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Jälle on kätte jõudmas jõulud ja koos sellega lähe-
nemas uus aasta. Tundub, nagu oleksime alles eile 
tähistanud Päästja sündi ja seadnud eesmärke.

Kas otsustasime selleks aastaks eesmärke seades ka 
seda, et leiame oma elus rohkem aega ja südames kohta 
Päästja jaoks? Olenemata sellest, kui hästi on meil õnnes-
tunud siiamaani seda eesmärki täita, olen ma kindel, et 
tahame kõik olla veelgi tublimad. Jõulude aeg on ideaalne 
oma püüdluste ülevaatamiseks ja uute sihtide seadmiseks.

Meie kiires elus, kus nii paljud asjad püüavad pälvida 
meie tähelepanu, on tähtis teha teadlikke, pühendunud 
jõupingutusi selleks, et tuua Kristus oma ellu ja oma koju. 
Ja on oluline, et järgiksime hommikumaa tarkade sarnaselt 
kindlalt Tema tähte ja „tul[eksime] teda kummardama”.1

Aegade algusest saadik on sõnum Jeesuselt püsinud 
muutumatuna. Ta ütles Peetrusele ja Andreasele Galilea 
mere rannal: „Tulge minu järele!” 2 Ta kutsus Filippust: 
„Järgi mind!” 3 Ta andis tolli juures istuvale leviidile juhise: 
„Järgi mind!” 4 Ja kui me vaid kuulame, siis kutsub Ta teid 
ja mind samade sõnadega: „Järgige mind!” 5

Kui me käime tänapäeval Tema jalajälgedes ja matkime 
Tema eeskuju, on meil võimalusi õnnistada teiste elu. Jee-
sus kutsub meid andma oma panuse: „Vaata, Issand nõuab 
südant ja teenistusvalmis meelt.” 6

Kas on keegi, keda te võiksite nende jõulude ajal teeni-
da? Kas on keegi, kes ootab teie külaskäiku?

Aastaid tagasi külastasin ma jõulude ajal ühe eaka lesk-
naise kodu. Kui ma seal olin, helises uksekell. Uksel seisis 
väga hõivatud ja kuulus arst. Ta ei tulnud väljakutse peale, 
vaid oli tundnud õhutust külastada üksildast patsienti.

Jõulude ajal kisendavad ja igatsevad nende südamed, 
kes on koju aheldatud, selle järgi, et keegi neid külastaks. 
Kord jõulude ajal hooldekodu külastades istusin ja rääkisin 
ma viie eaka daamiga, kellest vanim oli 101- aastane. Ta oli 
pime, kuid tundis mu hääle ära.

Ta ütles: „Piiskop, sa tulid sel aastal veidi hiljem. Ma 
arvasin, et sa ei tulegi enam.”

Veetsime koos toredasti aega. Kuid üks patsientidest 
vaatas igatsedes aknast välja ning kordas üha uuesti ja 
uuesti: „Ma tean, et mu poiss tuleb mind täna vaatama.” 
Mõtlesin, kas ta ikka tuleb, sest oli olnud jõule, kus ta pol-
nud isegi helistanud.

Sel aastal on veel aega ulatada oma abikäed, armastav 
süda ja teenistusvalmis vaim – ehk teisisõnu, järgida Pääst-
ja seatud eeskuju ja teenida nii, nagu Tema tahaks, et me 
teeniksime. Teda teenides ei jää me muistse võõrastema-
japidaja 7 sarnaselt ilma võimalusest leida Tema jaoks oma 
elus aega ja südames kohta.

Kas me suudame mõista imepärast lubadust, mis peitus 
sõnumis, mille ingel tõi väljal olnud karjastele: „Ma kuu-
lutan teile suurt rõõmu, ‥ sest teile on täna ‥ sündinud 
Õnnistegija, kes on Issand Kristus”? 8
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Pidagem jõulude ajal üksteisele kingitusi tehes meeles 
ja olgem tänulikud suurima kingi eest ning saagem sellest 
osa – meie Päästja ja Lunastaja kingist, et me võime saada 
igavese elu.

„Sest mis kasu on inimesel sellest, kui talle kingitakse 
and ja ta ei võta seda kingitust vastu? Vaata, ta ei tunne 
rõõmu sellest, mis talle antud on, ega rõõmusta tema üle 
ka kingi andja.” 9

Järgigem, teenigem ja austagem Teda ning võtkem oma 
ellu vastu Tema kingitused meile, et me võiksime isa Lehhi 
sõnade kohaselt tunda, et „tema armastuse käsivarred on 
igavesti ümber [meie]”.10 
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SÕNUMI ÕPETAMINE

President Monson kutsub meid „te[gema] teadlikke, 
pühendunud jõupingutusi selleks, et tuua Kristus oma 
ellu ja oma koju”. Soovi korral arutage nendega, keda 
õpetate, kuidas nad saavad teha teadlikke jõupingutusi 
nii üksi kui ka koos perega. Võiksite paluda neil mõelda 
konkreetse inimese või pere peale, keda nad saaksid 
nende jõulude ajal külastada või teenida. „Sel aastal 
on veel aega ulatada oma abikäed, armastav süda ja 
teenistusvalmis vaim.”

NOORED
Viisid, kuidas jõulude ajal teenida

President Monson võtab aega, et külastada eakaid 
ja neid, kes on hooldekodudes, eriti jõulude ajal. Ta 

pani tähele, et on neid, kes rõõmustavad, kuna neile on 
külla tuldud, samal ajal kui teised üksnes loodavad, et 
tulevad külalised, kes ei saabu kunagi. On inimesi, kes 
ootavad kedagi – ehk saate nende jõulude ajal teie olla 
see, keda oodatakse.

Järgnevalt vaid mõned ideed, kuidas saate kindlad 
olla, et keegi ei tunne end jõulude ajal üksildasena. 
Võite ise mõelda veel viise, kuidas saaksite sel pühade 
ajal enda kogukonda aidata. „Kas on keegi, kes ootab 
teie külaskäiku?”

• Valmistage jõulukaarte, et saata neid oma koguduse 
misjonäridele, vallalistele ja eakatele kiriku liikmetele.

• Olge vabatahtlikuks mõnes kogukonna ettevõtmises.
• Andke oma sõpradele ja naabritele jõulukingiks 

Mormoni Raamat.
• Külastage oma koguduse eakaid liikmeid või oma 

eakaid sugulasi.
• Valmistage oma naabrite jaoks maiustusi.

LASTELE
Järgige valgust

Pärast Jeesuse sündi tõid targad Talle kingitusi. Nad 
järgisid Tema leidmiseks uut säravat tähte taevas. 

Milliseid kingitusi te võiksite Jeesusele jõulude ajal teha?
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See külastusõpetuse sõnum on osa sarjast, 
mis kajastab Päästja jumalikke omadusi.

„Pühakirjades tähendab kaas-
tunne sõna otseses mõttes 

„üheskoos talumist”. See tähendab 
ka osavõtlikkust, armulikkust ja 
halastust teiste suhtes.” 1

„Jeesus tõi meile kaastundlikust 
hoolitsusest palju näiteid,” ütles pre-
sident Thomas S. Monson. „Haige 
mees Betsata tiigi ääres, abielu rik-
kunud naine, naine Jaakobi allikal, 
Jairuse tütar, Maarja ja Marta vend 
Laatsarus – igaüks neist esindas 
seda kannatanut Jeeriko teel. Igaüks 
vajas abi.

Haigele Betsata tiigi ääres ütles 
Jeesus: „Tõuse üles, võta oma voodi 
ja kõnni!” Patusele naisele oli Tal 
selline nõuanne: „Mine ja ära tee 
enam pattu!” Aitamaks naist, kes 
tuli vett ammutama, andis Ta talle 
veeallika, „mis voolab igavesse ellu”. 
Jairuse surnud tütrele ütles ta: „Neit-
sike, ma ütlen sulle, tõuse üles!” Ja 
hauas olevale Laatsarusele lausus 
Ta: „Tule välja.”

Jeesuse Kristuse jumalikud 
omadused: kaastundlik ja lahke

Päästja on alati üles näidanud 
piiritut kaastundevõimet. ‥ Avagem 
oma südame uks, et Tema – tõelise 
kaastunde elav näide – võiks sisse 
astuda.” 2

Täiendavad pühakirjakohad
Ps 145:8; Sk 7:9; 1Pt 3.8; Mo 15:1,9, 
3Ne 17:5–7

Pühakirjadest
„Põlvitasime koos abikaasaga 

meie 17- aastase tütre kõrval ja palu-
sime tema elu eest,” rääkis Linda S. 
Reeves, teine nõuandja Abiühingu 
üldjuhatuses. „Seekord oli vastuseks 
„ei”, ‥ kuid ‥ me oleme [saanud 
teada], et ‥ [Päästja] armastab meid 
ja tunneb kaasa meie muredele.” 3

„Üks mu lemmiklugusid Päästja 
elust on see, kus räägitakse Laatsa-
rusest. Pühakirjadest loeme: „Jeesus 
armastas Martat, ‥ tema õde [Maarjat] 
ja [nende venda] Laatsarust.”” 4 Kui 
Laatsarus jäi haigeks, saadeti Jeesu-
sele sõna, kuid kui Ta kohale jõudis, 
oli Laatsarus juba surnud. Maarja 

jooksis Jeesuse juurde, langes ta 
jalge ette maha ja nuttis. Kui Jeesus 
nägi Maarjat nutmas, „ärritus ta 
vaimus ja ‥ nuttis” ( Jh 11:33, 35).

„Meie kohus on see: me peame 
ise kogema ja tundma ning aitama 
seejärel kõigil Taevaisa lastel 
kogeda, tunda ja teada, et meie 
Päästja pole võtnud enda peale 
mitte üksnes meie patte, vaid ka 
meie valud, kannatused ja vae-
vad, et Ta võiks tunda, mida meie 
tunneme, ja teada, kuidas meid 
lohutada.” 5
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Mõtiskle järgneva üle

Kes võiks sinu kaastunde kaudu 
õnnistatud saada?

Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas 
aitab Päästja jumalike omaduste mõistmine tugevdada teie usku Temasse ja õnnistada 
teie külastusõpetuse hoolealuseid? (Inglise keeles on saaadaval lisamaterjalid internetist 
reliefsociety.lds.org.)

Usk, pere, trööst


