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Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi vahendusel: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge
Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks,
kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja
teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi
oleksite seal, kus olen mina.” (Jh 14:1-3). Aamen.
Kõige tundlikumaid hingekeeli puudutab täna teadmine, et Maarjamaalt võõrsile viiduid
mälestame Maarjamäel just täna, paastuaegsel maarjapäeval. See on esimene kord, 70
aastat pärast 1949. aasta paastumaarjapäeval läbi viidud küüditamist, mil sellisel päeval
siin pühitsetud paigas kokku saame.
Äsjaloetud Pühakirja salmi kohaselt lubab Jeesus hoolitseda meie kõigi taevase eluaseme
eest Isa kojas. See annab lootuse, et meil kõigil, ka repressioonides hukkunutel, on
igavikus taevase puhkuse ase, kuhu me oma kristliku usu kohaselt jõuame.
Aga maine kodu? Siiri Sisask laulab igatsevalt: „Ma olen teel, ma olen teel oma koju. Kodu
ootab, kodu ootab koju!“. 70 aasta eest, samuti teiste küüditamislainete ajal teele
saadetutest, jõudsid paljud, Jumalale tänu!, läbi kannatuste, kaotuste, valu ning vaeva
siiski elusana koju. Vähemalt kodumaale tagasi. Tuhandete maine ihu puhkab aga
tänaseni võõrsil, sageli tundmatus hauas.
Arvan, et võime kõneleda küüdirongidega igavesti teele viidute ja teele jäänute
sümboolsest kojujõudmisest just sel hetkel, mil nende nimed saavad nähtavaks siin
Maarjamäel mullamusta karva mälestusseinal. Täna lisandub veel kahe musta tahvli jagu
kojujõudnute nimesid. Kas polegi see mitte kõige olulisem ja tähendusrikkam, mida meie,
ja iga järgnev sugupõlv maarjamaalasi, erinevatel aegadel kodudest vägivaldselt viinute
ning igavesti teele jäänute jaoks teha saame – aidata neil jõuda koju. Meie saame muuta
nende kõigi kojujõudmise toimunuks, kui muudame juba peaaegu unustamise varju alla
langenud nimed igavesti nähtavaks ja mälestatavaks siin Maarjamäel.
Kõik nimed jutustavad meile üksiku, kuid erilise eluloo, iga pere ja suguvõsa loo, mis
ühise jutulõngana põimub üheks Eesti rahva mälestuste, kannatuste, kuid mis täna
peamine, vastupidavuse, vägivallatu võitluse, õnneliku oleviku ja lootusrikka tuleviku
looks.
Oluline on mäletada, meenutada ja mälestada kõiki neid süütuid inimhingi nimepidi, sest
nende lugu on ka kurja kavatsevate ning kurja tegevate režiimide, valitsejate ja türannide
hoiatav lugu. Kurjus on valvel selleks, et tegutseda – aegade lõpuni! Õnneks, ka headus ja
armastus on niisama valvel! Olgu küüditamise mälestuspäev ning Maarjamäe nimetahvlid
meile peegliks, mille abil saame jõuda selgusele – millisele meelsusele, suhtumisele ja
maailmavaatele anname oma südames ja hinges võidu meie ise. Oma hinges toidab nii
armastuse kui vihkamise seemet esmalt ikka inimene ise. Aidaku Jumal meil kõigest
maailmas valitsevast kurjast, ülekohtust ja vihkamisest hoolimata toita oma
südamesügavuses armastuse taime, mille viljadeks on armastusest lähtuvad sõnad ja
teod.
Aamen.

