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KRISTUS on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu. Kl 1:15

Suurel neljapäeval Jeesus võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu,
mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!“

Armulaud saab meile oluliseks, kui taipame, et seal annab Issand Jeesus end ise meile. Me saame
osa sellest ihust ja verest, mis Kolgatal meie pattude andeksandmiseks ohverdati. Saame osa ihust ja
verest, mis meile lunastuse ja uue elu toob.

Ketsemani aias võitles Jeesus veel enne oma kannatusi ja palus: Minu Isa, kui see on võimalik, siis
möödugu see karikas minust! Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina! (Mt
26:39) Siin võis olla viimane küsimus, kas on veel muu võimalus lunastuse toomiseks kui see, et
tema ihu ja veri tuleb ohverdada Kolgata ristil.

Me ei pea enam küsima, kas saab elada ka ilma armulauata. Ilma Jeesuseta ei ole meil elu. Ilma
Kristuse ära antud ihu ja vereta ei ole meil andeksandmist.

Suurel reedel Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on
andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16

Kui küsime, miks lubas Jumal patu ja saatana paradiisiaeda, siis peame tõdema, et inimene, kelle
Jumal loomistöö kroonina kuuendal päeval lõi ja kellele andis ülesande loodud maailma harida ja
hoida, keda Jumal armastab, on eksinud ja kannab kogu vastutust patu eest. See, et ahvatlejaks oli
madu või saatan, ei oma tähtsust. Patt on tulnud maailma inimese kaudu. Jeesuse surmas on süüdi
inimene. Ja kuna me kõik oleme Aadama ja Eeva järeltulijad, siis oleme kõik ka Jeesuse surmas
süüdi. Õndsaks saame üksnes armu läbi, kui usume ja paneme kogu oma lootuse Jumalale. Tõde on,
et Jumal, kes on igavene, armastab meid ka meie süüs. Igas olukorras elame Jumala silma all.

Kristuse ülestõusmise pühal Jeesuse Kristuse ülestõusmise uskujatele – kõigile kristlastele –
koitis uus hommik ühes teadmisega, et kõik haigused, kannatused ja isegi surm on ajalikud ning
seetõttu kaduvad ja mööduvad. Uus tõeline reaalsus ei ole mitte viirused, teised haigused ja surm,
mida ajalikus elus kogeme. Meil tuleb harjutada ennast hoopis usu ja teadmisega, et kõigele sellele
järgneb ülestõusmine ja elu.

Seda tõde uuest reaalsusest käskis ingel kuulutada hauda vaatama tulnud naistel kõigile Jeesuse
jüngritele: Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! (Mt 28:7) Seda
sõnumit kuulutavad Jeesuse Kristuse jüngrid – naised ja mehed – tänini. Ja teeme seda ka täna
hommikul, kui üksteist rõõmsalt tervitame: Kristus on üles tõusnud! Tõesti, Ta on üles tõusnud!
Halleluuja!

Peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, piiskop Joel Luhamets



Alates 3.märtsist ei ole Vabariigi Valitsuse uute piirangute järgi lubatud
siseruumides pidada avalikke jumalateenistusi, kontserte, koosolekuid ning
muid avalikke usulisi talitusi ja üritusi.

Siseruumides on lubatud mitteavalikud eraviisilised vältimatud ametitalitused,
sealhulgas ristimiste, laulatuste ja matusetalituste läbiviimine väikeses ringis
ning järgides kõiki nakkusohu puhul kehtestatud reegleid. Soovitatav on siiski
talitusi korraldada vabas õhus, matusetalituse puhul kalmistul. Selleks palume
ühendust võtta koguduse vaimulikuga.
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