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Kristuse
otsimine jõuluajal
K

õigile, kes soovivad teada, kes meie kui Viimse
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed oleme,
sooviksin ma pakkuda algpunkti, mida kirjeldavad
sõnad „Me otsime Kristust”.
Me soovime Temast õppida. Teda järgida. Saada rohkem
Tema sarnaseks.
Me otsime Teda aasta igal päeval. Kuid eriti praegu,
jõuluajal, kui me tähistame meie armastatud Päästja sündi,
pöördub meie süda veelgi enam Tema poole.
Jõulude tähistamiseks valmistudes mõelgem, kuidas
inimesed, kes elasid kaks tuhat aastat tagasi, olid valmis
Päästjat vastu võtma.

Targad Hommikumaalt

Targad Hommikumaalt olid õppinud mehed, kes olid
uurinud Messia, Jumala Poja tuleku kohta. Õppimise kau
du tundsid nad ära märgid, mis tähistasid Tema sündi. Kui
nad märgid ära tundsid, lahkusid nad kodust ja rändasid
Jeruusalemma, küsides: „Kus on see sündinud juutide
kuningas?” 3
Nende teadmised Kristusest ei jäänud puhtalt akadeemi
liseks. Kui nad nägid märke Tema sünnist, siis nad tegutse
sid. Nad asusid Kristust otsima.
Hommikumaa targad võivad esindada inimesi, kes
otsivad Kristust õppimise ja akadeemilise uurimise kaudu.
Nende pühendumine tõele aitas neil lõpuks Kristuse üles
leida ja Teda kui kuningate Kuningat ja inimkonna Päästjat
kummardada.4

Karjased

Me ei tea karjaste kohta muud kui ainult niipalju, et nad
olid „väljal õitsil pidamas valvet öösel oma karja juures”.1
Need karjased olid väga tõenäoliselt tavalised inimesed
nagu paljud kiiduväärt hinged, kes endale iga päev elatist
teenivad.
Nad võiksid esindada inimesi, kes mõnda aega ei otsi
nud aktiivselt Kristust, kuid kelle süda muutus, kui taevad
avanesid ja neile Kristust kuulutati.
Need on inimesed, kes, kuulnud taevaste sõnumitoojate
häält, läksid kohe Petlemma, soovides ise näha.2

Siimeon ja Anna

Siimeon ja Anna võiksid etendada inimesi, kes otsivad
Kristust Vaimu kaudu. Need imelised hinged olid väga
usklikud ja ootasid innukalt paastudes ja palvetades ning
elades pühendunult ja kuulekalt, et näha Jumala Poja
tulemise päeva.
Truult, alandlikult ja uskudes ootasid nad kannatlikult
Päästja tulemist.

1

Sel jõuluajal ja kogu aasta jooksul otsigem oma sü
dames ja hinges meie kallist Päästjat, Rahuvürsti, Iisraeli
Püha. Sest see soov määratleb meid suuresti, mitte ainult
kui Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeid,
vaid veelgi enam kui Kristuse jüngreid, kes me tõepoo
lest oleme.

Lõpuks sai nende ustavus tasutud, kui Maarja ja Joosep
tõid nende juurde lapsukese, kes pidi ühel päeval võtma
enda peale inimkonna patud.5
Usklikud nefilaste ja laamanlaste seas

Mormoni Raamatust leiame liigutava loo sellest, kuidas
usklikud uues maailmas ootasid tunnustähti Päästja sünnist.
Te mäletate, et inimesi, kes uskusid Kristusesse, naeru
vääristati ja kiusati taga. Tolle aja uskmatud süüdistasid usk
likke rumalatest uskumustest kinnihoidmises. Nad pilkasid
nii valjuhäälselt, et nad tegid „suurt lärmi” kogu maal (3Ne
1:7). Nad irvitasid nende üle, kes uskusid Päästja sündi.
Nende viha ja raev kasvasid nii suureks, et kõikide
Päästjasse uskujate vaigistamine muutus nende kinnis
ideeks. Mormoni Raamatus on kirjeldatud selle traagilist
lõpptulemust.6
Tolleaegsed usklikud võiksid esindada inimesi, kes
otsivad Kristust, isegi kui teised naeravad, mõnitavad ja
pilkavad. Nad otsivad Kristust isegi siis, kui teised püüa
vad panna neid paistma harimatute, lihtsameelsete ja
kergeusklikena.
Kuid teiste halvakspanu ei heiduta tõelisi usklikke, kui
nad Kristust otsivad.
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SÕNUMI ÕPETAMINE
Kuidas võime paremini Kristust otsida, nagu president Uchtdorf soovitab? Võite innustada neid, keda
õpetate, küsima endilt: „Kuidas mina Kristust otsin?”
Soovi korral võite kutsuda neid jagama, kuidas igaüks
neist igapäevase pühakirjauurimise ajal Kristust otsib.
Samuti võite vaadata koos õpetatavatega jõuluvideot
veebilehelt Mormon.org ja kutsuda neid sellel aastal
otsima Kristust Tema õpetusi järgides.

LAPSED

Meie otsime Kristust

Kogu aasta ja ehk eriti jõuluajal tuleks meile kõigile ka
suks küsida endalt taas kord: „Kuidas mina Kristust otsin?”
Ühel tema elu raskel ajal kirjutas suur kuningas Taavet:
„Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara! Sinu järele
januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu.” 7
Ehk just see Jumala otsimise meelsus oli põhjus, miks
Taavetit kirjeldati kui Jumalale südamekohast meest.8

Jeesust oodates

P

aljud inimesed pidasid valvet ja ootasid Jeesuse
sündi. Nüüd valvame meie ja ootame Tema taastule-

mist! Me võime valmistuda, õppides Jeesusest ja järgides Teda. Kuidas te Jeesust järgite? Joonistage täht ja
kirjutage oma ideed selle sisse.
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