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Kas meie näeme 
Kristust?

Ühel õhtul luges vanaisa oma 4-aastasele lapse-
lapsele õhtujuttu. Tüdruku pilk rändas lakke ja 
ta hüüdis: „Vanaisa, vaata, tähed!“ Vana mees 

naeratas hellalt ja ütles: „Kullake, me oleme toas. Siin ei 
ole tähti.“ Laps vastas veendunult: „Siin on tähed! Vaata!“

Vanaisa tõstis pilgu ja märkas üllatudes, et lagi oli 
üleni kaetud metalse sädelusega. See oli enamasti 
nähtamatu, aga kui valgus langes teatud nurga all, 
võis näha hulgaliselt tähti. Nende nägemiseks oli vaja 
lapse pilku, kuid tähed olid täiesti olemas. Sellest het-
kest peale nägi vanaisa tuppa tulles ja lakke vaadates 
seda, mida ta varemalt polnud osanud näha.

Lähenemas on taas kaunis jõuluaeg koos muusika, 
jõulutulede, pidude ja kingitustega. Kuid kõikidest 
inimestest, peaksime meie – Päästja nime kandva kiriku 
liikmed, vaatama fassaadi taha ning nägema nende 
pühade juurde kuuluvat ülevat tõde ja ilu.

Ma mõtisklen selle üle, kui palju oli Petlemmas neid, 
kes teadsid, et Päästja oli sündinud just seal, nende 
lähedal? Jumala Poeg, kauaoodatud lubatud Messias oli 
nende keskel!

Kas mäletate, mida ingel karjastele ütles? „Sest teile on 
täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand 
Kristus!“ Ja nemad ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma 
ja vaadakem seda asja, mis on sündinud“ (Lk 2:11,15).

Nagu muistsed karjased, peaksime meiegi oma 
südames ütlema: „Vaadakem seda asja, mis on 

sündinud.“ Meie südames peab olema soov seda teha. 
Vaadakem Iisraeli Püha hällis, templis, mäel ja ristil. 
Austagem ja kiitkem Jumalat selle suure rõõmusõnumi 
eest, nagu tegid seda muistsed karjased.

Mõnikord on kõige raskem näha neid asju, mis on 
kogu aeg olnud otse meie silme all. Nii nagu vanaisa 
ei näinud laes tähti, ei näe meiegi mõnikord seda, mis 
ometi on silmnähtav.

Meie, kes me oleme kuulnud rõõmusõnumit Jumala 
Poja tulemisest, meie, kes me oleme võtnud endi peale 
Tema nime ja teinud Temaga lepingu, et kõnnime Tema 
jüngritena Tema rada – meil peab õnnestuma avada 
oma süda ja meeled ning näha Teda tõesti.

Jõulud on mitmes mõttes eriline aeg. See on aeg 
heldemeelseteks lahkuse ja vennaliku armastuse 
tegudeks. See on aeg, mil rohkem mõtiskleda meie 
endi elu üle ja paljude õnnistuste üle, mida meile  
on antud. See on andestamise ja andekspalumise  
aeg. See on aeg, mil tunda rõõmu muusikast,  
tuledest, pidudest ja kingitustest. Kuid pühade  
sära ei tohiks ähmastada meie vaatevälja ega  
takistada meil tõeliselt näha Rahuvürsti kogu Tema 
majesteetlikkuses. 

Muutkem selle aasta jõulupühad rõõmu ja ülis-
tamise ajaks, ajaks, mil teadvustame imet, et meie 
Kõigevägevam Jumal saatis oma ainusündinud Poja, 
Jeesuse Kristuse maailma lunastama!
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SoovitUSi Selle SõnUmi õPetamiSekS

1. selleks, et tekitada õppijates huvi ja aidata neil 
keskenduda õppetunni teemale, leidke tegevusi, mis 
aktiviseerivad tähelepanu. õppetunni peamise mõtte 
edasiandmiseks ja õpilaste tähelepanu köitmiseks võiks 
kasutada pilte. (Vt teaching, no Greater Call, 1999, lk 
160, 176.) seda sõnumit jagades võite kasutada tähele
panu koondavat tegevust – näidata pilti või lugeda ette 
mõne pühakirjasalmi ja paluda perel mõtiskleda, kuidas 
see on seotud sõnumiga.

2. Üheks meie tähtsamaks eesmärgiks peaks olema 
aidata teistel rakendada evangeeliumi põhimõtteid 
igapäevaelus. … aidake õppijatel ära tunda õnnistusi, 
mis saavad meile osaks, kui elame evangeeliumi järgi. 
(Vt teaching, no Greater Call, lk 159.) Pärast sõnumi 
ettelugemist, võite paluda pereliikmetel rääkida koge
mustest, mis nad on saanud, kui keskendusid jõulu
pühade ajal Päästjale.

nooreD
misjonäride jõulud
loran Cook

minu misjoniaja teistel jõulupühadel külastasin koos 
oma kaaslasega vastset kiriku liiget ja tema peret. 

oivalise õhtusöögi järel rääkisime neile jõulusõnumist.
Palusime perel joonistada pildi asjadest, mis seostu

vad neil jõuluajaga. Pakkusime välja, et need võik
sid olla tähed, kingitused, Jeesus sõimes, jõulupuu. 

seejärel lugesime pühakirjasalme, muuhulgas  
2. nefi 19:6: „sest meile on sündinud laps, meile 
on antud poeg, ja tema õlgadel on valitsus; ja talle 
pannakse nimeks imeline, nõuandja, Vägev Jumal, 
igavene isa, rahuvürst.“ me laulsime laulu “once in 
royal david’s City” (kord kuninglikus taaveti linnas) 
(Hymns, nr 205), vaatasime filmi Jeesuse sünnist ja 
tunnistasime Jeesusest kristusest.

need olid lihtsad jõulud, eemal perest ja harjumus
likust jõulumelust, aga kui me jagasime oma tunnistust 
Päästjast, tundsin ma tema ja tema sünni vastu suure
mat armastust ja tänu kui eales varem. mõistsin, et 
need on minu viimased jõulud, kus saan oma taevast 
isa misjonärina teenida. samas mõistsin, et tema Vaim 
tunnistab mulle tema Pojast, kus ma ka ei viibiks.

laPSeD
Soov näha Päästjat

President uchtdorf ütles, et jõulude ajal peaksime 
otsima asju, mis tuletaksid meile meelde Päästja elu. 

otsige välja alljärgnevad pühakirjakohad, et õppida 
rohkem olulistest sündmustest tema elus.

mt 2:1–2
Lk 2:46
mt 15:32–38
Lk 8:49–55
Lk 23:33–34, 44–46
Jh 20:11–20 
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meie kohus on osaleda templitöös  
ja tegeleda pereajalootööga
Tutvuge materjaliga ja arutage seda õdedega, keda külastate. Tõstatage küsimusi,  
mis aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus.

sajandite jooksul on palju inimesi 
siit ilmast lahkunud evangeeliumi 

kuulmata. Mõned neist inimestest on 
teie lähi- või kaugemad sugulased. 
Nad ootavad, et te teeksite vajalikud 
otsingud, et liita oma pere kokku ja 
teha nende eest päästvaid talitusi.

Enamus maailma templitest 
suudaks teha rohkem, kui nad seda 
praegu teevad. Issand on lubanud, 
et teie südamed pööratakse isade 
poole, nii et Tema tulekul ei hävi-
neks kogu maa (vt ÕL 2:2–3).

Templi- ja pereajalootööd tehes 
saavad teile osaks õnnistused. Üheks 
õnnistuseks on rõõm, mida tunnete 
oma esivanemaid teenides. Teiseks 
õnnistuseks on templisoovitus, mille 
vääriliseks te olete tunnistatud. See 
tähendab, et olete vääriline Issanda 
ees. Need, kes pole täna templisoovi-
tuse väärilised, peaksid pöörduma 
piiskopi või koguduse juhataja 
poole, et saada templisoovituse 
vääriliseks nii kiiresti kui võimalik. 
Ärge jääge sellest eluliselt tähtsast 
asjast ilma! Ma tunnistan, et lepitus 
on tõeline ja et patud antakse an-
deks, kui siiralt meelt parandate.

Templi- ja pereajalootööd tehes 
võime olla kindlad, et Vaim trööstib 
meid katsumustes ja juhatab meid 

tähtsate otsuste tegemisel. Tempel ja 
pereajalootöö on viis, kuidas saame 
tuua oma esivanematele kergendust 
ja neid teenida.
Julie B. Beck, Abiühingu üldjuhataja

Pühakirjakohad 
Ml 3:23–24; 1Kr 15:29;  

1Pt 3:18–19; ÕL 110:13–16; 128:24

Meie ajaloost
Prohvet Joseph Smith ütles, 

et suurim kohustus, mille Jumal 
meile siin ilmas on peale pannud, 
on kanda hoolt oma surnute eest 
(vt History of the Church, 6. kd, 
lk 313). Kiriku õed on seda suurt 
tööd algusest peale toetanud. 
Soovides aidata Nauvoo templi 
ehitajaid, kutsus Sarah M. Kimball 
1842. aastal õdesid ühinema, et siis 
üheskoos tõhusamalt teenida. Nad 
hakkasid käima koos, prohvet … 
asutas preesterluse eeskujul esimese 
Abiühingu. Sellest ajast peale aitasid 
Abiühingu õed kaasa Nauvoo 
temp li ehitamisele. … 

„1855. aastal, kaheksa aastat 
pärast pühade jõudmist Utah’sse, 
valmis templianni maja. Eliza R. 
Snow, kes oli olnud Abiühingu 
liige selle asutamisest peale ja kes 

oli teinud selle organisatsiooni 
kohta ülestähendusi, kutsuti 
president Brigham Youngi poolt 
1866. aastal Abiühingu üldjuhata-
jaks. Tema ja teised õed töötasid 
ustavalt templianni majas. Seejärel, 
pärast St. George’i, Logani ja Manti 
templite valmimist, sõitsid õed 
nendesse templitesse, et teha seal 
tööd surnute eest.“ 1

Viited
 1. Mary Ellen Smoot. Family History:  

A Work of Love. – Ensign, märts 1999, lk 15.

Mida me saame teha?
1. kuidas ma saan aidata õdedel 
leida andmeid oma esivane
mate kohta ja teha nende eest 
templi talitusi? igal õel on oma 
vajadused. arvestage nendega, 
kui appi tõttate. Pidage meeles, 
et pereajalootöö võib tugevdada 
uusi, kirikusse tagasi pöörduvaid 
ja vähem aktiivseid liikmeid.

2. millal on templi ja pere
ajalootöö mind rasketes olukor
dades trööstinud või tähtsate 
otsuste tegemisel juhatanud?

Ingliskeelse lisateabe  
saamiseks külastage kodulehte 
www.reliefsociety.lds.org.

© 2010 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/09. Tõlke heakskiit: 6/09. Originaali pealkiri: 
Visiting Teaching Message, December 2010. Estonian. 09372 124

Usk • Pere • Trööst


