KÜLASTUSÕPETUSE SÕNUM, DETSEMBER 2017

Nõus kandma üksteise koormaid
Usk, pere, trööst

Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas
valmistab Abiühingu eesmärgi mõistmine Jumala tütreid igavese elu õnnistusteks?

M

eie ümber on inimesed, kes
vajavad meie tähelepanu,
julgustust, tuge, lohutust ja lahkust,”
ütles president Thomas S. Monson.
„Meie oleme Issanda käteks siin
maa peal ning meie kohus on Tema
lapsi teenida ja tõsta nende vaimu.
Ta loodab igaühe peale meist.” 1
President Henry B. Eyring,
esimene nõuandja Esimeses Presi
dentkonnas, ütles: „Teie südames
sai alguse suur muutus, kui tulite
Kirikusse. Te sõlmisite lepingu ja tei
le anti lubadus, mis hakkas muutma
teie loomust. ‥
Te lubasite aidata Issandal nende
koormaid kergendada ja neid tröös
tida. Teile anti vägi aidata neid koor
maid kergendada, kui saite Püha
Vaimu anni.” 2
„Me tahame kasutada evangeeliu
mi valgust, et näha teisi nagu Päästja
– kaastundlikult, lootusrikkalt ja
ligimestarmastavalt,” ütles Jean B.
Bingham, Abiühingu üldjuhataja.

„

„Tuleb päev, kui mõistame täielikult
teiste südant ja oleme tänulikud, et
meile halastatakse – just nagu meie
mõtted ja teistele öeldud sõnad on
siin elus ligimestarmastavad. ‥
Meie kohustus ja eesõigus on
märgata arengut kõigis, kui püüame
saada rohkem oma Päästja Jeesuse
Kristuse sarnaseks.” 3
Kui me kanname üksteise
koormaid ja peame kinni oma
lepingutest, avame tee Jeesusele
Kristusele teiste tervendamiseks.
Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteist
kümne Apostli Kvoorumist õpetas:
„Arvestades ristilöömise ja lepituse
mõistetamatut hinda, luban ma
teile, et Ta ei hakka meile nüüdki
selga keerama. Kui Ta ütleb vaimult
vaestele „tulge minu juurde”, mõtleb
Ta selle all seda, et Ta teab, kuidas
välja pääseda, ja Ta teab, kuidas
üles pääseda. Ta teab seda, sest Ta
on seda teed käinud. Ta teab seda
teed, sest Tema ongi see tee.” 4

Täiendavad pühakirjakohad

Matteuse 25:40; Galaatlastele 6:2;
Moosia 2:17; 18:8–9
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Mõtiskle järgneva üle
Kuidas aitab teiste koormate
kandmine ja meie lepingute
pidamine avada teed Jeesusele
Kristusele tervendada abivajajaid?
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