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Mõnikord võib meie õnneotsing selles 
elus tunduda nagu linttrenažööril 
jooksmine. Me jookseme ja jookseme, 

aga tunneme ikkagi, et pole mitte kuskile jõud-
nud. Osa jaoks tundub teiste teenimise mõte 
lihtsalt rohkema lisamisena kohustuste hulka.

Kuid meie Taevane Isa tahab, et me kogeksi-
me rõõmu ja on öelnud meile, et „inimesed on, et 
nad võiksid tunda rõõmu” (2Ne 2:25). Ja Päästja 
õpetas, et teiste teenimisel on oluline roll enda ja 
teiste ellu rõõmu toomisel.

Mis on rõõm?
Rõõmu on defineeritud kui „suure rahul-

olu ja õnne tunnet”.1 Viimse aja prohvetid on 
selgitanud rõõmu päritolu ja kuidas seda lei-
da. „Meie rõõmul on vähe pistmist meie elus 
valitseva olukorraga, küll aga on see seotud 
sellega, millele elus tähelepanu pöörame,” ütles 
president Russell M. Nelson. „ ‥ Rõõm tuleb 
[Jeesuselt Kristuselt] ja tänu Temale. Tema on 
kogu rõõmu allikas.” 2

Armastusega teenimine toob rõõmu nii andjale kui ka saajale.

Teenimispõhimõtted

TEENIMISE  
rõõmsaks 

 MUUTMINE
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Teenimine toob rõõmu
Kui Lehhi sõi elupuu vilja, siis tema hing täitus „ülimalt 

suure rõõmuga” (1Ne 8:12). Tema esimene soov oli seda vilja 
armastatutega jagada.

Meie valmidus teisi teenida võib tuua meile ja neile sellist 
rõõmu. Päästja õpetas oma jüngritele, et Temaga ühendatud 
olles esiletoodav vili aitab tagada meile rõõmu täiuse (vt Jh 
15:1–11). Tema töö tegemine teenides ja püüdes tuua teisi 
Tema juurde võib olla rõõmus kogemus (vt Lk 15:7; Al 29:9; 
ÕL 18:6; 50:22). Võime seda rõõmu kogeda isegi vastuseisu ja 

kannatuste korral (vt 2Kr 7:4; Kl 1:11).
Päästja näitas meile täiuslikku eeskuju, et sureliku elu 

tõelise rõõmu üks suurimatest allikatest on leitav teenimise 
läbi. Kui teenime oma vendi ja õdesid nagu Päästja, ligimese-
armastuse ja armastusega südames, siis kogeme rõõmu, mis 
on suurem lihtsast õnnetundest.

„Kui me [teenimise] tahtevalmis südamega vastu võtame, 
siis ‥ oleme lähemal Siioni rahvaks saamisele ja tunneme 
ületamatut rõõmu koos nendega, keda oleme jüngrirajal aida-
nud,” õpetas Abiühingu üldjuhataja õde Jean B. Bingham.3
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TÕELISE RÕÕMU ALLIKAS
Päästja oli meile täiuslik eeskuju sellest, kuidas  
tõeline rõõm surelikus elus leidub teenimises.
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Kuidas saame teenimise rõõmsamaks 
muuta?

On palju viise, kuidas teenimine rõõmsamaks muuta.  
Siin on mõned mõtted:

1. Mõista oma teenimise eesmärki. Teenimiseks on mitmeid 
põhjuseid. Lõppkokkuvõttes peaksid meie püüded olema 
kooskõlas Jumala eesmärgiga „tuua inimesele surematus 
ja igavene elu” (Moosese 1:39). Kui võtame vastu presi-
dent Russell M. Nelsoni kutse aidata teisi lepingurajal, siis 
võime leida Jumala töös osalemises rõõmu.4 (Et teenimise 
eesmärgi kohta rohkem lugeda, vaadake „Teenimispõhi-
mõtted: Eesmärk, mis muudab meie teenimist” 2019. aasta 
jaanuarikuises Liahoona ajakirjas, veebilehel lds.org.)

2. Muuda teenimine inimeste-  ja mitte ülesannetekeskseks. 
President Thomas S. Monson tuletas meile tihti meelde: 
„Ärge laske kunagi lahendamist vajaval probleemil saada 
tähtsamaks armsast inimesest.” 5 Teenimine on inimeste 
armastamise ja mitte tehtavate asjade jaoks. Kui hakkame 
armastama nii nagu Päästja, siis oleme rohkem avatud 
rõõmule, mis tuleb teiste teenimisest.

3. Tee teenimine lihtsaks. Kaheteistkümne Apostli Kvoo-
rumi tegevjuht, president M. Russell Ballard ütleb meile: 

„Väikeste ja lihtsate asjade kaudu pannakse toime suuri 
asju. Nii nagu väikestest kullakübemetest koguneb aja 
jooksul suur aare, nõnda kujuneb meie väikestest ja liht-
satest, lahketest ja teenivatest tegudest elu, mida täidab 
armastus Taevase Isa vastu, pühendumus Issanda Jeesuse 
Kristuse tööle ning rahu-  ja rõõmutunne igast korrast, kui 
üksteisele sõbrakäe ulatame.” 6

4. Eemaldage teenimisest stress. Teie kohustus ei ole välja 
teenida kellegi teise päästmine. See on selle isiku ja Issanda 
vaheline asi. Meie kohustus on neid armastada ja aidata 
neil pöörduda Jeesuse Kristuse, nende Päästja poole.

Ärge lükake teenimise rõõmu edasi
Mõnikord on inimestel raske paluda vajalikku 

abi, seega meie teenimise väljapakkumine võib olla 
just see, mida nad vajavad. Kuid ka enda pealesuru-
mine ei ole vastus. Loa küsimine enne teenimist on 
hea mõte.

Vanem Dieter F. Uchtdorf Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumist rääkis üksikemast, kes haiges-
tus tuulerõugetesse, misjärel haigestusid ka tema 
lapsed. Muidu laitmatu kodu oli sassis ja segamini. 
Tekkisid mustade nõude ja pesu hunnikud.

Hetkel, mil ta tundis täielikku masendust, kopu-
tasid Abiühingu õed tema uksele. Nad ei öelnud: 
„Ütle meile, kui saame aidata.” Kui nad nägid olu-
korda, siis hakkasid nad kohe tegutsema.

Nad koristasid segaduse, tõid koju valgust ja 
selgust ning helistasid sõbrale, et ta tooks mõned 
vajalikud toidukaubad. Kui nad lõpuks oma töö 
lõpetasid ja head aega ütlesid, oli noor ema pisarais 
– need olid tänu ja armastuse pisarad.” 7

Nii andjad kui ka saaja tundsid rõõmu soojust.

JE
FF

 H
EI

N
. J

AI
RU

SE
 T

ÜT
RE

 S
UR

NU
IS

T 
ÄR

AT
AM

IN
E.

 



 A p r i l l  2 0 1 9  11

Too oma ellu rõõmu
Mida rohkem rõõmu, rahu ja rahulolu saame oma ellu 

tuua, seda rohkem saame seda jagada nendega, keda teenime. 
Rõõm tuleb Püha Vaimu kaudu (vt Gl 5:22 ja ÕL 11:13). See 
on miski, mille eest võime palvetada (vt ÕL 136:29) ja mida 
võime oma ellu kutsuda. Siin on mõned mõtted, kuidas rõõ-
mu oma ellu tuua:

1. Loetle oma õnnistusi. Kirjuta oma elu üle mõtiskledes 
oma päevikusse üles asjad, millega Jumal on sind õnnista-
nud.8 Märka enda ümber olevat headust.9 Märka asju, mis 
takistavad sul rõõmu tundmist, ja kirjuta üles viisid nende 
lahendamiseks või paremini mõistmiseks. Leia sellel üles-
tõusmispühade ajal aega, et proovida leida suurem ühen-
dus Päästjaga (vt ÕL 101:36).

2. Harjutage teadvelolekut. Rõõm leiab teid üles lihtsamini 
vaiksetel meditatsioonihetkedel.10 Kuulake tähelepaneli-
kult, mis toob teile rõõmu (vt 1Kr 16:15). Teadveloleku 
harjutamiseks võib olla vajalik veeta aega eemal meediast.11

3. Vältige enese võrdlemist. On öeldud, et võrdlemine on 
rõõmu varas. Paulus hoiatas, et inimesed „ei saa aru, et 
nad endid mõõdavad iseenestega ja võrdlevad iseenestega” 
(2Kr 10:12).

4. Otsige isiklikku ilmutust. Päästja õpetas: „Kui sa palud, 
saad sa ilmutuse ilmutuse peale, teadmise teadmise peale, 
et sa võiksid tunda saladusi ja rahutoovaid asju – seda, mis 
toob rõõmu, seda, mis toob igavese elu” (ÕL 42:61).

Üleskutse tegudele
Kuidas saate suurendada oma elus leitavat rõõmu teenimi-

se kaudu? ◼

Artiklis olevaid põhimõtteid saab rakendada igapäeva-
suhtluses, kuid nad on mõeldud aitama teenivaid vendi 
ja õdesid nende püüetes õnnistada neile määratud 
perekondi.
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