
Valik lõike Jeffrey R. Hollandi kõnest 
„This Do in Remembrance of Me”

„Kui meelespidamine on meie peamine 
ülesanne, siis mis meile meenuks, kui 
meile pakutakse neid lihtsaid ja kalleid 
sümboleid?

Me võime meenutada Päästja surelikkusele eelnevat 
elu ja kõike, mida teame Temast kui Jehoovast, taeva 
ja maa ning kõige neis asuva loojast. Me võime mee-
nutada, et isegi taevas aset leidnud suures nõukogus 
armastas Ta meid ja oli imeliselt tugev nii, et me olime 
juba seal võidukad Kristuse väe läbi ja meie usu läbi 
Talle veresse (vt Ilm 12:10–11).

Me mäletaksime Tema maise sünni lihtsat väärikust. ‥

Me mäletaksime Kristuse imesid ja Tema õpetusi, Tema 
tervekstegemisi ja Tema abi. Me võiksime mäletada, et 
Ta tegi pimedad nägijaks ja kurdid kuuljaks ning pani 
kõndima jalutud, vigased ja väetid. Siis nendel päeva-
del, mil tunneme, et meie edasiminek on peatunud 
või rõõmud ja väljavaated tuhmunud, võime Kristuses 
püsivana edasi pürgida. ‥

Me võiksime meeles pidada, et isegi Talle antud tõsise 
missiooni jooksul tundis Päästja elamisest rõõmu, Talle 
meeldis veeta aega koos inimestega ja Ta ütles oma 
jüngritele, et nad oleksid julged. Ta ütles, et me peak-
sime olema evangeeliumi üle sama elevil kui keegi, kes 
on leidnud oma ukselävelt suure aarde, tõelise kallihin-
nalise pärli. ‥

Me võiksime meeles pidada, et Kristus kutsus oma 
jüngreid sõpradeks. ‥

Me võiksime – ja peaksime – meeles pidama kõiki imeli-
si asju, mis meie ellu on tulnud, ning et „kõik asjad, mis 
on head, tulevad Kristuselt” (Mn 7:24). ‥

Mõnel päeval on meil põhjust mäletada, kui halvasti 
Teda koheldi; äraütlemist, mida Ta koges, ja ülekohut – 
oo, seda ülekohut –, mida Ta kannatas. Kui ka meie siis 
elus millegi sellisega silmitsi seisame, võime me mee-
nutada, et ka Kristust rõhuti kõikepidi, kuid ei surutud 
maha; Ta oli nõutu, kuid ei heitnud meelt; Teda kiusati 
taga, aga ei hüljatud; vajutati maha, aga Ta ei hukku-
nud (vt 2Kr 4:8–9).

Kui meid tabavad need rasked ajad, võime meeles pida-
da, et Jeesus laskus kõigest madalamale, enne kui ta sai 
üles tõusta nende kohale, ja et Ta kannatas kõiksugu 
kannatusi, piinu ja kiusatusi, et Ta võiks olla täidetud 
halastuse ning teadmisega, kuidas oma inimesi nende 
nõrkustes aidata (vt ÕL 88:6; Al 7:11–12).

Ta toetab ja annab tuge neile, kes taaruvad ja komista-
vad.  Lõpuks on Ta seal, et meid päästa, ja kõige selle 
pärast andis Ta oma elu. ‥

‥ Kõike seda võime me meeles pidada, kui põlvitav 
noor preester kutsub meid Kristust alati meeles pida-
ma.” ( Ensign, nov 1995, lk 67–69)
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