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Mõne aasta eest rääkis mu sõber Louis mulle kena 
loo oma armsast, mahehäälsest emast. Kui ema 
suri, ei jätnud ta oma poegadele ja tütardele 

mingit rahalist rikkust, vaid rikkaliku eeskuju, ohverduse ja 
kuulekuse pärandi.

Kui matusekõned olid peetud ja kurb teekond surnuae-
da läbi käidud, sorteerisid täiskasvanud lapsed väheseid 
emast maha jäänud asju. Asjade hulgast avastas Louis 
kirjakese ja võtme. Kirjakeses seisis: „Magamistoas, minu 
riidekummuti alumises sahtlis, on väike laekake. Seal on 
minu südame aare. See võti avab laeka.”

Kõik imestasid, mida nii väärtuslikku võis nende emal 
olla, et seda tuli lukustatud laekas hoida.

Laegas toodi peidupaigast välja ja avati ettevaatlikult 
väikese võtmega. Kui Loius ja teised selle kasti sisu uuri-
sid, leidsid nad igast lapsest foto, millel oli lapse nimi ja 
sünnikuupäev. Seejärel tõmbas Louis kastist välja isetehtud 
sõbrapäevakaardi. Lapselikus kirjas, milles ta tundis ära 
enda käekirja, olid seal sõnad, mis ta oli 60 aastat tagasi 
kirjutanud: „Kallis ema, ma armastan sind.”

See puudutas kõigi südant, pani neid õrnemalt kõne-
lema ja tõi pisara silma. Ema varandus oli tema igavene 
pere. Selle jõud peitus armastuse aluskivis.

Tänapäeva maailmas ei ole paika, kus seda aluskivi oleks 
rohkem vaja kui kodus. Ja kuskil ei peaks maailm leidma 
paremat eeskuju sellest aluskivist kui viimse aja pühade 
kodus, kes on pannud armastuse oma pereelu keskmesse.

Kõigile, kes kuulutavad end olevat Päästja Jeesuse Kris-
tuse jüngrid, andis Ta järgmise kaugeleulatuva juhise:

„Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate ar-
mastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud; et teiegi 
üksteist armastaksite!

Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil 
on armastus isekeskis!” 1

Kui me peame kinni käsust üksteist armastada, pea-
me kohtlema üksteist lahkelt ja austusega, näidates oma 
armastust oma igapäevasuhtluses. Armastus on lahke sõna, 
kannatlik vastus, isetu tegu, mõistev kõrv, andestav süda. 
Kõigis meie suhetes aitavad need ja teised omadused anda 
tunnistust meie südames olevast armastusest.

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) täheldas: 
„Armastus ‥ on varandus vikerkaare teises otsas. Kuid 
see on enamat kui vikerkaare ots. Armastus on samu-
ti algus ja sellest kasvab välja ilu, mis laiub tormisel 
päeval üle taevakaare. Armastus on turvatunne, mida 
lapsed taga igatsevad, mille järgi noored õhkavad, liim, 
mis seob kokku abielu, ja määre, mis hoiab ära hävi-
tavad hõõrumised kodus; see toob rahu vanas eas, see 
on päikesesära lootus, mis särab läbi surma. Kui rikkad 
on inimesed, kes naudivad oma suhteid pere, sõprade, 
kiriku ja naabritega.” 2

Armastus on evangeeliumi olemus, inimhinge kõige 
üllam omadus. Armastus on ravim raskustes peredele, 
tõbistele kogukondadele ja haigetele rahvastele. Armastus 
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on naeratus, käeviibe, lahke sõna ja kompliment. Armastus 
on ohverdus, teenimine ja isetus.

Abielumehed, armastage oma naist. Kohelge teda vää-
rikuse ja lugupidamisega. Õed, armastage oma abikaasat. 
Austage ja toetage teda.

Lapsevanemad, armastage oma lapsi. Palvetage nen-
de eest, õpetage neid ja jagage nendega oma tunnistust. 
Lapsed, armastage oma vanemaid. Näidake nende vastu 
austust, tänulikkust ja kuulekust.

Mormon ütleb, et ilma Kristuse puhta armastuseta „ei 
ole [me] mitte midagi”.3 Minu palve on, et me järgiksime 
Mormoni nõuannet: „Paluge Isa kogu südame jõuga, et te 
võiksite täituda selle armastusega, mida ta on andnud kõi-
gile, kes on tema Poja, Jeesuse Kristuse tõelised järgijad; et 
te võiksite saada Jumala poegadeks; et kui ta ilmub, oleme 
me tema sarnased” 4.

VIITED
1. Jh 13:34–35.
2. Gordon B. Hinckley. And the Greatest of These Is Love. –  

Ensign, märts 1984, lk 3.
3. Mn 7:46; vt ka salme 44.
4. Mn 7:48.

SÕNUMI ÕPETAMINE

President Monson õpetab meile, kui tähtis on väl-
jendada tõelist kristlikku armastust eriti kodus. Võite 
paluda, et kogu pere, keda te külastate, kokku kogu-
neks, et arutada, kuidas nad võiksid näidata üksteise 
vastu suuremat armastust. Võite innustada neid valima 
üht neist ideedest ja tegema plaani, kuidas seda koos 
perega saavutada. Näiteks võivad pereliikmed otsustada 
iga nädal teist pereliiget tema teadmata teenida. Võite 
paluda neil hiljem meenutada, kuidas nende eesmärki-
de poole pürgimine nende kodus armastust suurendas.

NOORED
Rahu eest palvetamine
Sarah T.

Minu vanematel olid tihti pärast kirikut koosole-
kud ja mina vaatasin oma kolme noorema venna 

järele ning aitasin neile lõunat valmistada – kuigi nad 
ärritusid sageli ja olid näljased. Kui nad tülitsema hak-
kasid, õnnestus mul tavaliselt nende väike probleem 
kiiresti lahendada. Mõnikord oli aga raske rahu teha, 
kui tülitsemine oli alanud, kuna ma ise ärritusin.

Ühel pärastlõunal oli minu vendadel eriti raske 
üksteisega läbi saada. Leidsin, et minu püüdlused neid 
rahustada tegid asja ainult hullemaks, kuna olin endast 
väljas. Nii ma siis valmistasin lõunasöögi ja olin tasa. 
Lõpuks kuulutasin ma: „Ma ütlen palve. Kas me võiksi-
me palun ühe minuti vaikselt olla?” Kui nad olid vakka 
jäänud, palusin ma toidule õnnistust. Enne palve lõpe-
tamist lisasin: „Ja palun aita meil olla rahutegijad.”

Alguses paistis, et nad ei kuulnud, ja hakkasid taas 
tülitsema. See häiris mind, kuid ma teadsin, et pean 
olema nii armastav ja rahulik kui suudan, kuna olin just 
rahu nimel palvetanud. Minuti pärast tundsin end väga 
rahulikuna. Sõin ilma midagi ütlemata ja lõpuks jätsid 
poisid tülitsemise. Ma mõistsin, et rahu, mida tundsin, 
oli vastus lihtsale palvele. Ma palusin, et võiksin olla 
rahutegija, ja minu Taevane Isa oli aidanud mul püsida 
rahulikuna, kuigi tundsin kiusatust karjuda. Ma tean, et 
Ta võib meile tõepoolest rahu anda.
Artikli autor elab Ameerika Ühendriikides Arizona osariigis.

LASTELE
Tõeline aare

President Monson jutustab loo emast, kellel oli eriline 
aardelaegas. Kui lapsed laeka avasid, leidsid nad 

enda fotod. Ema varandus oli tema igavene pere!
Tõeline varandus ei ole mitte kuld ja juveelid, vaid 

inimesed, keda te armastate. Keda sina armastad? Joo-
nista aardelaegas, mille sees on sinu armsamate pildid 
või nimed.
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Mõistmine, et Taevane Isa andis 
oma Ainusündinud Poja, et 

meie võiksime saada surematuse ja 
võimaluse saada igavene elu, aitab 
meil tunda Jumala lõputut ja mõiste-
tamatut armastust meie vastu. Meie 
Päästja armastab meid samuti.

„Kes võib meid lahutada Kristuse 
armastusest? ‥

Sest ma olen veendunud selles, et 
ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, 
ei käesolev ega tulev, ei vägevad,

ei kõrgus ega sügavus ega mingi 
muu loodu või meid lahutada Ju-
mala armastusest, mis on Kristuses 
Jeesuses, meie Issandas!” (Rm 8:35, 
38–39)

Vanem D. Todd Christofferson 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist 
ütles Jeesuse Kristuse lepituse koh-
ta: „Päästja kannatused Ketsemanis 

Kristuse lepitus on tunnistus  
Jumala armastusest

ja Tema surmaheitlus ristil lunasta-
vad meid patust, kuna rahuldavad 
õigluse nõuded. Ta annab armu ja 
andestab neile, kes meelt paran-
davad. Lepitus tasub ka võla, mida 
õiglus meile võlgneb, tervendades 
meid ja kompenseerides meile kõik 
kannatused, mida me oleme süütult 
talunud. „Sest vaata, ta kannatab 
kõikide inimeste valusid, jah, iga 
elusolendi valusid, nii meeste, naiste 
kui laste, kes kuuluvad Aadama pe-
resse” (2Ne 9:21; vt ka Al 7:11–12).” 1

Kristus on „[meid] märkinud oma 
peopesadesse” ( Js 49:16). Linda K. 
Burton, Abiühingu üldjuhataja, 
ütles: „See ülimalt armastav tegu 
peaks panema meid kõiki alandli-
kus palves põlvili laskuma, et täna-
da oma Taevast Isa, et Ta armastas 
meid piisavalt, et Ta saatis oma 

Ainusündinud ja täiusliku Poja 
kannatama meie pattude, meie 
südamevalu ja kõige muu eest, 
mis meist igaühe elus ebaõiglane 
tundub.” 2

Täiendavad pühakirjakohad 
ja info
Johannese 3:16; 2. Nefi 2:6–7, 9; 
reliefsociety. lds. org
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Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja otsige inspiratsiooni, et teada,  
mida sellest teistega jagada.

Usk, pere, trööst

Mõtisklege järgneva üle
Kuidas me võime väljendada 
oma tänu ja armastust Jumala 
ja Jeesuse Kristuse vastu meie 
Päästja lepituse anni eest?


