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K ristuse ülestõusmise püha evangeeliumis jutustab evangelist Johannes meile varajasest 
hommikutunnist, mil Maarja Magdaleena avastas Jeesuse hauale tulles, et haud on 

tühi. See oli ärev hetk. Naine jookseb oma avastust jagama Peetruse ja Johannesega, kes 
hauale rutates veenduvad oma silmaga, et Jeesuse surnukeha ei ole hauas. Haud on tühi!

O leme seekordsele ülestõusmispühale vastu läinud koroonaviirusest tingitud ärevusega 
hinges. See on ärevus, mida on jagunud kõikjale maailmas, sest pandeemia on 

halvanud meie isiklikud mõtted ja meeled, kuid samal ajal kogu maailma tavapärase töö- 
ja elurütmi. Siiski on see viirus suunanud paljusid inimesi, võimalik, et esimest korda üle 
aastate ja aastakümnete, mõtlema järele omaenda elu kaduvuse ja kogu ajaliku maailmakorra 
hetkelisuse üle. Kui Maarja Magdaleena ning jüngrid Peetrus ja Johannes hauda sisenesid, 
veendusid nad selles, et haud on tühi.

T äna on kirikud tühjad! Väidetavalt mõjutab koroonaviiruse pärast kodudesse sulgu-
mine praegu juba enam kui poolt kogu maailma elanikkonnast. Järelikult on tühjad 

üle maailma mitte ainult kirikud, vaid ka kõik teised pühakojad: palvemajad, sünagoogid, 
mošeed, templid ... Aga ka sekulaarse maailma kaubandustemplid hiiglaslikest kauban-
dus- ja meelelahutuskeskustest väikeste butiikideni. Üle maailma, üle rahvaste, riikide, 
kultuuride ja religioonide ulatuv tühja haua sõnum on sel aastal erakordselt võimas. See ei 
ole sõnum, et Jumal on meid maha jätnud. Seda võisid hetkeks karta ka Jeesuse hirmunud 
jüngrid. Kus Jumal siis on? Kus Jeesuse jüngrid Ülestõusnuga kohtusid?

Johannes kirjutab: Jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole (Jh 20:10). Kodu, kuhu 
jüngrid lukustatud uste taha olid kogunenud, oli see koht, kuhu Jeesus sisse astus, et 

julgustada oma lähimaid õpilasi ja pereliikmeid. Enne seda jõudis ta endast ülestõusnud 
Kristusena märku anda aias üksi jalutavale Maarja Magdaleenale. 

A rmas ülestõusmispüha kogudus kodudes, parkides ja aedades, kõik, kes üksi või 
pereringis Kristuse ülestõusmise püha seekord ärevusega olete oodanud. Ärge kartke! 

Ülestõusnud Jeesus astub täna sisse igasse kodusse, ta külastab kõiki, kes viibivad või ka 
töötavad haiglas, eakate- või lastekodus, vanglas või kasarmus. Nõnda, nagu ei takistanud 
ülestõusnud Jeesust suletud haud ega lukustatud uksed, ei takista Kristust täna ei viirus 
ega karantiin – mitte miski! Ta tuleb meie kõigi juurde ning julgustab meid rõõmsa ja 
rahustava sõnumiga, nagu ta tavatses seda teha oma jüngreid rahustades siis, kui nad olid 
kõige suuremas hirmus ja hädas. Jeesus ütleb: Olge julged, see olen mina, ärge kartke! 
(Mt 14:27)

Oma ülestõusmisusku tunnistades tervitagem täna üksteist rõõmsa sõnumiga: Kristus 
on surnuist üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud! Halleluuja! 
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