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EESMÄRK, MIS MUUDAB 
MEIE TEENIMIST
Kuna teenimisel on mitmeid eesmärke, peaksid meie püüdlused olema juhitud soovist aidata 
teistel saavutada sügavamat isiklikku pöördumist ja saada rohkem Päästja-sarnaseks.

Kui armastame teisi nii nagu Päästja, soovime aidata 
neid nii, nagu Tema seda tegi. Hea karjasena on Ta 

ülimaks eeskujuks tähendusrikkast teenimisest.
Tema moodi teenides on tähtis meeles pidada, et 

Tema püüdlustel armastada, tiivustada, teenida ja 
õnnistada oli kõrgem eesmärk kui otseste vajaduste 
rahuldamine. Loomulikult teadis Ta nende igapäe-
vaseid vajadusi ja tundis kaasa nende kannatustele. 
Seetõttu Ta tervendas, toitis, andestas ja õpetas. Kuid 
Ta soovis teha rohkemat kui esmavajaduste eest hoolt 
kanda (vt Johannese 4:13–14). Ta soovis, et need, kes 
Teda ümbritsevad, Teda järgiksid (vt Luuka 18:22; Jo-
hannese 21:22), Teda tunneksid (vt Johannese 10:14; 
Õpetus ja Lepingud 132:22–24) ja saavutaksid oma 
jumaliku potentsiaali (vt Matteuse 5:48). Sama kehtib 
ka tänapäeval (vt Õpetus ja Lepingud 67:13).

On lõputult viise, kuidas saame teiste  õnnistamisel 
kaasa aidata, kuid kui meie teenimise lõppeesmärk 
on aidata teistel Päästjat tundma õppida ja rohkem 

 Tema-  sarnaseks saada, siis teeme tööd päeva 
nimel, mil meil pole vaja oma ligimesele  Issanda 
tundmist õpetada, sest me kõik tunneme Teda 
(vt Jeremija 31:34).

Päästja keskendus enamale kui esmavajadused

• Mitu inimest nägid kõvasti vaeva, et tuua oma sõber 
Jeesuse juurde, et ta halvatusest terveks tehtaks. 
Lõpuks Päästja tervendas selle mehe, kuid Teda hu-
vitas rohkem mehele tema pattude andeksandmine 
(vt Luuka 5:18–26).

• Kui inimesed tõid Päästja juurde naise, kes oli ta-
batud abielurikkumiselt, päästis Ta naise füüsilisest 
surmast, hoides tagasi hukkamõistmist. Kuid Ta 
soovis naist ka vaimselt päästa, öeldes talle „mine ja 
ära tee enam pattu” (vt Johannese 8:2–11).

• Maarja ja Marta saatsid Jeesusele sõna, paludes, et 
Ta tuleks tervendama oma sõpra Laatsarust. Jeesus, 

Teenimispõhimõtted, jaanuar 2019



2

kes oli teisi lugematul hulgal tervendanud, lükkas 
oma mineku edasi, kuni Laatsarus suri. Jeesus tea-
dis, mida pere soovis, kuid Laatsaruse surnuist üles 
äratamisega tugevdas Ta nende tunnistust Tema 
jumalikkusest (vt Johannese 11:21–27).

Milliseid näiteid võiksite veel sellesse nimekirja 
lisada?

Mida saame meie teha?
Kui meie eesmärk on aidata teistel rohkem Päästja-

sarnaseks saada, muudab see meie teenimist. Siin on 
mõned mõtted, kuidas sellest arusaamine võib meid 
teenimispüüetes juhatada.

1. Ühendage teenimine Päästjaga
Kõik meie püüded teha head on vaeva väärt, kuid 

me võime otsida võimalusi täiustada oma teenimist, 
ühendades selle Päästjaga. Näiteks kui pere, keda tee-
nite, on haige, võib neile toidu viimisest abi olla, kuid 
teie lihtne armastuseavaldus võib mitmekordistuda, 
kui tunnistate Päästja armastusest nende vastu. Või-
dakse olla tänulik teie abi eest aiatöödes, kuid see võib 
olla ehk veelgi tähendusrikkam, kui pakute preesterlu-
se õnnistust.

Vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli 
Kvoorumist on õpetanud: „Hea südamega inimene 
võib aidata kellelgi rehvi parandada, toakaaslase arsti 
juurde viia, süüa lõunat kellegagi, kes on kurb, või 
naeratada ja tervitada, et päeva helgemaks muuta.

Kuid esimese käsu järgija lisab enesestmõistetavalt 
midagi neile olulistele teenimistegudele.” 1

2. Keskenduge lepingurajale
Kiriku presidendina esimest korda liikmetele 

kõneledes ütles president Russell M. Nelson: „Püsige 
lepingurajal.” Lepingute sõlmimine ja nendest kinni-
pidamine „avab ukse kõikide vaimsete õnnistuste ja 
eesõiguste saamiseks, mis on saadaval”. 2

Viimse aja pühadena oleme ristitud, kinnitatud 
Kiriku liikmeks ja saanud Püha Vaimu anni. Väärilised 
meessoost liikmed saavad preesterluse. Me läheme 
templisse, et saada templiand ja olla perena igaveseks 
kokku pitseeritud. Need päästvad talitused ja nen-
dega seotud lepingud on tähtsad, et saaksime Tema- 
sarnaseks, et võiksime olla koos Temaga.

Meil võib olla tähtis roll teiste aitamises sellel rajal, 
kui aitame neil oma lepingutest kinni pidada ja valmis-
tuda tulevaste lepingute sõlmimiseks.3 Kuidas saate 
aidata inimestel ja peredel, keda teenite, saada järg-
mise talituse, mida nad vajavad? See võib tähendada 

seda, et aitate valmistuda isal oma tütre ristimiseks, 
selgitades, milliseid õnnistusi toob järgmine leping, 
mida sõlmitakse, või rääkides, kuidas saada veelgi 
tähendusrikkamaid kogemusi sakramenti võttes oma 
lepinguid uuendades.

3. Kutsuge ja innustage
Võimalusel pidage nõu nendega, kellest hoolite, 

nende pöördumise ja rohkem Kristuse-sarnaseks saa-
mise üle. Andke neile teada, milliseid tugevusi te neis 
näete ja imetlete. Uurige välja, milles nad tunnevad, 
et tahavad paremaks saada, ja rääkige, kuidas te neid 
selles aidata saate. (Lisaks ühise nõupidamise kohta 
nendega, keda teenite, vaadake artiklit „Counsel about 
Their Needs” Liahonas, sept 2018, lk 6–9.)

Ärge kartke kutsuda neid Päästjat järgima ja laskma 
Tal aidata neil oma jumalikku potentsiaali saavutada. 
See üleskutse võib muuta nende elu, kui ütlete, et olete 
neis kindel ja väljendate oma usku Temasse.

Kuus viisi, kuidas saame aidata teistel areneda, et 
saada Kristuse-sarnaseks

Järgnevalt on mõned soovitused, kuidas toetada 
teisi lepingurajal, et nad saaks oma elu parendada ja 
edendada. (Vt lisaks „Jutlusta minu evangeeliumi” 11. 
peatükki.)
 1. Jagage. Olge ehe ja julge, kui jagate, kuidas Päästja 

on teid aidanud, kui olete püüdnud Temaga lähe-
dasemaks saada, elades tagasilöökidest hoolimata 
evangeeliumi põhimõtete järgi.

 2. Lubage õnnistusi. Inimesed vajavad muutumiseks 
põhjust, mis on mõjuvam kui põhjused mitte muu-
tuda. Tegutsemisega seotud õnnistuste selgitamine 
võib olla vägev motivatsioon (vt Õpetus ja Lepin-
gud 130:20–21).

 3. Kutsuge. Evangeeliumi põhimõtte järgi elamine 
toob tunnistuse, et see on õige (vt Johannese 7:17), 
ja juhib sügavama pöördumiseni.4 Peaaegu igasu-
gune suhtlemine võib sisaldada lihtsat kutset teha 
midagi, mis aitab neil edeneda.

 4. Planeerige koos. Mis peab nende elus juhtuma, et 
nad peaksid edukalt kinni lubadusest muutuda? 
Kuidas te saate aidata? Kas on ehk tarvis ajalisi 
eesmärke?

 5. Toetage. Olles abivalmis, looge tugivõrgustik 
inimestest, kes võivad aidata sel isikul olla motivee-
ritud ja saavutada edu. Me kõik vajame ergutajat!

 6. Pidage sidet. Rääkige regulaarselt edusammudest. 
Keskenduge plaanile, kuid vajadusel täiustage seda. 
Olge kannatlikud, järjekindlad ja julgustavad. Muu-
tus võib võtta aega.
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Üleskutse tegudele
Mõelge, kuidas teie teenimise eesmärgid – nii suu-

red kui väikesed – võivad aidata teisi nende pöördumi-
sel ja rohkem Päästja-sarnaseks saamisel.

Artiklid „Teenimispõhimõtted” on mõeldud selleks, 
et aidata meil õppida, kuidas üksteise eest hoolit-
seda. Need pole mõeldud külastamisel sõnumi-
tena jagamiseks. Kui õpime tundma inimesi, keda 
me teenime, siis õhutab Püha Vaim meid teadmi-
sega, millist sõnumit nad lisaks teie hoolitsusele ja 
kaastundele vajavad.
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