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Paljude teiste sarnaselt saan ka mina sageli inspi
ratsiooni kaunitest kunsti  ja muusikateostest. Kord 
sain ma inspiratsiooni, kui seisin Taani maalikunstni

ku Frans Schwarzi meistriteose ees pealkirjaga „Aia agoonia.”1

Sel piinavalt ilusal maalil kujutatakse Päästjat Ketsemani 
aias põlvitamas. Samal ajal kui Ta palvetab, seisab Tema 
kõrval ingel ja hoiab Teda hellalt käte vahel, pakkudes 
tröösti, taevast abi ja tuge.

Mida enam sellele maalile mõtlen, seda enam on mu 
süda ja meel täis sõnulseletamatut õrnuse ja tänu tunnet. 
Tajun vähesel määral, mis tunne võis seal juures olla, kui 
Päästja tegi surelikkuses algust oma suure, kulmineeruva 
tööga, võttes enda peale maailma patud. Imestan, milline 
otsatu armastus ja kaastunne on Isal oma laste vastu. Mind 
haarab sügav tänu selle eest, mida patuta Poeg tegi kogu 
inimkonna ja minu heaks.

Jumala Poja ohverdus
Aasta sellel ajal mälestame me ikka ohverdust, mille 

Jeesus Kristus tõi kogu inimkonna heaks, ning mõtiskleme 
selle üle.

Seda, mida Päästja tegi meie heaks Ketsemanist Kolga
tani, on mul võimatu hoomata. Ta võttis enda peale meie 
patukoorma ning maksis igaveseks ja siduvalt lunahinna 
mitte ainuüksi Aadama algse üleastumise, aga ka must
miljonite kunagi elanud hingede pattude ja üleastumiste 
eest. See igavene ja püha ohverdus pani „Jumalat ennast, 

suuremat kõigist, valust värisema ja veritsema igast poorist, 
ja kannatama nii kehas kui vaimus” (ÕL 19:18).

Ta kannatas minu eest.
Ta kannatas teie eest.
Mu hing pakatab tänust, kui mõtisklen selle ohverduse 

paljutähenduslikkuse üle. Mind teeb alandlikuks teadmi
ne, et kõik, kes selle anni vastu võtavad ja südames Tema 
poole hoiavad, võivad oma patud andeks ja neist puhtaks 
saada, ükskõik kui sünge nende eksimus ja ängistav nende 
koorem ka olla võib.

Meid saab teha taas puhtaks ja määrdumatuks. Meie 
armsa Päästja igavene ohverdus saab meid lunastada.

Kes meid trööstib?
Kuigi keegi meist ei pea iial kannatama nii sügavalt kui 

meie Issand, tuleb meil kõigil ette oma süngeid ja mõrusid 
tunde – aegu, mil meie mure ja valu võib tunduda suurem, 
kui jaksame kanda. Tuleb ette aegu, mil patukoorem ja 
süümepiinad meid halastamatult enda alla suruvad.

Kuid kui me ka sellistel aegadel oma südant Issandale 
kergendame, on Ta kindlasti sellest teadlik ja mõistev. Ta 
kannatas isetult meie eest aias ja ristil ega jäta meid nüüd 
trööstita. Ta annab meile jõudu, indu ja õnnistusi. Ta võtab 
meid hellalt oma käte vahele.

Ta on meile enam kui ingel.
Ta toob meile õnnist tröösti, tervenemist, lootust ja 

andestust.
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käte vahel
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Sest Ta on meie Lunastaja.
Meie Vabastaja.
Meie halastav Päästja ja õnnistatud Jumal.

VIIDE
1. Frans Schwarzi matusel kõnelenud preester ütles, et „tema kunst oli 

taevaselt õnnistatud ja näis olevat enam väärt kui nii mõnigi jutlus”  
(Emmilie Buchanan- Whitlock. History of Artists’ Lives Gives Greater 
Context for Exhibit. –  Deseret News, 29. sept 2013. – deseretnews.
com).

SÕNUMI ÕPETAMINE

Otsige enne õpetamist Vaimu juhatust, et mõista 
nende vajadusi, keda te õpetate. Kui jagate president 
Uchtdorfi sõnumist katkendeid, tunnistage Päästjast ja 
Tema lunastusohvrist. Küsige soovi korral neilt, keda 
õpetate, mida Tema lepitus nende jaoks tähendab ning 
kuidas nad on süngetel ja mõrudel aegadel Issanda 
tröösti tundnud.

NOORED
Jeesuse Kristuse läbi saabunud võit
Nimi avaldamata

Mul oli probleeme ülesöömisega. Mu korduvate 
söömahoogude tagajärjeks olid suured süümepii-

nad, masendus ja pettumustunne. Tundsin end problee-
mist jagu saada püüdes nii nõrgana.

Eirasin pikka aega fakti, et Päästja lepitus mitte ai-
nult päästab, vaid ühtlasi lunastab ja teeb meist täius-
likud, ning et see käib ka minu ilmselgelt ebatäiusliku 
ülesöömisharjumuse kohta.

Otsustasin anda end oma Päästjale. Ma palvetasin. 
Möönsin siiralt, et mul on nõrkus ja vajan armu, ning 
palusin siis, et Taevane Isa õnnistaks mind eeloleval 
päeval oma jumaliku abiga. Tundsin tol õhtul armastava 
Isa kinnitust, et Tal on mõõtmatu soov oma pojale abiks 
olla ning vaieldamatu vägi Tema tahtmist täita.

Tollest õhtust peale pole toidul minu üle enam sellist 
vägevat mõju. Tean, et minu edu taga on Jeesus Kristus. 
Mulle on nagu Pauluselegi selgeks saamas, et „ma suu-
dan kõik [Kristuses], kes mind teeb vägevaks” (Fl 4:13) 
Ja ma püüan alati meeles pidada veel ühte Pauluselt 
saadud õppetundi: „Tänu Jumalale, kes meile võidu 
annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!” (1Kr 15:57)

LAPSED
Päästja annab teile tröösti

Palu mõnel pereliikmel või sõbral rääkida ajast, mil ta 
tundis Päästja tröösti. Püüa mõelda ajale, mil Päästja 

on sind trööstinud. Võiksid joonistada sellest kogemu-
sest pildi ja riputada selle oma voodi kõrvale, et see 
tuletaks sulle meelde, et Jeesus Kristus on alati valmis 
sind trööstima.
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See külastusõpetuse sõnum on osa 
seeriast, mis kajastab Päästja erinevaid 
omadusi.

Kannatlikkust peetakse sageli 
vaikseks, passiivseks iseloomu-

jooneks, kuid Esimeses President-
konnas teise nõuandjana teeniv 
president Dieter F. Uchtdorf sõnas: 
„Kannatlikkus ei ole passiivne 
alistumine ega ole see ka hirmudest 
põhjustatud tegevusetus. Kannat-
likkus tähendab aktiivset ootamist 
ja vastupidamist. See tähendab 
kindlaks jäämist oma eesmärkide-
le, ‥ isegi kui teie südamesoovide 
täitumine ‥ kaugemasse tulevikku 
nihkub. Kannatlikkus ei ole lihtsalt 
vastupidamine, see on mõtestatud 
vastupidamine!”

Meie Taevane Isa valmistas 
surelikkusele eelnenud elus meie 
– oma vaimulaste – jaoks plaani ja 
andis võimaluse tulla maa peale, 
mis pani meid tõstma rõõmukisa 
(vt Ii 38:7). Kui me otsustame ühi-
tada maises elus oma tahte Tema 
tahtega, teeb Tema meid „tööriis-
taks oma käes paljude hingede 
päästmiseks” (Al 17:11).

President Uchtdorf jätkas: „Kan-
natlikkus tähendab nõustumist, 

Jeesuse Kristuse omadused: 
pikameelne ja kannatlik

et teatud asju ei saa muuta, ning 
julgust, väärikust ja usku sellega 
silmitsi seista. See tähendab „[taht-
likkust] alluda kõigile asjadele, mida 
Issand näeb sobivaks [meile] määra-
ta, isegi nagu laps allub oma isale” 
[Mo 3:19]. Lõppkokkuvõttes tähen-
dab kannatlikkus, et ollakse „kindel 
ja vankumatu ja muutumatu Issanda 
käskude pidamisel” [1Ne 2:10] tund 
tunni järel ja päevast päeva, isegi 
kui see on raske.” 1

Pühakirjakohad
Ps 40:1; Gl 5:22–23; 2Pt 1:6; Al 17:11

Pühakirjasalmidest
Pühakirjades öeldakse meile,  

et me peaksime „[olema kannatli-
kud] katsumustes, sest [meil] saab 
neid olema palju”. Seejärel aga 
lubab Issand meile trööstides: „Pea 
vastu, sest ennäe mina olen koos 
sinuga, isegi sinu päevade lõpuni” 
(ÕL 24:8).

Järgnev piiblilugu on näide kan-
natlikkusest ja usust.

„Ja keegi naine, kes oli kaks-
teist aastat põdenud verejooksu, ‥ 
puudutas [Kristuse] kuue palistust, ja 
sedamaid lakkas ta verejooks.

Ja Jeesus ütles: „Keegi puu-
dutas mind, sest ma tundsin väe 
enesest välja minevat!”

Kui nüüd naine nägi, et ta ei 
olnud varjule jäänud, tuli ta väri-
sedes ja heitis tema ette maha ja 
teatas temale kõige rahva kuul-
des, mis asja pärast ta oli teda 
puudutanud ja kuidas ta kohe oli 
terveks saanud.

Siis ta ütles naisele: „Tütar, sinu 
usk on sind aidanud, mine rahu-
ga!”” (Lk 8:43–48)

Naise sarnaselt võime ka meie 
leida õnnistusi, tröösti ja koguni 
terveneda, kui sirutame käe Jee-
suse Kristuse poole, kelle lepitus 
saab meid terveks teha.
VIIDE
1. Dieter F. Uchtdorf. Jääge kannatlikuks! –  

2010. a kevadine üldkonverents.
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Mõtiskle järgneva üle

Kuidas sai naise aastatepikkune 
kannatlikkus ja seejärel tema usk 
Jeesusesse Kristusesse Luuka 8. 
peatükis jutustatud loos tasutud?

Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas 
aitab Päästja elu ja missiooni mõistmine tugevdada teie enda usku Temasse ja õnnistada 
teie külastusõpetuse hoolealuseid? Lugege lisaks internetist www.reliefsociety.lds.org.

Usk, pere, trööst


