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Meie armastatud prohvet Thomas S. Monson on 
õpetanud, et „evangeeliumi sügavam olemus 
[peitub] armastuses” 1.

Armastus on nii tähtis, et Jeesus Kristus ütles selle kohta 
„suur ja esimene käsk”, milles on koos kõik muud selle 
seaduse osad ja prohvetite sõnad.2

Armastusest lähtub kõik, mida Kirikus teeme. Iga pro-
gramm, iga koosolek, iga tegevus, milles Jeesuse Kristuse 
jüngritena osaleme, peaks võrsuma armastusest, sest ilma 
ligimesearmastuseta, mis on „Kristuse puhas armastus”, 
pole me mitte midagi.3

Kui oleme kord mõistnud seda kõigest oma meelest ja 
südamest, kui oleme kuulutanud, et armastame Jumalat ja 
ligimest, mis siis sellele järgneb?

Kas sellest piisab, kui me teistele kaasa tunneme ja neid 
armastame? Kas kuulutamisega, et armastame Jumalat ja 
ligimest, on meie kohustus Jumala ees täidetud?

Tähendamissõna kahest pojast
Juutide ülempreestrid ja vanemad tulid Jeruusalemma 

templis Jeesuse juurde, et Teda Tema sõnadega vahele võt-
ta. Kuid Päästja pööras kogu juhtumi enda kasuks, jutusta-
des neile ühe loo.

„Ühel inimesel oli kaks poega,” alustas Ta. Isa läks 
esimese juurde ja palus tal viinamäele tööle minna. Poeg 
keeldus, kuid „pärast ta kahetses ja läks”.

Isa läks teise poja juurde ja palus tal viinamäele tööle 
minna. Teine poeg kinnitas, et läheb, kuid jättis minemata.

Seejärel pöördus Päästja preestrite ja vanemate poole ja 
küsis: „Kumb neist tegi isa tahtmist?”

Nad pidid möönma, et selleks oli esimene poeg – see, 
kes ütles, et ei lähe viinamäele tööle, kuid kes parandas 
hiljem meelt ja läks.4

Päästja rõhutas selle looga tähtsat põhimõtet: Jumalat 
armastavad tõeliselt need, kes käskudele kuuletuvad.

Ehk sellepärast paluski Jeesus inimestel kuulata ja 
järgida variseride ja kirjatundjate sõnu, kuid mitte võtta 
nendest eeskuju.5 Need usuõpetajad ei elanud oma sõnade 
järgi. Neile meeldis usust kõneleda, kuid nad ei märganud 
kahjuks selle olemust.

Teod ja meie pääste
Ühes viimastest õppetundidest, mille Päästja oma jüngri-

tele andis, kõneles Ta neile viimasest kohtumõistmisest. 
Pahelised ja õigemeelsed eraldatakse. Head pärivad igave-
se elu, pahelistele saab osaks igavene karistus.

Mis oli neil kahel rühmal vahet?
Need, kes näitasid armastust tegudega, päästeti. Need, 

kes seda ei teinud, mõisteti hukka.6 Tõelisest pöördumi-
sest ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi ning selle väärtuste 
ja põhimõtete vastuvõtmisest annavad tunnistust meie 
igapäevased tegevused.
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Lõppkokkuvõttes ei tee pelk armastuse kuulutamine 
Jumalale ja ligimesele meist ülenduse väärilisi. Sest, nagu 
Jeesus õpetas: „Mitte igaüks, kes minule ütleb: Issand, 
Issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes 
on taevas.” 7

Mis järgneb armastusele?
Vastus küsimusele „Mis järgneb armastusele?” võib olla 

lihtne ja otsekohene. Kui me Päästjat tõeliselt armastame, 
kaldume oma südames Tema poole ja käime siis jüngri-
rajal. Kui armastame Jumalat, püüame pidada Tema käske.8

Kui me oma ligimesi tõeliselt armastame, ulatame 
abikäe vaestele ja abivajajatele, haigetele ja vaevatutele.9 
Sest need, kes teenivad isetult ja kaastundest 10, on Jeesuse 
Kristuse jüngrid.

See järgneb armastusele.
See on Jeesuse Kristuse evangeeliumi olemus.
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SÕNUMI ÕPETAMINE

President Uchtdorf defineerib tõelisi Jeesuse Kristu-
se jüngreid kui neid, kes näitavad oma armastust Talle 
ja teistele oma tegudega. Ta õpetab meile, et „kui me 
Päästjat tõeliselt armastame, kaldume oma südames 
Tema poole ja käime siis jüngrirajal”. Soovi korral küsi-
ge neilt, keda õpetate, kuidas on armastus ajendanud 
neid jüngrirajal käima. Võiksite jagada nendega ka oma 
kogemusi. Võiksite paluda neil palvetada, et neil jaguks 
rohkem ligimesearmastust ja jõudu armastuse ajel 
tegutseda.

NOORTELE
Käskude pidamine ja teiste 
armastamine

Armastusele mõeldes meenuvad sageli esimesena 
armastusfilmid, šokolaad ja lilled. Kuid armastus – 

tõeline armastus – on sellest palju sügavam ja isetum. 
Jeesus Kristus elas meie nimel ja suri meie eest armas-
tusest meie vastu. On ju kaks suurt käsku armastada 
Jumalat ja armastada kõiki teisi (vt Mt 22:36–40). Kuid 
kuidas saame teistele näidata, et neid armastame?

President Uchtdorf jagab Kristuse tähendamissõna 
kahest pojast, kellest üks teeb isale tööd ja teine ei 
tee. Päästja rõhutab, et vaid see poeg, kes isale kuule-
tus, armastas teda tõeliselt. Sarnaselt näitame ka meie 
käskude pidamisega Jumalale, et me Teda armastame ja 
tahame naasta Tema juurde.

Kuidas aga näidata, et me armastame kõiki teisi? Pre-
sident Uchtdorf selgitab ka seda: „Kui me oma ligimesi 
tõeliselt armastame, ulatame abikäe vaestele ja abivaja-
jatele, haigetele ja vaevatutele. Sest need, kes teenivad 
isetult ja kaastundest, on Jeesuse Kristuse jüngrid.”

Niisiis järgmine kord, kui te näete oma vanemat, 
õde- venda või sõpra, siis mõelge nende teenimisele, 
et neile oma armastust näidata. See mitte ainult ei tee 
neid ja teid õnnelikuks, vaid teeb õnnelikuks ka teie 
Taevaisa.

LASTELE
Armastuse näitamine

Jeesus rääkis loo isast ja kahest pojast. Isa töötas 
viinamäel ja palus oma kahel pojal appi tulla. Esime-

ne poeg ütles algul ei, kuid tuli hiljem viinamäele appi. 
Teine poeg lubas appi tulla, kuid ei tulnudki. Jeesus 
õpetas, et esimene poeg näitas oma kuulekusega isa 
vastu suuremat armastust.

Näidelge seda lugu! Seejärel pange kirja või joonista-
ge kolm asja, mida tehes saate Taevasele Isale armastust 
näidata.
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Meie Taevane Isa lõi perekon-
nad, et aidata meil õpetada 

õigeid põhimõtteid armastavas 
õhkkonnas. President Thomas S. 
Monson on öelnud: „Kiitke oma last 
ja kallistage teda! Öelge talle sage-
damini: „Ma armastan sind!” Tänage 
teda! Ärge kunagi laske lahendamist 
vajaval probleemil saada tähtsamaks 
inimesest, keda armastate.” 1

Endine Noorte Naiste üldjuhata-
ja Susan W. Tanner on õpetanud: 
„Meie Taevane Isa on meile ees-
kujuks, mida peaksime järgima. Ta 
armastab meid, õpetab meid, on 
meiega kannatlik ja on usaldanud 
meile meie valikuvabaduse. ‥ Vahel 
aetakse distsiplineerimist, mille 
tähenduseks on õpetamine, segami-
ni kritiseerimisega. Laste – nagu ka 
igas vanuses inimeste – käitumine 
paraneb rohkem armastuse ja innus-
tuse ajel, kui vigu laites.” 2

Vanem Quentin L. Cook Ka-
heteistkümne Apostli Kvoorumist 
on öelnud: „Kui me perega usta-
valt palvetame, pühakirju uurime, 

Lapsevanemaks olemine on  
püha kohus

pereõhtut peame, preesterluse 
õnnistusi jagame ja hingamispäeva 
pühitseme, [siis on meie lapsed] 
valmis igaveseks koduks taevas, 
hoolimata sellest, mis neid tabab 
keerulises maailmas.” 3

Täiendavad pühakirjakohad
1. Nefi 8:37; 3. Nefi 22:13; Õpetus ja 
Lepingud 93:40; 121:41

Tõestisündinud lood
„Lugesin parajasti ajalehte, kui 

üks mu väike pojapoeg minu kõr-
vale istus,” ütles vanem Robert D. 
Hales Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumist. „Tundsin lugedes suurt 
rõõmu tema armsast häälest, mis 
taustal vadistas. Võite ette kujutada 
mu üllatust, kui ta mõni hetk hiljem 
end minu ja ajalehe vahele surus. 
Ta võttis mu näo oma käte vahele, 
surus oma nina vastu minu oma ja 
küsis: „Vanaisa, oled sa siin?”

‥ Siin olemine tähendab oma 
noorte südamest arusaamist ja sidet 
nendega. Side nendega ei tähenda 

mitte üksnes omavahelist vest-
lust, vaid ka millegi tegemist 
üheskoos. ‥

Me peame kavandama ja 
kasutama õpetamiseks sobivaid 
hetki. ‥

Mida kauem ma elan, seda 
enam ma märkan, et õppi-
mishetked minu nooruses – eriti 
need, mida olid kavandanud mu 
vanemad – on vorminud minu 
elu ja teinud minust selle, kes ma 
olen.” 4
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Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja otsige inspiratsiooni, et teada, mida sellest teistega 
jagada. Kuidas saab pöördumise „Perekond: läkitus maailmale” mõistmine tugevdada 
teie usku Jumalasse ja õnnistada teie külastusõpetuse hoolealuseid? Lugege lisaks 
internetist  reliefsociety. lds. org.

Usk, pere, trööst

Mõtisklege järgneva üle
Miks on evangeeliumi kõige 
parem õpetada armastuse keeles 
ja armastava eeskujuga?


