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Jõuluvaimu  
ülesleidmine

Aastaid tagasi kutsuti mind noore vanemana 
koos teistega ühte Salt Lake City haiglasse  
haigetele lastele õnnistusi andma. Haiglasse 

sisse astudes märkasime me kutsuvas tuledesäras 
jõulupuud ja selle laialiulatuvate okste all hoolikalt 
pakitud kingitusi. Seejärel kõndisime me mööda  
koridore, kus väikesed poisid ja türdukud – mõned 
neist kipsis käe või jalaga, teised tervisehäiretega,  
mis ehk nii varmalt ei paranegi – meid naerusui 
tervitasid.

Üks pisike tõsiselt haige väikemees hõikas mulle: 
„Mis su nimi on?”

Ütlesin talle oma nime ja ta uuris: „Kas sa annaksid 
mulle õnnistuse?”

Õnnistus sai antud, ja kui asusime tema voodi äärest 
minekule, lausus ta: „Suur aitäh!”

Jõudsime paar sammu astuda, kui kuulsin teda hüüd-
mas: „Vend Monson! Häid Jõule sulle!” Üle tema palge 
välgatas lai naeratus.

Sel poisil oli jõuluvaim. Ma loodan, et igaüks meist 
kannab südames ja elus jõuluvaimu – mitte üksnes 
käesoleval ajal aastas, vaid kogu aasta.

Kui meil on jõuluvaim, peame meeles Teda, kelle 
sündi me sel aastaajal mälestame: „Sest teile on täna 

Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand  
Kristus!” (Lk 2:11)

Tänapäeval möödub jõuluaeg suuresti kingituste 
tegemise vaimus. Ehk oleks meil kasulik küsida iseen-
dalt, milliseid kingitusi soovib Issand sel armsal aastaajal 
minult endale ja teistele?

Lubage mul soovitada, et Taevane Isa tahab, et kin-
giksime Talle ja Tema Pojale oma kuulekuse. Lisaks on 
mul tunne, et Ta paluks meil olla ennastsalgavad ning 
mitte olla isekad, ahned ega riiakad, nii nagu Tema kal-
lis poeg Mormoni Raamatus soovitab:

„Sest tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et see, kellel on 
tüli vaim, ei ole minust, vaid on kuradist, kes … ärgitab 
inimeste südameid vihas üksteisega tülitsema.

Vaadake, see ei ole minu õpetus, et ärgitada inimeste 
südameid vihas üksteise vastu; vaid minu õpetus on, et 
sellised asjad peavad kaduma” (3Ne 11:29–30).

Sel imelisel aegade täiuse ajajärgul on meil lõpmata 
palju võimalusi armastada ja omalt poolt anda, aga need 
võimalused on ka kerged kaduma. Südamed ootavad 
rõõmustamist, head sõnad lausumist, teod tegemist ja 
hinged päästmist.

Üks jõuluvaimu sügavuti mõistnud inimene pani 
kord kirja:
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Mina olen Jõuluvaim –
mina ajan vaeses kodus kahvatute nägudega laste sil-

mad heast üllatusest suureks.
Mina lõdvendan ihnuskoi krampliku pihu ja maalin ta 

hinge kohati helgemaks.
Mina panen eakad tundma end taas noorena ja 

naerma nagu vanadel headel aegadel.
Mina hoian elus lapsepõlveromantikat ja toon unenä-

gudesse maagiat.
Mina panen täidetud korvidega tulistjalu süngeid treppe 

ronima, tuues südameisse hämmastust, kui hea on 
maailm.

Mina panen priiskaja oma metsiku ja pillava eluviisi 
juures hetkeks peatuma ning andma murelikule 
armsale inimesele endast veidi märku, mis toob silmi 
rõõmupisarad – pisarad, mis uhuvad ära karmid 
kurbusekurrud. 

Mina astun süngetesse vangikongidesse ja tuletan karas-
tunud meestele meelde, kuidas oleks võinud minna, 
ning suunan pilgu headele aegadele, mis veel ees 
ootavad.

Tulen leebelt vaiksesse valgesse haigemajja ning toon 
huulile, mis ei jõua rääkida, vaikse väljendusrikka 
tänuvärina.

Mina panen kurnatud maailma tuhandel moel Juma-
lale palgesse vaatama ning unustama hetkeks selle, 
mis tühine ja tähtsusetu.

Mina olen Jõuluvaim.1

Leidku igaüks meist taas üles jõuluvaim – nimelt 
Kristuse Vaim!
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1988, lk 81.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Jagades perega president Monsoni sõnumit, 
pöörake soovi korral tähelepanu tema küsimusele, 

milliseid kingitusi Issand käesoleval aastaajal meilt 
endale ja teistele soovib. Innustage pereliikmeid pa-
nema kirja mõtted (või väikesi lapsi joonistama pildi), 
kuidas „[leida] taas üles Jõuluvaim – nimelt Kristuse 
Vaim”.

NOORTELE
Täiuslik jõululaupäev
Jerie S. Jacobs

Minu lapsepõlves oli jõuluõhtu iga-aastane täht-
sündmus. Küpsetasime perega pitsat, käisime 

jõululaule laulmas ja kogunesime siis pühalikule jõulu-
koosolekule. Laulsime neljal väriseval häälel kirikulaule 
ja esitasime valjusti jõululaule muusikariistu ebatava-
liselt kombineerides. Isa lõpetas õhtu alati jõulumõt-
tega, mis tõi meile silmi rõõmupisarad. Jõuluõhtust 
paremat polnud!

Kui ma sain veidi vanemaks, võttis ema ühe naabri-
lapse, Kelly, oma hoole alla. Kelly tuli iga päev pärast 
kooli meie juurde, kuna tema ema Patty oli tööl. Kelly 
järgnes mulle nagu kutsikas – valjuhäälselt ja hädalda-
des. Tundsin alati kergendust, kui Patty tütrele järele 
tuli ning meid kodus perega omaette jättis.

Kord sain ma detsembris oma õuduseks teada,  
et ema oli kutsunud Patty ja Kelly meile jõuluõhtule. 
Minu jõuluõhtule! Ema naeratas ja kinnitas mulle,  
et see ei muuda midagi. Kuid ma teadsin paremini. 
Nad söövad ära kogu meie pitsa. Kelly norib meie 
laulmise kallal. Olin valmis kõige hullemaks jõuluõh-
tuks üldse.

Kui õhtu kätte jõudis, tulid Patty ja Kelly meie juurde 
ning me ajasime juttu, naersime ja laulsime. Emal oli 
õigus. Õhtu oli täiuslik. Kesköö paiku tänasid nad meid 
ja lahkusid vastumeelselt. Läksin magama, süda rõõ-
must pakatamas. Avastasin, et tõeliselt kallid jõulukin-
gid jagades ei kahane. Kui me need ära anname, tuleb 
meeldivamaid jõulukinke üha juurde.
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Külastusõpetus – töö, mis päästab
Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimused 
aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus.

Mida mina teha saan?
1. Kuidas Abiühing aitab 
mul olla valmis igavese elu 
õnnistusteks?

2. Mida saan teha oma hoole-
aluste usu tugevdamiseks?

Loe lisaks internetist:  
www.reliefsociety.lds.org.
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Usk, pere, trööst

Külastusõpetus võimaldab naistel 
üksteise eest hoolt kanda ning 

üksteist tugevdada ja õpetada – see 
on tõepoolest töö, mis päästab. Kui 
õed teevad külastusõpetust, tee-
nivad nad Päästja nimel ja aitavad 
naistel valmistuda igavese elu 
õnnistusteks.

„Meil tuleb „hoiatada, selgitada, 
õhutada ja õpetada ning kutsuda 
[teisi] tulema Kristuse juurde” (ÕL 
20:59), nagu Issand on oma ilmu-
tustes öelnud,” sõnas president 
Spencer W. Kimball (1895–1985). 
„Teie tunnistus on oivaline abi-
mees,” jätkas ta.1

Kui me külastusõpetajatena 
suurendame oma teadmisi evan-
geeliumi tõdedest, tugevneb meie 
enda tunnistus ja sellest leiavad tuge 
õed, kes valmistuvad saama ristitud 
ja liikmeks kinnitatud. Me aitame 
uutel liikmetel kinnitada oma ankru 
evangeeliumi külge. Meie külaskäi-
gud ja armastus aitavad „tagasi võita 
neid, kes on sattunud eksiteele, [ja] 
soojendada nende südameid, kes 
on evangeeliumi suhtes külmaks 
jäänud.” 2 Ja me innustame õdesid 

jõudma Kristuse juurde templis käies.
„Te päästate hingi,” ütles presi-

dent Kimball külastusõpetajatele,  
„ja kes võiks vastu vaielda, et paljud 
toredad aktiivsed inimesed on Kiri-
kus täna aktiivsed, kuna teie viibi-
site nende kodus ning andsite neile 
uue vaatenurga, uue nägemuse. 
Teie tõmbasite kardinad eest. Teie 
avardasite nende vaatevälja. …

Saage aru, et te ei päästa ainu-
üksi neid õdesid, vaid võimalik et 
isegi nende abikaasasid ja nende 
kodusid.” 3

Pühakirjasalmid:
ÕL 20:59; 84:106; 138:56

Meie ajaloost
Kui prohvet Joseph Smith asutas 

Abiühingu, ütles ta, et naised ei 
pea ainuüksi vaeste eest hoolit-
sema, vaid ka hingi päästma. Ta 
õpetas ka, et Kiriku naistel on tähtis 
roll Taevase Isa päästmisplaanis.4 
Juhindudes prohvet Joseph Smithi 
õpetatud põhimõtetest, võime Abi-
ühingu õdedena üheskoos naisi ja 
nende peresid Jumala suurimateks 

õnnistusteks ette valmistada.
„Elagem üksteisele kaasa,” ütles 

president Brigham Young (1801–
1877), „ja [need, kes on] tugevad, 
aidaku hellalt nõrkadel tugevaks 
saada, ja need, kes näevad, juha-
tagu pimedaid, kuni nad ise teed 
näevad.” 5
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