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Punased värvid kirikutekstiilides meenutavad sel nädalal meile Püha Vaimu 
tulekeeltena laskumist esimesel kristlikul nelipühal apostlite peale ning sedagi, mis 
järgnes. Nad hakkasid Vaimust kantult jutlustama ja seal kosmopoliitses 

Jeruusalemmas, kuhu pühadeks oli kogunenud palju õige mitmekeelset rahvast, kuulis 
igaüks hämmastusega kõneldavat just tema enda emakeelt; talle kõige paremini 
mõistetavat keelt. 

Püha Vaim tegi inimesed üksteisele mõistetavaiks, kui nood end temale avasid ja soovisid 
teha Jumala tegusid. See oli vastand Paabeli torni ehitamisel juhtunuga, kus inimeste 
unistuste keskmeks oli iseendale suurimat au omandada, mispeale Jumal, teades 
nähtavasti õige hästi, kuhu säärased plaanid välja viivad, ütles: „Vaata, üks rahvas ja üks 
keelemurre on neil kõigil, ... ja nüüd ei keela neid ükski seda tegemast, mida nad on mõtelnud. Et 
läki nüüd alla ja segagem seal nende keelemurre ära, nii et nad üksteise keelemurret ei 
mõista“ (1Ms 11:6j). 

Küllap on seesama kogemus olnud inimestel läbi aegade kuni meie oma päevini välja. 
Mida enam keskendume üksnes enda huvidele ja aule, seda võõramaks üksteisele jääme. 
Ja vastupidi ka. 

Eks tõlkida tule muidugi kogu aeg. Me kõneleme moel või teisel ikka erinevaid keeli ning 
peame leidma võimalusi tõlkimiseks, et mõista ja olla mõistetud.  

On keeli, mida on raske õppida ja raske mõista, kuid on ka neid, mis kõnetavad kõiki. 
Meie kool on uhke selle üle, et meil õpitakse kohe esimesest klassist alates nii võro kui ka 
saksa keelt. Aga veelgi olulisem on, et oleme armastuse keele kallakuga kool. Nagu 
peapiiskop Urmas Viilma oma nelipühade läkituses rõhutas: armastuse keel on 
universaalne keel, mida on lihtne mõista.  

“Õndsam on anda kui võtta” ütleb Issand Jeesus pühakirjas armastuse keele kohta. See on 
keel, mis lahutamise asemel liidab, mis konkurentidest teeb mängukaaslased ja mis püha 
Pauluse sõnul on suur, hääbumatu asi. “Nüüd jääb usk, lootus, armastus, aga suurim neist on 
armastus,” ütleb ta (1Kr 13).  

Palvetagem: 

Jumal, meie taevane Isa, läkita meile oma Püha Vaim, armastuse ja tarkuse vaim, ning 
puhasta meie südamed patu pimedusest, et me tõelise valguse leiaksime, Kristuse, Sinu 
Poja, meie Issanda ja Jumala, kes Püha Vaimu ühtsuses koos Sinuga elab ja valitseb 
igavesest ajast igavesti.


