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KAS SAAN AIDATA 
KELLELGI MUUTUDA?
Jah. Kuid sinu roll selles võib olla hoopis teistsugune, kui sa ette kujutad.

Meid loodi võimega muutuda. Meie surelike ko-
gemuste eesmärk on realiseerida oma jumalikku 

potentsiaali. Üks teenimise ülim eesmärk on aidata 
teistel tulla Kristuse juurde ja teha vajalikud muuda-
tused, et saaksime Tema juurde naasta. Kuid valiku-
vabaduse tõttu on meie roll piiratud, kui aitame neil 
kristlikumaks saada.

Toome välja seitse vägevat õppetundi Päästjalt, 
kuidas aidata teisi nende püüetes muutuda ja saada 
rohkem Tema- sarnaseks.
 1. Ärge kartke innustada neid muutuma

Päästja ei peljanud paluda jätta vanad harjumused 
seljataha ja võtta vastu Tema õpetused. Ta kutsus 
Peetrust ja Jaakobust jätma maha vana töökohta ja 
hakkama inimestepüüdjaiks (vt Mk 1:17). Ta ütles 
abielurikkumiselt tabatud naisele: „Mine ja ära tee 
enam pattu!” ( Jh 8:11) Ta palus rikkal noormehel 
loobuda kiindumusest maistesse hüvedesse ning 
järgida Teda (vt Mk 10:17–22). Ka meie võime olla 

julged ja armastavad ning paluda teistel teha muu-
datusi ja järgida Päästjat.

 2. Pidage meeles, et otsus muutuda tuleb teha neil 
endal
Sedasorti muudatusi, nagu Päästja teha palub, 
ei saa peale suruda. Päästja õpetas ja kutsus üles, 
kuid Ta ei sundinud. Rikas noormees lahkus kur-
vana (vt Mt 19:22). Kapernaumas otsustasid paljud 
Tema jüngrid lahkuda ning Ta küsis kaheteist-
kümnelt, kas ka nemad tahavad ära minna (vt Jh 
6:66–67). Mõned Ristija Johannese jüngrid otsusta-
sid järgida Päästjat, kuid teised mitte (vt Jh 1:35–37; 
10:40–42). Võime paluda teistel olla rohkem nagu 
Tema, kuid me ei saa teha seda otsust nende eest. 
Ja kui nad pole veel otsustanud muutuda, ei tohiks 
me alla anda – ega tunda, et oleme läbi kukkunud.

 3. Palvetage teiste võime eest muutuda
Jeesus palvetas jüngrite eest ning palus Jumalat, 
et Tema jüngreid hoitaks kurja eest, et nad saak-
sid rohkem Tema- sarnaseks ja täituksid Jumala 
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armastusega (vt Jh 17:11, 21–23, 26). Ning teades, 
et Peetrus vajab enda rolli täitmiseks tuge, palvetas 
Päästja ka tema eest (vt Lk 22:32). Meie palved teiste 
eest on mõjuvõimsad (vt Jk 5:16).

 4. Õpetage neid toetuma Tema väele
Ainult Päästja kaudu saame tõeliselt muutuda ja 
meis kõigis leiduvat jumalikku potentsiaali reali-
seerida. Tema on „tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa 
juure muidu kui [Tema] kaudu” ( Jh 14:6). Tema 
vägi võib teha nõrgad asjad tugevaks” (vt Et 12:27). 
Tema lunastav vägi oli see, mis võimaldas Alma 
nooremal muutuda (vt Al 36:16–23). Võime õpetada 
teisi toetuma Päästjale, et Tema puhastav vägi aval-
duks ka nende elus.

 5. Kohtle teisi sellisena, milliseks nad võivad saada
Armastus ja heakskiit on vägevad muutuste esilekut-
sujad. Naine kaevul elas koos mehega, kes polnud 
tema abikaasa. Jeesuse jüngrid imestasid, et Ta nai-
sega rääkis (vt Jh 4:27), kuid Jeesus hoolis rohkem 
sellest, kelleks naine võib saada. Ta õpetas naist, 
andis talle võimaluse muutuda ja too muutuski. 
(Vt Jh 4:4– 42.)
Kui kohtleme teisi sellisena, nagu nad on olnud, 
ja mitte sellistena, milliseks nad võivad saada, siis 
me pidurdame nende arengut. Selle asemel võime 
andestada ja minevikueksimused unustada. Võime 
uskuda, et teised suudavad muutuda. Võime vaadata 
mööda nõrkustest ja tuua välja positiivsed omadu-
sed, mida nad ehk ise ei märka. „Meil on kohustus 
näha inimesi mitte nii, nagu nad on, vaid sellisena, 
milliseks nad võivad saada.” 1

 6. Las nad edenevad omas tempos
Muutumine võtab aega. Me kõik peame „jätka[ma] 
kannatlikkuses, kuni [m]e saa[m]e täiuslikuks.” (ÕL 
67:13) Jeesus oli teistega kannatlik ja õpetas edasi 
ka neid, kes Talle vastu hakkasid, tunnistades enda 
rollist, mille Tema Isa oli Talle andnud, ning vasta-
tes nende küsimustele (vt Mt 12:1–13; Jh 7:28–29). 
Võime olla teistega kannatlikud ja innustada neid 
iseendaga kannatlik olema.

 7. Ärge andke alla, kui nad vanade harjumuste juurde 
tagasi pöörduvad
Pärast Kristuse surma pöördusid isegi Peetrus ja 
mõned teised apostlitest harjumuspärase elu juurde 
tagasi (vt Jh 21:3). Kristus tuletas Peetrusele meel-
de, et too pidi toitma Tema lambaid (vt Jh 21:15–17) 

ning Peetrus naasis teenimistöö juurde. Endisele 
teele naasmine võib olla liigagi lihtne. Võime jätkata 
lahkelt ja julgustavalt toetamist ning innustada 
jätkama Päästja järgimist ja Tema- sarnaseks saada 
püüdmist.

Laske teistel areneda
Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli 

Kvoorumist on jutustanud loo sellest, kuidas lasta teis-
tel areneda: „Mulle jutustati kord ühest noormehest, 
kes oli palju aastaid oma koolis vähemal või rohkemal 
määral naerualune. Tal olid mõned puudused ja tema 
eakaaslastel oli lihtne tema kulul nalja visata. Hiljem 
kolis ta ära. Peagi liitus ta sõjaväega, teda saatis seal 
mõningal määral edu, ta sai hariduse ning jättis mi-
neviku seljataha. Peale kõige avastas ta sõjaväes olles, 
nagu paljud teisedki, kui ilus ja majesteetlik on Kirik, 
ning oli seal aktiivne ja õnnelik.

Kuid siis, mitu aastat hiljem, naasis ta noorus- 
põlvekoju. Paljud tema põlvkonnast olid lahkunud, 
kuid mitte kõik. Kui ta sinna tagasi läks, üsna eduka  
ja uuestisündinuna, ootas teda ilmselt ees sama suh-
tumine, mis oli seal olnud varem.  Kodulinna elanike 
jaoks oli ta kõigest sama vana see- ja- too.

Selle mehe Pauluse- sarnane püüe jätta vana sel-
jataha ja püüelda autasu poole, mille Jumal oli talle 
seadnud, hakkas ajapikku hajuma ning ta suri umbes 
sellisena, nagu ta oli olnud nooruses. ‥ Küll on kahju, 
et teda ümbritsesid taas need ‥ , kes pidasid tema 
minevikku tulevikust põnevamaks. Neil õnnestus 
kiskuda tal käest see, mida Kristus oli temas sütitanud. 
Ja ta suri õnnetuna, kuigi see polnud õigupoolest tema 
enda süü. ‥

„Laske inimestel meelt parandada. Laske inimestel arene-
da. Uskuge, et inimesed võivad muutuda ja areneda.” 2

ÜLESKUTSE TEGUDELE
Mida võiksite see nädal teha, et innustada ja 
toetada teisi nende püüetes muutuda ja saada 
rohkem Tema- sarnaseks?
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