiksugu prob-
leeme, mis maailm muutudes kaasa toob”.

„Taastamisega kaasneb nii palju teadmisi, 
mis muudab mu elu lihtsamaks ja pingeva-
bamaks,” ütleb Jacob. Selle kõigega kaasneb 
kindlustunne, „et Jumal on olemas ning et Ta 
armastab meid ja peab meie üle valvet”, ütleb 
Emma. „Tema eesmärk on meie õnn. Me 
võime Teda noorte täiskasvanutena täielikult 
usaldada ja järgida, kuna teame, et Ta siht on 
meie õnn. Me teame, et me oleme igavesed, 
ning see annab mulle palju lootust ja usku, 
et ükskõik mida ma teen praegu ja ükskõik 
milliseid vigu ma teen praegu, saan ma ikkagi 
meelt parandada ning mul on praegu aega 
areneda ja õppida.”

Samasugusest kindlustundest oli abi ka 
Barbadoselt pärit noorele täiskasvanule Ra-
mona Morrisele, kui ta kuulis esimest korda 
taastamisest. Ta sai muu hulgas tunnistuse, 

Taastamine 
tähendab 
ilmutuse 
otsimist.

VENNELA VAKAPALLI,  
22- AASTANE, INDIA

Taastamisega kaasneb  
nii palju teadmisi,  
mis muudab mu  
elu lihtsamaks ja 
pingevabamaks.

JACOB ROBERTS,  
29- AASTANE, AMEERIKA ÜHENDRIIGID
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et „Taevane Isa on meie jaoks olemas. Taastamine 
toob rahu neile, kes kahtlevad oma elus ja plaanis, 
mille Jumal nende jaoks teinud on”.

Kuid olgugi et taastamise mõistmine on toonud 
ta ellu selgust, möönab ta, et „Kiriku peakorterist 
nii kaugel olles on raske evangeeliumilainel olla, 
kuid kuna mu tunnistus taastatud evangeeliumist 
on olnud tugev, siis ma tean, et olgu ma kuitahes 
kaugel, võin ma end ikka tunda taastamise osalise-
na, et ma pole üksinda”.

Ja ta pole üksinda. Noored täiskasvanud on 
kogu maailmas taastamise osalised templis tee-
nimise, pereajaloo-  ja misjonitöö kaudu. Joseph 
Smithi esimesest nägemusest ja taastamisest õp-
pimine aitab meil mõista isiklikku ilmutust, misläbi 
igaüks meist saab püüda jätkuvalt teada Jumala 
tahet ja millist osa me saame kestvas taastamises 
mängida.

Noored täiskasvanud, 
kes juhivad Kirikut

Me võime küll olla noored täiskasvanud, kuid saame 
olla praegu Kiriku juhid. Vaatamata sellele, et Ungarist 
Győri linnast pärit Janka Toronyi on oma peres ainuke 
Kiriku liige, saab ta jõudu teistelt noortelt täiskasvanu-
telt, kes muul moel taastamises osalevad: „Hulk minu 
sõpru on läinud misjonile ja nende arengut on nii hea 
pealt vaadata, ning siis nad tulevad tagasi ja on kõigi 
oma kogemuste kaudu nii palju kasvanud. See on hea 
kogemus meile kõigile. Ja on alati imeline näha oma 
noortest täiskasvanutest sõpru teenimas kutsetes ja va-
hel iseendale antud võimalustes, pakkudes end näiteks 
vabatahtlikult noortekonverentsile nõuandjaks. Minu 
arvates ei tähenda taastamine alati inimestele evangee-
liumist õpetamist – see tähendab olemasolevate liikme-
te tugevdamist.”

Taastamine toob rahu 
neile, kes kahtlevad 
oma elus ja plaanis, 
mille Jumal nende jaoks 
teinud on.

RAMONA MORRIS,  
28- AASTANE, BARBADOS

Taastamine tähendab olemasolevate  
liikmete tugevdamist.

JANKA TORONYI,  
24- AASTANE, UNGARI
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Ungari noored täiskasvanud mõistavad, 
et nemad on Kiriku tulevased juhid. „Meid 
vajatakse ja peame olema ülesande kõrgusel, 
mis on mõnikord päris raske,” möönab Janka. 
„Issand kiirendab oma tööd ja meie oleme 
selles osalised. Mõnikord me mõtiskleme: 
„Kuidas ma peaksin seda tegema?” Kuid on 
tore näha, et meie juhid meid nii väga usal-
davad. See motiveerib neid, kes armastavad 
Kirikut ja kellel on tugev tunnistus, sest me 
teame, et ühel päeval vastutame meie. Pea-
me võtma endale vastutuse omaenda vaimse 
arengu eest.”

Sean ja Stefany Joseph Lääne- Austraaliast 
osalevad taastamises oma koguduse noori 
juhendades. „Minu jaoks tähendab taastami-
ses osalemine seda, et aitan tulevastel põlve-
del mõista, mis on evangeelium ning kuidas 
see saab neid ja teisi nende elus aidata,” üt-
leb Stefany. „Saame aidata kaasa, et Kirikule 
oleks hiljem meie riigis tugevam alus loodud.”

„Tahame aidata noortel saada omaenda 

tunnistust Mormoni Raamatust ja Joseph 
Smithist ning mõista, et nad on tõepoolest 
Jumala lapsed,” selgitab Sean. „Me ei taha, 
et see oleks pelgalt midagi sellist, millest 
nad Algühingus laulsid – me tahame, et nad 
tõepoolest teaksid, et see on tõsi.”

Vennelal pole alati kerge Indias evan-
geeliumi järgi elada, kuid ta teab, et noorte 
täiskasvanud liikmete tugevus inspireerib 
seal teisi ja aitab taastamisel jätkuda. „Siin on 
kõik noored täiskasvanud väga ustavad. Nad 
otsivad võimalust oma tunnistust jagada,” üt-
leb ta. „Me oleme Indias nagu teerajajad. Me 
kolime eri paigust ja osa meist lahkub lausa 
oma pere juurest. Siinne elu võib olla raske, 
kuid otsustame ikka elada evangeeliumi järgi. 
Saan pühakirjadest palju lootust, jõudu ja 
julgust.”

Pole tähtis, kus me oleme, noorte täiskas-
vanutena saame mõjutada kestvat taastamist 
vägevalt ka edaspidi oma usu ja evangeeliu-
mile pühendumise kaudu.

Minu jaoks tähendab 
taastamises osalemine 
seda, et aitan tulevastel 
põlvedel mõista, kuidas saab 
evangeelium neid ja teisi 
nende elus aidata.

STEFANY JOSEPH,  
28- AASTANE, AUSTRAALIA
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Kiriku tulevik sõltub 
meist

Meie oleme Kiriku tulevik. Käsil on viimane 
lahing. Taevane Isa loodab oma töö, oma igaves-
ti elumuutva töö tegemisel meie abile. Ta teab, 
et oleme piisavalt tugevad, et jätkata edasipür-
gimist ja võitlust kõige selle vastu, mis vastasel 
tema varrukas peidus on. Ja Saatan on lootust 
kaotamas. Ta teab, et tema lahing on juba ette 
ära kaotatud, sest Issanda töö jääb peale.

„Me teame, et Issand kiirendab tööd ja keegi 
ei suuda seda peatada,” ütleb Janka. „Me teame, 
et see juhtub igal juhul. Kuid me peame otsus-
tama, kas oleme selles osalised ja aitame seda 
edasi viia, või oleme kõrvaltvaatajad. Meil on 
vaba valik selles osaleda ning meil on tunnistus, 
et valida õigesti ja otsustada järgida Kristust. Me 
peame olema selles osalised.”

Seega sõltub meist, kelle poole me valime.
Sõltub meist, kas julgeme seista oma tõekspi-

damiste eest.
Sõltub meist, kas otsime oma elu jaoks 

ilmutust.

Sõltub meist, kas laseme eluraskustel tugevdada oma usku 
Päästjasse.

Sõltub meist, kas järgime Teda ja teeme kõik, mida suudame, et 
teisi Tema juurde tuua.

Sõltub meist, kas peame vastu lõpuni nii hästi, kui suudame.
Käes on tõepoolest viimne aeg. Ja Kiriku juhtimine president Nel-

soni sõnul „maailma kõige kaalukamal evangeeliumi ajajärgul” 2 kõlab 
tõeliselt hirmuäravata kohustusena. Kuid mõelge sellele – Taevane Isa 
usaldas meid piisavalt ja hoidis meid varuks, et tuleksime maa peale 
just sel konkreetsel ajahetkel; ajal, mil seisame silmitsi arvukate kiusa-
tuste, segajate ja nii paljude vastakate arvamustega.

Läkitades meid siia pöördelisimal evangeeliumi ajajärgul, ei saatnud 
Taevane Isa meid nurjuma. Ta teab meie võimekust, tugevust, vaprust 
ja lõpuks ka seda, et meie roll Kiriku taastamises on oluline meie va-
nusest ja abielustaatusest olenemata. Tundugu meie katsumused või 
juhtimine ja evangeeliumi jagamine kogu maa peal kuitahes võimatu, 
siis kes saab võidelda meie vastu, kui Tema on meie poolel? Tema abil 
suudame ka võimatut. ◼
VIITED
 1. Russell M. Nelson. Seiske kui tõeline millenniumi põlvkond. – Liahoona,  

okt 2016, lk 48.
 2. Russell M. Nelson. Seiske kui tõeline millenniumi põlvkond. – Liahoona,  

okt 2016, lk 46.

Lisalugusid kogu maailma noorte täiskasvanute osalusest taastamises leiate  
digiartiklist „Rõõm Issanda töö tegemisest”.
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52 Tugevdage oma usku  
esimese nägemuse kaudu
Vanem Neil L. Andersen

56 Takso, koolipoiss ja  
vastus palvele
Sydney Chime Ihunwo

58 Sammhaaval tekkinud usk
Vanem Edward Dube

62 Küsimused ja vastused: 
Esimene nägemus ja  
Mormoni Raamat

64 Neli pilti ülestõusmispü-
hade nädalast

Ma olen Kirikus 
usulepöördunu. 
Esimese asjana meeldisid mulle noorte-
üritused. Mulle meeldib ikka veel veeta 
aega Kiriku sõpradega, kes oskavad to-
redasti, meeltülendavalt lõbutseda. Eriti 
meeldib mulle koos nendega iga nädal 
Fidži Suva templis käia.

Fidžil on tunda palju eakaaslaste sur-
vet. Poes ei küsita sageli isikutunnistust, 
et osta alkoholi, suitsu ja muud taolist. 
Lapsed ostavad neid asju kogu aeg. Õige 
otsuse langetamine võib olla raske.

Minul aitavad püsida tugevana ka 
mu nooremad õed- vennad. Olen kõige 
vanem ja seega mõtlen neile iga kord, kui 
tunnen kiusatust midagi valesti teha. Ma 
ei taha, et nad teeksid halbu otsuseid, 
kuna näevad, kuidas mina midagi valesti 
teen. Ema palus minult enne surma, et 
hoolitseksin oma õdede- vendade eest ja 
oleksin alati nende jaoks olemas.

Seni olen ma õdede- vendade seas ai-
nus Kiriku liige. Kuid ma palvetan nende 
eest iga päev. Ma tänan Taevast Isa, et 
nad on elus, ja palvetan, et nad saaksid 
Tema evangeeliumist teada. Nemad 
hoiavad mind tugevana.

Mikayla J, 17, Fidži
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KUI MA OLIN16- AASTANE, sõitsin 
oma kodust Idaho osariigist Ameerika 
Ühendriikide idarannikule konverentsile, 
kuhu olid tulnud noored mehed ja noo-
red naised kõigist 50 osariigist ja ligi-
kaudu 40 rahvusest. Enne seda olin ma 
sattunud harva olukorda, kus ma oma 
tõekspidamiste ja veendumuste poolest 
teistest erinesin.

Ühel õhtul hakati mingis suvalises 
rühmas arutama Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kiriku tõekspidamisi ja 
tavasid. Suur hulk õpilasi pööras äkitselt 
tähelepanu mulle ja hakkas esitama küsi-
musi, mis olid kohati meie tõekspidamisi 
arvustavad.

Ma ei osanud seda oodata. Kuid kui 
olin hetke järele mõelnud, võtsin jutuks IL
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Vanem  
Neil L. Andersen
Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist

Kiriku kohta lausa lisainfot. Kui tol õhtul 
oma tuppa läksin, jõudis mulle kohale,  
et ma ise olin see, keda see kogemus 
enim mõjutas. Olin saanud tunda  
Isast Jumalast, Jeesusest Kristusest  
ja esimesest nägemusest tunnistamise 
väge.

Sellest enam kui 50 aasta tagusest 
kogemusest peale olen tunnistanud Isast, 
Pojast ja prohvet Joseph Smithist sadu 
kordi. Olen tundnud läbi nende koge-
muste pidevalt Püha Vaimu kinnitavat 
tunnistust.

Tahaksin jagada viit põhimõtet, mida 
olen vaimselt esimese nägemuse kohta 
mõistnud. Need põhimõtted on tugev-
danud mu usku meie Taevasesse Isasse 
ja Tema Armsasse Poega ning mu soovi 

TUGEVDAGE OMA USKU 
ESIMESE NÄGEMUSE 
KAUDU

osa meie peamisi evangeeliumipõhimõt-
teid. Selgitasin, et meil on Taevane Isa, et 
me oleme Tema pojad ja tütred, ning et 
oleme maa peal selleks, et hakata usku-
ma Jeesusesse Kristusesse ja end tõesta-
da, valides halva asemel hea.

Jõudsin nende põhimõtetega Joseph 
Smithi tunnistuseni. Teised õpilased 
polnud Joseph Smithi kohta küsinud, kuid 
avastasin, et olin jõudnud ise lähtekoha-
ni, miks ma midagi uskusin. Kui rääkisin 
Isa ja Poja ilmumisest pühas metsasalus, 
jäid kõik äkitselt vaikseks. Ruumis oli  
üdini tunda pühadust ning tundsin, 
kuidas minul ja mu sõnadel lasus tohutu 
vaimne vägi.

Hiljem tänas osa õpilastest mind mu 
kindlate veendumuste eest. Osa küsis 
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Ma palvetan, et te järgiksite 
Josephi palvemudelit, saaksite 
teada samad tõed, mida sai 
teada tema, ning tugevdak-
site usku Taevasesse Isasse 
ja Tema Poega Jeesusesse 
Kristusesse.
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neid järgida. Loodan, et need tugevdavad 
ka teid.

1. Isa, Poeg ja Püha Vaim on 
erinevad isikud

Usuõpetlased ja filosoofid olid aru-
tanud sajandeid Isa Jumala, Jeesuse 
Kristuse ja Püha Vaimu olemust. Paljud 
uskusid, et nad on üks ja seesama  
isik. Tänu Josephi 200 aasta tagusele 

2. Me oleme Jumala pojad ja 
tütred

Prohvet Joseph Smith sai esimese 
nägemuse ja teiste kogemuste kaudu 
teada, et Jumal pole mingi eemalolev vägi, 
kes lõi maailma ja selle elanikud ning 
siis unustas nad. Tegelikkuses on igaüks 
meist „meid armastavate taevaste vane-
mate tütar [või poeg]” 1.

Perekonnaläkituses on kirjas: „Kõik 
inimesed – mehed ja naised – on loodud 
Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste vane-
mate armastatud vaimupoeg või - tütar 
ning seega on igaühel jumalik loomus ja 
saatus.” 2 Meie Isa on olnud selle saatuse 
osas selgesõnaline: „Minu töö ja hiilgus 
on see – tuua inimesele surematus ja 
igavene elu” (Ms 1:39).

Me pärineme Jumala juurest ja  
oleme siin maa peal, et saada rohkem 
Tema- sarnaseks. Kui ma seda noore 
mehena esimese nägemuse põhjal 
mõistsin, võimaldas see mul teada, et 
mul on omaenda Taevane Isa, kes mind 
armastab ja tahab, et ma naaseksin 
Tema juurde.

3. Me võime oma patud andeks 
saada

Joseph tundis sügavat muret, kas  
ta saab oma patud andeks. Ühes  
esimest nägemust käsitlevas aruandes 
pöördus Issand noore tõeotsija poole 
järgmiste sõnadega: „Joseph, mu poeg,  
sa oled oma patud andeks saanud.  
Mine oma teed, käi mu seaduste  
järgi ja pea mu käske. Vaata, Ma olen  
auhiilguse Issand. Mind löödi risti  
maailma eest, et kõik need, kes usuvad 

kogemusele pühas metsasalus teame 
Jumala loomuse kohta absoluutset  
tõde.

Esiteks, Ta elab! Teiseks, Isa ja Poeg on 
kaks erinevat, hiilgavat, ülestõusnud isi-
kut, kumbki omaette ainulaadne. Joseph 
sai hiljem teada, et „Pühal Vaimul ei ole 
lihast ja luust keha, vaid tema on vaimisik. 
Kui ei oleks nõnda, ei saaks Püha Vaim 
meis elada” (ÕL 130:22).

ME ÕPIME ESIMESEST NÄGEMUSEST, 
ET NEED SELESTILISED ISIKUD 
TUNNEVAD MEID ISIKLIKULT, NII 
NAGU NAD TUNDSID JOSEPHIT.
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minu nimesse, võiksid saada igavese 
elu.” 3

Joseph sai teada, et Jeesuse Kristuse 
lepituse kaudu võib ta oma patud an-
deks ja Jumala ees puhtaks saada. Ta 
teadis kindlalt, et Jeesus Kristus võttis 
enda kanda kõigi nende patud ja koor-
mad, kes on kunagi elanud ja elavad 
kunagi maa peal.

Me saame esimesest nägemusest tea-
da, et tänu meie Päästja Jeesuse Kristuse 
armulikkusele võime ka meie oma patud 
andeks saada ja seista ühel päeval puhta-
na Isa ees.

4. Meie Taevane Isa kuuleb meie 
palveid ja vastab neile

Joseph sai tol päeval 1820. aastal tea-
da, et Taevane Isa kuuleb palvet ja vastab 
sellele. Hiljem ütles Joseph: „Ma olin 
täiesti kindel taevaliku ilmutuse saamises, 
kuna olin juba varem sellise saanud.” ( JSA 
1:29) Me õpime tema näitel, et saame 
pöörduda palves oma Taevase Isa poole, 
et ka ise vastuseid saada.

Joseph palvetas ikka ja jälle korduvalt 
selle palvemudeli järgi. Ta oli kindel, et 
Issand kuuleb tema palveid ja vastab 
neile. Ta palvetas selle eest, mille eest ka 
teie olete tõenäoliselt palvetanud.

Ta palvetas, et saada tarkust (vt JSA 
1:12–13).

Ta palvetas ristimise kohta (vt JSA 1:68).
Ta palvetas päästmise eest (vt ÕL 

121:1–4).
Ta palvetas misjonäride eest (vt ÕL 

109:22).
Ta palvetas Kiriku ning selle liikmete ja 

juhtide eest (vt ÕL 109:71–76).

Ja ta palvetas oma pere eest (vt ÕL 
109:68–69).

See on meie eeskuju. Joseph näitas 
meile, et me saame kõik palves Isa poole 
pöörduda.

5. Isa ja Poeg tunnevad meid 
isiklikult

Me õpime esimesest nägemusest, et 
need selestilised Isikud tunnevad meid 
isiklikult, nii nagu nad tundsid Josephit. 
Isa kutsus Josephit nimepidi ja „osutas 
teisele” ning ütles: „See on minu armas 
Poeg. Kuula Teda! ” ( JSA 1:17)

Isa ja Poeg teadsid Josephi vajadusi, 
vaevu ja igatsusi, nii nagu nad teavad 
meie omi. Lisaks teavad nad meie õnnes-
tumisi ja muresid.

Noorena palvetasin ma paljude as-
jade eest. Kui ma nüüd tagasi vaatan, ei 
tundu osa neist asjadest enam tähtsana. 
Kuid siis olid need mulle tähtsad ja ma 
mõistsin varasest east peale, et mul on 
Taevaisa, kes mind kuulab. Ma ei saanud 
alati otsekohe vastust, kuid tundsin, et Ta 
austab mu palvet omal ajal ja omal moel 
just nii, nagu on minu jaoks õige.

Olge kindlad ja usaldage, et Jumal rää-
gib teiega. Uskuge sügaval südamesopis 
tekkinud tundeid. Mina hakkasin uskuma 
palvesse ja mõistma selle väge, kuna 
mulle olid teada prohvet Joseph Smithi 
kogemused. Teadsin, et Jumal teab mu 
nime ja vastab mulle, nii nagu Ta teab teie 
nime ja vastab teile.

Tunnistus
Oma 68 eluaasta jooksul maa peal 

olen ma suurema osa ajast Josephi 

palvemudelit järele proovinud. Kõigi 
tõeliste Päästja jüngrite sarnaselt olen ka 
mina taevast vastuseid saanud. Ma tean, 
et Jeesus on Kristus. Ta on Jumala Poeg. 
Ta tõusis üles ja elab tänapäeval. Tal on 
vägi patud andeks anda. Kui me usume, 
kuuletume ja parandame meelt, saab Ta 
meid turvaliselt meie taevasesse koju 
tagasi tuua.

Issanda Jeesuse Kristuse apostli ja Ta 
ametisse pühitsetud tunnistajana tun-
nistan ma kindlalt ja veendunult, Püha 
Vaimu kinnitusel, et Isa ja Poeg ilmusid 
Joseph Smithile pühas metsasalus. Ma 
palvetan, et te järgiksite Josephi palvemu-
delit, saaksite teada samad tõed, mida 
sai teada tema, ning tugevdaksite usku 
Taevasesse Isasse ja Tema Poega Jeesu-
sesse Kristusesse. ◼
VIITED
 1. Young Women Theme. – youngwomen .Chur-

chofJesusChrist .org.
 2. Perekond: läkitus maailmale. – https://

www.churchofjesuschrist.org/bc/content/
shared/content/estonian/pdf/language- 
materials/35602_est.pdf?lang=est.

 3. Joseph Smith’s Accounts of the First Vision. – 
josephsmithpapers .org.
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Tundsime õhutust, et leiame 
ta, kuid miks see siis nii ei 
läinud?

TAKSO, 
KOOLIPOISS 

ja VASTUS 
PALVELE
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Ühel päeval saadeti meid misjonikaaslasega õpetama 
meest, kes elas Tema- nimelises külas Ghana kauni 
pealinna Accra lähedal. Majanumbrid külas polnud 

kuigi täpsed, seega anti meile kirjalik selgitus, et aidata seda 
maja üles leida.

Järgisime külla jõudes juhiseid, aga ei suutnud seda meest 
leida, kuna sama kirjeldus näis sobivat paljude majadega. 
Me olime segaduses ja otsustasime koputada naabruskonna 
ustele, et järele pärida, kuid keegi ei paistnud teadvat meest, 
keda otsisime. Tundsin õhutust Taevaselt Isalt abi paluda.

Pärast palvetamist tekkis mul tunne, et leiame mehe, keda 
otsime, ja püüdsime seega veelgi pingsamalt otsida, kuid 
ikkagi ei leidnud teda. Väsisime ja otsustasime naasta oma 
misjonitööpiirkonda, kuna meil oli veel teisigi kokkusaamisi. 
Kui jõudsime taksopeatusesse, nägi meid külla sõidutanud 
taksojuht meie pettunud näoilmeid ja küsis, kas leidsime selle, 
keda otsisime. Muidugi vastasime, et ei leidnud.

Ta soovitas meil minna tänavanurgal asuvasse koolimajja 
ja küsida sealt. Ütlesime talle, et see ei vastanud meile antud 
kirjeldusele, kuid ta jäi endale kindlaks. Väljusime taksost ja 
suundusime kooli poole – mitte et arvasime sealt kedagi leid-
vat, vaid pelgalt selleks, et mures sõbrale heameelt teha.

Kui hakkasime minema kooli haldushoone poole, tuli üks 
väike poiss joostes meie suunas. Ta naeratas ja ütles, et tema 
ja ta vend on ainsad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 
Kiriku liikmed, kes selles piirkonnas elavad, ja et ta saab meid 
aidata.

Vaatasime kaaslasega uskmatusest teineteisele otsa. See 
oli ime. Poiss aitas meil mehe, keda otsisime, üles leida. Ta 
võttis mõne aja pärast evangeeliumi vastu ja sai ristitud.

See kogemus õpetas mulle, et Taevane Isa vastab palvetele 
omal ajal ja omal moel. Kui meie palvetele kohe ei vastata, saa-
me rakendada Temasse usku ja õppida olema kannatlikud. ◼
Autor elab Riversi osariigis Nigeerias.

Sydney Chime Ihunwo
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Vanem Edward Dube
Seitsmekümnest

Sammhaaval 
tekkinud 

usk
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Minu elus leidis üks määravaid 
hetki aset kümneaastasena, kui 
õppisin kaks nädalat katoliku 

õpetust Loreto roomakatoliku misjoni-
koolis Zimbabwes, umbes 32 kilomeetri 
kaugusel oma Silobela külas asunud 
maakodust. Olen hakanud nende varajas-
te õppetundide ja muljete kaudu Päästjat 
Jeesust Kristust tundma ja armastama 
ning Issandat austama.

Katoliku kirikus nägin ma seintel 
Päästja elusündmusi kajastavaid maale: 
pilte Jeesuse Kristuse sünnist, templis 
õpetamisest, Ketsemani aias palvetami-
sest, risti kandmisest paika, mida hüü-
takse Pealuuks, Kolgatal ristilöömisest ja 
Tema ülestõusmisest. Nende naelte ja 
okaste nägemine kurvastas mind väga. 
Selleks ajaks, kui ma jõudsin ristilöömist 
kajastava maalini, olid mu silmad pisarais. 
Ja iga kord hakkasin ma nutma ja ütlesin: 
„Kuule, Ta talus tõepoolest palju pelgalt 
minu pärast.”

Kinnitamistseremoonia ajal vaatas üks 
preestritest mulle silma ja ütles: „Teie ole-
te maailma valgus” (vt Mt 5:14). Osutades 
seejärel süüdatud küünlale, tsiteeris ta 
Päästja sõnu: „Nõnda paistku teie valgus 
inimeste ees, et nad näeksid teie häid 
tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on 
taevas.” (Mt 5:16)

Mida enam ma Jeesusest õppisin, 
seda enam tahtsin olla teiste teenistuses. 
Me pidime näiteks tooma vett külast 8 
kilomeetri kauguselt. Sageli kandsid küla-
naised, teiste seas ka minu ema, 20- liitrist 
veega täidetud anumat oma pea peal. Pä-
rast katoliku seminaris kogetut lükkasin 
ma sageli 200- liitrist veeanumat, et oma 
ema aidata, ja aitasin veel kahte leske, 
kes olid meie naabrid. Mulle jäi meelde 
see hea tunne, mida tundsin iga kord, kui 
olin teisi aidanud.

Need kogemused aitasid tugevdada 
mu usku Taevasesse Isasse ja Jeesuses-
se Kristusesse ning valmistasid mind 

Tunnistuse saamine  
võtab aega. Sageli  
on selleks vaja  
jadamisi väikseid  
kogemusi.

kaudselt vastu võtma Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi, kui olin 22- aastane.

MORMONI RAAMATU SAAMINE
Ma kasvasin oma riigis üles muutuste 

ajal. Ian Smithi juhitud valgete vähemus 
kuulutas 1965. aastal välja iseseisvuse 
Suurbritanniast. See ajendas ÜRO- d 
sanktsioone kehtestama ja käivitas aas-
taid väldanud kodusõja, mis kestis kuni 
1980. aastani, mis märgib Zimbabwe 
iseseisvuse algust. Kui ma oma koolitee 
lõpetasin, kolisin töö tõttu linna ega käi-
nud aastaid kirikus.

Ühel päeval mängisin oma ülemuse 
lastega. Üks neist oli 9-  ja teine 7- aastane. 
Nad ütlesid: „Tead, et meie isa on meie 
Kirikus koguduse juhataja.” Nad selgitasid, 
kes on koguduse juhataja ja ma ütlesin 
mõtlematult: „Teie isa ei lähe taevasse.” 
Mõistsin, et olin teinud suure vea ja 
mõtlesin meeleheitlikult, mida saaksin 
neile öelda, et nad mu kommentaari 
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mul hakkas igav. Ma võtsin selle raamatu 
ja läksin lähedal asunud raudteejaama 
lugema. Tundsin tol päeval lugedes mo-
tivatsiooni head teha, kuid hiljem liigutas 
mind lugedes tõeliselt 3. Nefi 11. peatükk. 
Lugesin ellujäänud nefilastest, kes olid üle 
elanud sõja ja rahutused, ning siis ilmus 
neile Päästja Jeesus Kristus.

Minu riik oli läbi teinud omaenda 15 
aastat kestnud sõja. Osa inimesi, kellega 
olin oma külas üles kasvanud, olid läinud 
sõtta ega tulnud sealt kunagi tagasi. Tei-
sed jäid eluks ajaks sandiks.

Seega tundsin ma nefilastest lugedes, 
otsekui pöördus Päästja Jeesus Kristus 
minu poole, öeldes: „Tõus[e] ja tul[e] 
minu juurde, et [sa] võiksi[d] ‥ katsuda 
naelte jälgi minu kätel ja minu jalgadel, 
et ‥ võiksi[d] teada, et mina olen Iisraeli 
Jumal ja terve maa Jumal ja et mind tapeti 
maailma pattude pärast.” (3Ne 11:14)

Mulle tundus, otsekui Ta pöördus 
isiklikult minu poole, kutsudes mind enda 

juurde tulema. Mulle jõudis kohale, et ma 
saan seda teha. See muutis kõik.

TUNNISTUSE SAAMINE
Kogusin mitu kuud julgust kirikusse 

minna. Teadsin, kus kirik asub, kuid meie 
väikeses koguduses ei olnud misjonäre. 
1984. aasta veebruaris läksin ma Kwekwe 
kogudusehoonesse. Tahtsin sealt kohe 
väljuda. Ma polnud kindel, et seal on mu 
koht, ja istusin tagareas, valmis plehku 
pistma. Pärast algustegevust jagas ko-
guduse juhataja Mike Allen tunnistust 
Päästjast Jeesusest Kristusest ja Mormoni 
Raamatust. Tundsin ühendust. Ka järgmi-
ne inimene tunnistas Päästjast ja Mormoni 
Raamatust ning sama tegi ka kolmas. 
Olin ülirõõmus. Mul polnud julgust minna 
kõnepulti ning tõusin seega püsti ja 
ütlesin sealsamas, kus ma olin: „Armastan 
Jeesust. Loen Mormoni Raamatut.” Ja 
võtsin uuesti istet. Sellest sai minu 
tunnistus alguse.

unustaksid. Kui nad päeva lõpus oma isa 
nägid, jooksid nad tema juurde ja kor-
dasid, mida olin öelnud. Arvasin, et jään 
oma tööst ilma.

Ülemus oli näidanud mulle varem jakki 
ajast, mil ta oli olnud sõjaväes, millelt võis 
näha, et ta oli kellegi tapnud. Sellepärast 
ma seda ütlesingi. Ülemus küsis väga 
rahulikult, miks ma nii ütlesin. Ütlesin: 
„Mäletate, ülemus, et te ütlesite mulle, et 
olete sõjas tapnud. Piiblis öeldakse: „Sa ei 
tohi tappa!””

Ta küsis minult, mis kirikus ma käin. 
Ütlesin talle, et käisin varem katoliku kiri-
kus, kuid polnud seal seitse aastat käinud. 
Ta rääkis mulle Vanas Testamendis sõja ja 
vaenulikkusega seotud juhtumitest ning 
andis siis mulle Mormoni Raamatu. Olin 
nii elevil, et ei jäänudki oma tööst ilma.

Ta andis mulle Mormoni Raamatu 
1981. aastal, kuid ma ei lugenud ega 
isegi avanud seda kaks aastat. Ühel 
pühapäeval olid mu sõbrad linnast ära ja 
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Olen õppinud, et 
jüngriks olemine on 
protsess ning meil on 
vaja edasi liikuda.

Issand ula-
tas mulle nende 

tunnistuste kaudu 
oma käe, kuna see 

aitas mul tunda, et seal 
on minu koht. Tundsin, et 

need on mu vennad ja õed. 
Palvetasin järgnenud päevadel 

nende eest ja et mind omaks 
võetaks. Kohtasin seal liikmeid, kes 

olid nii sõbralikud ja aitasid mind.
Tol päeval, kui ma kogudusehoonesse 

läksin, juhtus nii mõndagi. Mõtisklesin, mis 
oleks juhtunud, kui need liikmed poleks 
tunnistust jaganud. Ei või iial teada, et ehk 
seal on keegi, kellel on raskusi. Kui tõusete 
üles ja ütlete, mida tunnete, võib see olla 
just see, mida kellelgi on vaja kuulda.

Jagage oma tunnistust sageli. Seda te-
hes tugevdate te iseennast ja enda ümber 
olijaid. Seiske selle eest, mida teate. Kui 
järgite Mormoni Raamatus olevaid nõuan-
deid, saate Päästjaga lähedasemaks.

LÄHENEGE PÄÄSTJALE
Loreto roomakatoliku misjonikoolis 

veedetud aeg näitas mulle kätte Päästja 
Jeesuse Kristuse jüngri raja. Olen sellest 
ajast peale õppinud, et jüngriks olemine 
on protsess ning meil on vaja nõrkustele 
ja piirangutele vaatamata edasi liikuda. 
Kui võtame vastu kutse: „Teie olge siis  
täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa 
on täiuslik” (Mt 5:48), liigume me igavese 
elu suunas „[rida] rea peale, õpetu[s] 
õpetuse peale” (vt ÕL 98:12).

Teame, et see rada pole alati kerge 
ning kogeme selle käigus raskust ja 
südamevalu, kuid üles Issanda poole 
vaatamine on ainus viis, kuidas elus 
rahu leida.

Päästja Jeesuse Kristuse lepitus tähen-
dab minu jaoks kõike. Tean, et Päästja 
on oma käed välja sirutanud. Me peame 
vaatama üles ja püüdma teiste meelt 
ülendada, nagu Tema sirutab oma käe ja 
ülendab meie meelt. ◼
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Tugevdage usku
Vaimsete küsimuste puhul 
ei lähe vaja üksnes loogi-
kat. Selleks, et teada, et 
esimene nägemus võis 

tõesti aset leida, on meil vaja ka usku. 
Me saame tugevdada usku, kui palume 
seda Taevaselt Isalt ja kuulame Vaimu.

Julia B., 17, California osariik,  
Ameerika Ühendriigid

Uurige Piiblit
Paluge oma sõpradel uurida Piiblit. Kui 
nad usuvad, et see on Jumala sõna, siis 
nad peaksid uskuma, et Jumal räägib 
meiega tänapäeval esimese nägemuse 
sarnaste nägemuste kaudu, kuna Ta 
rääkis mitmeti Aadama, Moosese, Jesaja 
ja teiste prohvetitega.

Vanem Muanda, 22, Keenia Nairobi misjon

K Ü S I M U S E D  J A  V A S T U S E D

Paluge Jumalalt
Tõsiasi, et usust taganemi-
ne kestis sadu aastaid, ei 
tähenda seda, et Jumala 
nägemused oleksid la-

kanud. Meie süda peab olema alandlik 
ning peame paluma Jumalalt tõsise 
kavatsuse ja siira südamega, nagu tegi 
Joseph Smith.

Jeremi E., 19, Kinshasa,  
Kongo Demokraatlik Vabariik

Mida te ütlete,  
kui teie 
sõbrad ei usu, 
et esimene 
nägemus võis 
aset leida?

„Võite saada isikliku 
ilmutuse kaudu 
omaenda tunnistuse, 
et Mormoni Raamat 
on Jumala sõna, 
et Joseph Smith on 
prohvet ja et see 
on Issanda Kirik. 
Vaatamata sellele, 
mida teised võivad 
öelda või teha, ei saa 
keegi iial võtta teilt 
südamesse ja meelde 
kantud tunnistust 
sellest, mis on tõsi.”
Russell M. Nelson. Ilmutus Kiriku 
tarvis, ilmutus meie elu tarvis. – 
2018. a kevadine üldkonverents.
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Uskuge Jumalasse
Küsiksin oma sõpradelt: 
„Kas te usute Jumalasse? 
Kas te usute, et Ta lõi kõik 
asjad? Kas usute, et Ta 

ilmus vanal ajal prohvetitele? Ja kui te 
seda usute, miks te siis ei usu, et see on 
võimalik ka praegu? See on võimalik.”

Sarah M., 16, Utah’ osariik,  
Ameerika Ühendriigid

Jagage tunnistust
Jagan sõpradega tunnistust, et meie Tae-
vane Isa annab oma lastele ilmutusi, kui 
nad soovivad teada tõde ja paluvad Teda 
siira südamega. Joseph Smith soovis 
teada tõde ja tegutses oma usu ajel. Ka 
teile saavad osaks imelised kogemused, 
kui te Taevast Isa palves kogu südamest 
palute.

Mara C., 20, Lima, Peruu

Kuidas Joseph Smith Mormoni 
Raamatu tõlkis?
Enne kui Mormoni Raamatu viimane prohvet, Moroni, kuldplaadid ära 
peitis, kirjutas ta raamatu tiitellehele, et raamat tõlgitakse „Jumala anni ja 
väega”. See on jäädavalt parim Mormoni Raamatu tõlke kirjeldus.

Joseph Smith dikteeris tõlgitud sõnad kirjutajatele, peamiselt Oliver 
Cowderyle. Kuna Joseph tõlkis täiesti tundmatut keelt, pidi ta lootma 
Issandale. Ühe abiviisina andis Issand Josephile materiaalsed vahendid, et 
teda tõlkimisel aidata. Pealtnägijate sõnul silmitses Joseph neid vahen-
deid ja talle ilmusid ingliskeelsed sõnad. Tõlkimise vahenditeks olid „tõl-
kijad” ehk „Uurim ja Tummim” – kaks metallraami kinnitatud läbipaistvat 
kivi, millest Joseph sai läbi vaadata. Need anti Josephile koos plaatidega. 
Ühe vahendina kasutas Joseph ka „nägijakivi”, mida ta silmitses, pannes 
selle sageli enne mütsi sisse. Joseph oli leidnud selle kivi juba varem ja 
oli otsinud selle abil varjatud või kaotatud asju. Ta kasutas tõlkimiseks nii 
tõlkijaid kui ka nägijakivi, tuginedes alati taeva inspiratsioonile.

Mormoni Raamatu tõlkimine oli tõeliselt imepärane ja seda tehti  
„Jumala anni ja väega”.

Lisateavet Mormoni Raamatu tõlkimise kohta leiad teema alt „Book of 
Mormon Translation” („Mormoni Raamatu tõlkimine”) aadressil topics 
.ChurchofJesusChrist .org või „Evangeeliumi teemade” osast evangeeliumi 
raamatukogu rakenduses.

Mida teie arvate?

Saatke oma vastus ja soovi korral ka 
kõrge resolutsiooniga foto 15. maiks 
2020 aadressil liahona .ChurchofJesus 
Christ .org. Klõpsake lingil „Submit an 
Article or Feedback” (esitage artikkel 
või andke tagasisidet). Või saatke oma 
vastus e- kirjaga aadressil liahona . 
ChurchofJesusChrist .org.

Vastuseid võidakse pikkuse ja selguse huvides 
toimetada. Avaldatud vastused on mõeldud  
selleks, et pakkuda tuge ja nõu. Tegemist pole 
Kiriku ametliku õpetusega.
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„Mul on raske oma  
vanematega läbi saada.  
Kuidas meie suhet  
parandada?”
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Vt Matteuse 27:29; Markuse 15:17;  
Johannese 19:2.
Rooma sõdurid panid Päästjale pähe kibuvitstest 
krooni. „Võib- olla püüti selle loomuvastase teoga 
matkida Talle keisri loorberipärja pähepanekut. ‥ See oli 
äärmiselt armetu tegu, võttes arvesse, et okastes väljendus 
Jumala meelepaha, kui Ta needis Aadama pärast maapinna, 
et see kannaks edaspidi okkaid. Kuid seda krooni kandes tegi 
Jeesus okastest oma auhiilguse sümboli.” (president James E. 
Faust, 1991. a kevadine üldkonverents)

„Minu riik ei ole  
sellest maailmast .” 

(Jh 18:36)

Vt Matteuse 27:28; Markuse 15:17; Johannese 19:2.
Purpur oli kuningate värv ja sõdurid panid pilgates selle mantli 
Jeesusele Kristusele selga, kuna Ta oli väitnud, et Ta on juutide 
kuningas. Loomulikult on Ta tegelikult palju tähtsam – Ta on „ku-
ningate Kuningas ja kõigi isandate Isand” (1Tm 6:15; Ilm 19:16).
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„Verd tuleb igast  
poorist, nii suur on 

tema ahastus.”  
(Mo 3:7)
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Vt Matteuse 26:36; Markuse 14:32; Luuka 22:39–40; 
Johannese 18:1.
„On sügavalt sümboolne, et verd tuli igast poorist (Mo 3:7), 
kui Jeesus kannatas Ketsemanis, oliivide pressimise kohas. 
Päästja eluajal tuli oliiviõli saamiseks oliivid esmalt purustada, 
veeretades neist üle suure kivi. Selle tulemusel saadud mass 
pandi üksteise peale asetatavatesse pehmetesse, lõdvalt 
punutud korvidesse. Nende oma raskus pressis välja esimese 
ja kõige puhtama õli. Seejärel lisati raskust, asetades korvivirna 
otsa suure tala või palgi, saades nii veel õli. Lõpuks, viimaste 
piiskade kättesaamiseks, lisati tala ühele otsale kivid, et pressiv 
surve oleks maksimaalne. Jah, õli on esmalt välja voolates ve-
ripunane.” (Vanem D. Todd Christofferson. – 2016. a sügisene 
üldkonverents)

„Tema ei ole siin,  
vaid on üles tõusnud!”  

(Lk 24:6)

Vt Matteuse 28:1–8;  
Johannese 20:1–18.
„Tühi haud tol esimese ülestõusmispüha 
hommikul oli vastus Iiobi küsimuse-
le: „Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle 
ellu?” (Ii 14:14) Ma kuulutan kõigile oma 
hääleulatuses, et kui mees sureb, siis 
ta ärkab jälle ellu. Me teame seda, sest 
meil on ilmutatud tõe valgus.” (President 
Thomas S. Monson. Ta on üles tõusnud! 
– 2010. a kevadine üldkonverents)
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

MIS ON TEIE EESMÄRK?

Noorte täiskasvanutena  
on meil kõigil kestvas 

 taastamises oma osa.  
Kuidas teie selles osalete?
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Taevane Isa ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile 1820. 
aastal. Taevane Isa ütles: „See on minu armas Poeg. Kuula 

Teda!” Tol kahesaja aasta tagusel päeval sai alguse evangeeliumi 
taastamine. See jätkub tänapäeval!

Ühel päeval tuleb Jeesus Kristus taas maa peale. Järgnevalt  
on kirjas neli viisi, kuidas sa saad taastamisele kaasa aidata ja 
Jeesuse Kristuse  tagasitulekuks valmistuda.

• Tugevda usku Jeesusesse Kristusesse.
• Uuri oma sugulaste kohta ja aita teha nende heaks 

templitööd.
• Valmistu templisse minekuks.
• Aita inimestel õppida Jeesuse Kristuse ja Tema Kiriku kohta.

Selle tegemine aitab maailmal valmistuda selleks  
imeliseks päevaks, mil Jeesus tagasi tuleb! ●

E S I M E S E L T  P R E S I D E N T K O N N A L T

President  
Russell M. 

Nelson

TAASTAMISELE 
kaasaaitamine

Kõnest „Iisraeli Lootus”. – Ülemaailmne noorte pühalik koos-
olek, 3. juuni 2018; HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

President Nelson ütles, et 
lapsed saavad taastamise 
juures abiks olla. Nimeta 
üks viis, kuidas sina saad 
aidata.
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Taastamisest teada saamine
Misjonärid õpetavad sellele perele, kuidas Jeesuse Kristuse evangeelium taastati.  

Leia pildilt allservas toodud asjad, mis kujutavad taastamise koostisosasid.

Pööra lehte, et taastamise kohta veel teada saada!
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Tarkuse  
Sõna sakrament

misjonitöö pühakirjad Püha  
Vaimu and

templid

pereajalugu
kirik preesterlus
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Jeesuse Kristuse Kirik  
on taastatud!
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Me elasime enne maa peale tulekut oma Taevaste Vanemate juures. Nad armastasid 
meid! Taevasel Isal oli meile imeline plaan. Me tuleme maa peale, et saada endale 

keha ning õppida ja kasvada. Seejärel võime naasta uuesti elama oma taevasesse koju. 
Kuid me ei saanud seda teha omapead. Meil oli vaja abi.
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Seejärel Jeesus kannatas meie eest Ketsemani aias. 
Ta tundis kogu meie valu ja kurbust. Ta suri meie 
eest ristil. Tänu sellele saame pöörduda Tema 
poole, kui oleme saanud haiget, kurvastame või  
kui meil on vaja abi. Kui me teeme valesti, saame 
meelt parandada.

Kolmandal päeval pärast 
surma tõusis Jeesus üles. 

Jeesus ärkas jälle ellu! 
Tänu sellele tõuseme ka 

meie üles. Me saame pärast 
surma jälle taevas elada.
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Taevane Isa valis meie vanima venna,  
Jeesuse Kristuse, et Ta tuleks maa peale meile 

appi. Jeesus näitas meile, kuidas armastada 
teisi ja järgida Taevase Isa käske. Ta valis 

apostlid oma Kirikut juhtima.
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Pärast apostlite surma hakkasid inimesed 
mõningaid tähtsaid Jeesuse evangeeliumi osasid 
unustama. Nad ei uskunud enam, et Taevane  
Isa jääbki oma lapsi maa peal inspireerima.  
Nad unustasid, et kõik, kes on maa peal,  

võivad saada ristitud. Nad ei uskunud enam,  
et prohvetid ja apostlid jäävad alati Kirikut juhtima.

Möödus palju aastaid. Lõpuks 
jõudis kätte aeg Jeesuse 

evangeeliumi kadunud osad 
tagasi tuua. Oli aeg Tema Kirik 
taastada! Taevasel Isal oli vaja, 

et keegi oleks prohvet ja aitaks 
selle maa peale tagasi tuua.  

Ta valis noore poisi, kelle  
nimi oli Joseph Smith.

Pärast ülestõusmist külastas Jeesus  
oma jüngreid Jeruusalemmas ja 

Ameerikas. Ta palus, et Ta apostlid 
jätkaksid inimestele Tema evangeeliumi 
õpetamist. Paljud inimesed, kes kuulsid 

apostleid, said ristitud ja liitusid Kirikuga.
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Ühel päeval luges Joseph Piiblit. Salmis Jaakobuse 1:5 
öeldakse, et Taevane Isa vastab meie küsimustele, kui 
me palume usus. Josephil oli küsimus! Ta teadis, et 
paljudes kirikutes õpetatakse Jeesusest. Kuid ta tahtis 
teada saada, kas üks neist on selline, nagu oli Jeesuse 
Kirik Uue Testamendi ajal.

Joseph läks ühel kaunil kevadpäeval 
ülestõusmispüha paiku kodulähedasse 
metsa. Ta põlvitas ja hakkas palvetama. 

Siis aga tekkis Josephil sünge tunne. 
Saatan püüdis teda hirmutada. Kuid 
Joseph palvetas kõiges väest edasi.

Siis laskus alla kaunis valgus. Joseph 
nägi Taevast Isa ja Jeesust Kristust. Seda 
kutsutakse esimeseks nägemuseks. Nad 

ütlesid, et Jeesuse Kirikut polnud maa peal, 
kuid peagi on. Taastamine oli algamas!
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Ristija Johannes tõi tagasi Aaroni preesterluse,  
et me võiksime saada ristitud. Peetrus, Jaakobus  
ja Johannes tõid Melkisedeki preesterluse, et  

võiksime saada Püha Vaimu ja lasta end õnnistada, 
kui oleme haiged.

Eelija tuli, et meid saaks pitseerida  
templis meie perega.

Taevane Isa saatis ingleid  
tähtsaid evangeeliumi osi 

taastama. Ingel Moroni andis 
Josephile kuldplaadid, et me 

võiksime saada endale Mormoni 
Raamatu, mis aitaks meil õppida 

Jeesusest Kristusest.
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Asutati Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kirik. See tähendab, et Jeesuse 
Kirik on jälle maa peal! Kõik see 
kuulub taastamise juurde.

Evangeeliumi taastamine jätkub ikka veel 
tänapäeval. Prohvetid, apostlid, misjonärid 

ja Kiriku liikmed jagavad häid uudiseid 
Jeesusest Kristusest kogu maailmas. 

Paljudes riikides ehitatakse templeid, 
et inimesed võiksid saada oma perega 

igaveseks kokku pitseeritud. Ja Kirik aitab 
inimesi sellistes kohtades, kus on näljahäda  

või on toimunud katastroofid.

Igaüks saab teha midagi, et taastamisele 
kaasa aidata. Sina saad aidata, kui õpid 
tundma oma perekonna ajalugu ja teed 
templis ristimisi. Sa võid maksta kümnist, 
et saaks ehitada kirikuid ja templeid. 
Sa võid teha paastuannetusi, et aidata 
abivajajaid. Sa võid rääkida inimestele 
Jeesusest Kristusest.
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Jeesus andis meile oma Kiriku, et aidata meil naasta meie taevasesse koju.  
Me saame võtta sakramenti ja alati meeles pidada, mida Ta on meie heaks teinud.  

Me saame näidata teistele oma armastust, nagu näitas Jeesus.  
Me saame aidata kõigil Tema evangeeliumist õppida! ●



 A p r i l l  2 0 2 0  S11

Otsi üles!
L Õ B U S  V Ä R K

IL
L
U

S
T

R
E

E
R

IN
U

D
 K

A
R

E
N

 L
E

W
IS

Tänu taastamisele võivad kogu maailma inimesed tänapäeval Jeesuse Kristuse  
evangeeliumist teada saada! Mitu Mormoni Raamatut sa leiad? Mitu riigilippu sa leiad?  

Lisaülesanne: kas mõni neist lippudest on sulle tuttav?
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V Ä R V I L E H E K Ü L G

Taevane Isa kuuleb 
mu palveid
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Taevane Isa kuulis Joseph Smithi palvet.

Ta kuuleb ka minu palvet!
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Taevane Isa kuuleb 
mu palveid
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Taevane Isa kuulis Joseph Smithi palvet.

Ta kuuleb ka minu palvet!
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„Otsige ja te leiate” (3Ne 14:7).

Zulma istus kirikus pingil ja 
silus oma koolivormiseelikut. 

Läbi vitraažakna kiirgas värvilist 
valgust ja kiriku eesotsas paiknes 
rist. Zulma õppis kirikukoolis ja 
käis seega kaks korda päevas koos 

teiste õpilastega palvusel. 
Zulmale meeldis tema 
kirik. Ta armastas Jeesust ja 

talle meeldis Temast õppida.
Ta istus vaikselt, kui preester 

hakkas kõnelema. Kuid täna oli kuidagi erinev 
tunne. Äkitselt tekkis tema peas ja südames uus mõte:  
see pole kogu tõde, mis on olemas.

Zulma kortsutas kulmu. Kogu tõde? Mida see 
tähendab?

Taas tekkis sama mõte. See pole kogu tõde.
Zulma sulges silmad ja koondas tähelepanu teda 

vallanud tundele. Ta oli õppinud kirikus palju head. 
Nüüd aga mõtles ta, kas midagi jäi puudu. Võib- 
olla tahtis Jumal talle veel midagi teada anda. Aga 
kuidas seda leida?

Hiljem rääkis ta oma mõtetest oma vanemale 
vennale Albertole.

Zulma  
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Võib- olla tahtis Jumal Zulmale  
veel midagi teada anda.

kirik
Lucy Stevenson
Kiriku ajakirjad
(Põhineb tõestisündinud lool.)

„Kas sinu arvates pole see kogu tõde, 
mis on olemas?” küsis Alberto.

Zulma noogutas. „Ma tahan õppida teiste 
kirikute kohta,” ütles Zulma.

„Okei,” vastas Alberto. „Ma tulen koos 
sinuga!”

Zulma ja Alberto külastasid aastaid erine-
vaid kirikuid. Pärast ühte kirikuteenistust üt-
les Alberto: „Selles kirikus õpetati häid asju.”

Zulma oli nõus, kuid neil oli tunne, et 
midagi on ikka veel puudu ja nad jätkasid 
otsinguid.

Ühel päeval kihutas Alberto trepist üles 
nende maja juurde. „Leidsin kiriku, mida 
otsisime!” ütles Alberto. Ta kallistas Zulmat 
kõvasti.

Siin on Zulma väikese tüdrukuna. Parempoolsel 
fotol on ta praegu koos oma abikaasa, vanem 
Walter F. Gonzálezega Seitsmekümnest.
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Zulma vaatas teda suurte silmadega. „Kus? Kuidas?”
„Mu sõber kohtas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse 

Kiriku misjonäre,” ütles Alberto. „Kuulasin neid ja usun, 
mida nad õpetavad!”

Zulma ja Alberto olid nii rõõmsad, et tantsisid majas 
ringi. Siis aga sai Zulma teada halva uudise. Mamá ei 
tahtnud, et ta kohtuks misjonäridega. „Sa oled kõigest 
12- aastane,” ütles mamá. „Sa oled liiga noor.”

Kuna Alberto oli vanem, lubati temal misjonäridega 
ka edaspidi kokku saada. Mõned nädalad hiljem ta ristiti.

Zulma küsis mamált üha uuesti, kas ta võib lasta mis-
jonäridel end õpetada. Lõbuks oli mamá nõus.

Kui misjonärid Zulmat õpetasid, tundis ta oma südames 
soojust. Ühel misjonäril oli raskusi hispaania keeles kõne-
lemisega, kuid see polnud oluline. Oluline oli see, kui hästi 
Zulma end tundis. Kui ta õppis Joseph Smithist ja Mormoni 
Raamatust, teadis ta, et oli leidnud tõe, mida oli otsinud!

Zulma tahtis saada ristitud. Aga mida mamá selle 
peale ütleb? Zulma oli nii õnnelik, kui mamá 
oli sellega nõus! Ristimispäeval pani 
Zulma selga üleni valged riided. Ta 
teadis, et Jumal armastab teda. Ta 
teadis, et Ta tunneb teda. Ja Zulma 
teadis, et Ta oli aidanud tal leida 
Tema taastatud Kiriku! ●
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Tervitused  

Pühast 
metsasalust!

Tere!  
Me oleme  
Margo ja 

Paolo!

1

2

Kui Joseph Smith oli 14- aastane, elas ta 

Ameerika Ühendriikides New Yorgi osariigis 

ühes palkmajas. Tal oli viis venda ja kolm 

õde. Ta kuulas oma vanemate sõna 

ja oli teiste vastu sõbralik. Ta luges 

koos perega Piiblit, kuid nad ei 

käinud kõik samas kirikus.

Joseph tegi kõvasti 

tööd. Ta aitas puid 

maha raiuda, et pere 

saaks vilja külvata. 

Lisaks aitas ta oma 

perel suhkru tege-

miseks vahtramahla 

koguda.
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Need lapsed kasvavad seal,  
kus Joseph Smith suureks sirgus!

Tean, et Püha metsasalu on 
eriline paik, kuna Joseph Smith 
palvetas ning nägi seal Tae-
vast Isa ja Jeesust.
Piper D., 5- aastane,  
New Yorgi osariik,  
Ameerika Ühendriigid

Olen tänulik, et me elame 
Joseph Smithi kodu lähedal. 
Mulle meeldib käia Grandini 
majas, kus asub trükipress. 
Mulle meeldib väga näha, kus 
köideti esimesed Mormoni 
Raamatud.
Roscoe B., 9- aastane,  
New Yorgi osariik,  
Ameerika Ühendriigid

FOTOD POISTEST: JULIE POULSON; ILLUSTREERINUD KATIE MCDEE

Suur tänu,  
et külastasite püha 

metsasalu koos mei-
ega. Kohtumiseni 
järgmisel korral!

3

4

5

Selleks, et pühitseda  
taastamist, külastame  

paika, kus saadi  
200 aastat tagasi esimene 

nägemus!

Joseph tahtis leida sellist kirikut, nagu on Piiblis. 

Ühel päeval läks ta puudesallu ja palvetas. Talle 

ilmusid Taevane Isa ja Jeesus. Nad ütlesid talle,  

et ta on oma patud andeks saanud. Lisaks ütlesid 

nad, et ta ei peaks liituma ühegi kirikuga. Peagi 

taastatakse Jeesuse Kirik!

Josephi nägemuse tõttu 

heitsid paljud inimesed 

tema üle nalja. Nad 

ütlesid, et ta on kõik 

selle välja mõelnud. Kuid 

Joseph jätkas tõe rääkimist. 

Ta ütles: „Ma teadsin seda 

ja teadsin ka, et Jumal teab 

seda, ning ma ei saanud ‥ 

seda eitada” (JSA 1:25).

Nüüdisajal 

saavad 

inimesed 

külastada seda 

piirkonda, kus 

Joseph palvetas. 

See on ilus ja 

seal on väga 

rahulik.
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Marissa Widdison
Kiriku ajakirjad
(Põhineb tõestisündinud lool.)

„Sest on tempel pühaduse paik, kus pered kokku seome” 
(Laste lauluraamat, lk 99).

„Ü lestõusmispühade ajal on hea mõelda Jeesusele 
ja meenutada Tema ülestõusmist,” ütles õde 

Rojas. Ta näitas Jeesuse pilti. „Inimesed, kes on ära 
surnud, võivad elada tänu Temale uuesti.”

Alonso tõstis pilgu, kui Algühingu õpetaja seda 
ütles. Ka see tähendab seda, et ma näen jälle oma 
vanemaid? mõtiskles Alonso.

Mamá oli surnud aastaid tagasi. Alonso ei mäle-
tanud teda eriti, kuid talle meeldis vaadata tema 
pilte. Seejärel suri ka papá.

Nüüd elas Alonso vana- 
ema, Abuelaga. Vanaema oli 
õpetanud talle oma kiri-
kust, Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kirikust. 
Alonso pidi saama järgmi-
sel aastal ristitud ja liikmeks 
kinnitatud, kui ta on selleks 
piisavalt vana.

Seejärel näitas õde Rojas pilti 
ühest valgest majast. „Jeesus on 
andnud meile veel ühe imelise 
kingituse – templi. See on üks 
templitest siin Tšiilis.”

Alonso silmitses kullast kuju 
hoone tipus. See oli imeilus! Ta 
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„Kas ma saan  olla jälle koos mamá 
ja papága?”

Alonso igavene  
pere
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mõtiskles, mida seal sees tehakse.
„Templid on paigad, kus pered 

igaveseks kokku pitseeritakse,” 
ütles õde Rojas. „Selles Santiago 
templis pitseeriti mind pärast Kirikuga 
liitumist mu vanematega. Tänu pitseeri-
misele saan ma olla koos nendega ka pärast 
seda elu.”

Alonso tundis seda kuuldes elevust. „Kas ka mind 
saab mu vanematega pitseerida?” küsis ta. „Kuigi nad on 
juba surnud?”

Õde Rojas noogutas. „Jah! See on üks põhjus, miks 
templid on nii tähtsad. Need õnnistavad kõiki meie pere-
liikmeid, ka neid, kes on surnud.”

Alonso mõtles kogu ülejäänud päeva templitele. Ta 
palus, et Abuela talle veel õpetaks. Abuela rääkis valge-
test riietest, mida inimesed templis kannavad, ja seinu 
kaunistavatest maalidest.

„Kõige parem on see, et sind saab seal pitseerida su 
vanematega,” ütles Abuela. „Me palume, et kaks inimest 
kogudusest neid pitseerimise ajal asendaksid.”

„Kas me saame minna homme?” küsis Alonso. „Tahan 
olla igavesti koos mamá ja papága!”

Abuela naeratas. „Mul on hea meel, et sa tahad min-
na,” ütles ta. „Kuid lähim tempel asub Concepcióni 
linnas. Meil pole bussipiletiteks piisavalt raha.”

„Ma aitan selleks reisiks raha säästa!” ütles 
Alonso.

Alati kui Alonso leidis tänavalt mõne mündi 
või tal õnnestus veidi raha teenida, maksis ta 
kümnist ja lisas ülejäänu sellest ajast peale nende 
templisäästudele.

Pärast kuudepikkust säästmist oli Alonsol ja 
Abuelal lõpuks piisavalt raha, et templisse sõita. Nad 
palusid, et vend ja õde Silva tuleksid koos nendega. 
Reisipäeval võtsid nad ette pika bussisõidu Concep-
cióni linna. Päike oli peaaegu loojumas, kui Alonso 

märkas kauguses midagi kuldset.
„Ma näen ingel Moronit!” ütles 

Alonso, osutades templi sinise 
katusekupli tipus olevale kujule.
Nad veetsid öö templi kõrval asu-

vas üürikorteris. Hommikul läks Alonso 
esimest korda templisse. Ta nägi seal sees 

suurt Jeesuse pilti. Nad panid Abuelaga selga valged 
riided. Alonso tundis end õnneliku ja rahulikuna.

Kui pitseerimise aeg kätte jõudis, läks Alonso ilusasse 
tuppa, mille seintel olid peeglid. Üks templitöötaja näitas 
Alonsole, Abuelale ja Silvadele, kuidas põlvitada erili-
se, altariks kutsutud laua ümber. See oli kaetud pehme 
kangaga.

Vend ja õde Silva olid seal Alonso ema ja isa asemel. 
Abuela asendas Alonso õde, kes suri enne poisi sündi.

Alonso sulges silmad ja kujutas ette, et kogu ta pere 
on koos.

Ma ei jõua ära oodata, millal ma neid jälle näen, 
mõtles Alonso. Olen nii tänulik, et pered saavad igavesti 
koos olla! ●
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Enne Kiriku taastamist uskusid inimesed, et kui 
keegi nende perest suri ristimata, ei näe nad teda 

enam kunagi. Kuid tänu taastamisele saab meid templis 
nende heaks ristida. Meid saab pitseerida kokku kogu 
igavikuks!

Joseph Smithi sarnaselt valis Taevane Isa ka sind, et 
sa teeksid oma elu jooksul tähtsat tööd. Osa sellest tööst 
saab teha templis. Sa saad koguda oma esivanemate ni-
mesid, keda ei ristitud, kui nad elasid maa peal. Kui oled 
saanud templisoovituse, saad seejärel templisse minna ja 
lasta end nende heaks ristida.

Palveta, et Taevane Isa sind selle töö tegemisel juha-
taks. Ka su esivanemad saavad sind aidata. Sellest saab 
sulle ja neile üks tähtis ja püha õnnistus!

Osa teist ei saa veel teha templitööd, kuid ühel päeval 
on see võimalik. Pea alati meeles, et sa oled Jumala laps. 
Ta armastab sind täiuslikult.

Kuula Püha Vaimu õhutusi ja valmistu, et ühel päeval 
templisse minna. See aitab sul muuta omaenda ning 
oma mineviku, praeguse ja tulevase pere elu imeliseks. 
Issand aitab sind, kui sa Tema tööd teed. Sa oled üks 
Tema vapramaid vaime. ●

Tempel ja  

SINA
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Õde Joy D. Jones
Algühingu  
üldjuhataja
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Vanem Dale G. Renlund Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist
Artiklist „Teile mõeldud taastamise õnnistused”. – Liahona, veebr 2020, lk 52.

Sa oled armas Jumala laps, keda Ta  
tunneb ja armastab. Jumal tundis Joseph Smithi.  

Ja tunneb ka sind. Jumal teab, kes sa oled.



Joseph Smith nägi 1820. aasta varakevadel pärast palvetamist Taevast Isa 
ja Jeesust Kristust. Selles ajakirjas räägitakse sellest erilisest ajast. Siinko-
hal mõned leheküljed, mida ajakirjast otsida:

•  Pildilugu pajatab, kuidas taastatud Kirik on osa Jumala plaanist 
(S4–10).

•  President Nelson räägib, kuidas saame taastamisele kaasa aidata (S2).
•  Uues laulus õpetatakse esimesest nägemusest (S16–17).
•  Loos õpetatakse, kuidas taastamine saab õnnistada meie perekonda 

(S20–21).

Kas pole imeline, et kuulume Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse  
Kirikusse? Jagagem häid uudiseid Jeesusest ja Tema Kirikust maailmaga!
Rõõmsat ülestõusmispüha!
Sõbrake

Kallid lapsevanemad!

SISUKORD

S2 Esimeselt Presidentkonnalt: taastamisele 
kaasaaitamine

S4 Jeesuse Kristuse Kirik on taastatud!

S11 Lõbus värk: otsi üles!

S12 Värvimisleht

S14 Zulma kirik

S16 Muusikapala: „Esimene nägemus”

S18 Tervitused Pühast metsasalust!

S20 Alonso igavene pere

S22 Tempel ja sina

S23 Hea mõte
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Leia ajakirjalehekülgedele  
peidetud Liahoona!

KUIDAS SAATA OMA LAPSE KUNSTI-

TEOS VÕI KOGEMUS LIAHOONA 

TOIMETUSELE.

Minge veebilehele liahona .ChurchofJesusChrist .org ja 
klõpsake lingil „Submit an Article or Feedback” (esitage ar-
tikkel või andke tagasisidet). Või saatke see meile e- kirjaga 
aadressil liahona@ ChurchofJesusChrist .org koos oma 
lapse nime, vanuse, kodulinna nime ja avaldamisloaga: 
„Mina, [lisage oma nimi], annan Viimse Aja Pühade Jeesuse 
Kristuse Kirikule loa avaldada oma lapse loomet Kiriku aja-
kirjades, Kiriku veebilehtedel ja sotsiaalmeedia platvormidel 
ning võimalik, et ka muudes Kiriku materjalides.” Ootame 
väga teie kirju!


