
NELIPÜHI C AASTAL

 

(Esimene lugemine Ap 2:1-11)

Lugemine Apostlite tegude raamatust:

 

Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Äkki oli taevast kosta kohinat, nii nagu 

oleks tormituul puhunud, ja see kohin täitis kogu koja, kus nad viibisid. Ning neile ilmus tulekeeli, 

mis jagunesid ja jäid igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid 

rääkima võõraid keeli, nii nagu Vaim andis rääkida.

Aga Jeruusalemmas oli sel ajal palju jumalakartlikke juute kõigi rahvaste hulgast päikese all, ja kui 

tõusis kohin, jooksis kokku rahvasumm, ning nad kõik olid kohkunud, sest igaüks kuulis neid 

kõnelevat oma keelemurret. Nad panid seda imeks ja ütlesid üksteisele: Kas need mehed, kes 

räägivad, polegi Galileast? Kuidas siis igaüks meie seast kuuleb oma emakeelt? Meie, partlased, 

meedlased ja eelamlased, kes me elame Mesopotaamias, Judeas ja Kapadookias, kes me oleme pärit

Pontusest ja Aasiast, Früügiast ja Pamfüüliast, Egiptusest ja Küreene poolse Liibüa aladelt, samuti 

siin asuvad roomlased ja juudid ühes proselüütidega – juudiusku pöördunutega –, kreetalased ja 

araablased – kuidas me kuuleme neid kõnelevat meie oma keelemurdeis Jumala suurtest tegudest?

See on Jumala Sõna.

 

(Vastulaul Ps 104:1ab.24ac. 29bc-30 31.34. R:30)

R: Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale.

 

Kiida, minu hing, Issandat,

Issand, minu Issand, sina oled väga suur.

Kui arvukad on sinu teod, Issand,

kogu maa on täis sinu loodut.

R:

 

Kui sa võtad neilt hingamise,

nad heidavad hinge ja muutuvad jälle põrmuks.

Sina saadad oma vaimu ja nad luuakse,

sina teed uueks maailma palge.

R:

 

Issanda kirkus püsigu igavesti,

Issand olgu rõõmus oma tegude üle.



Olgu mu laul Issandale meele järgi,

sest oma rõõmu tahan ma leida Issandas.

R:

 

(Teine lugemine 1Ko 12:3b-7. 12-13)

Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:

 

Keegi ei või öelda: “Jeesus on Issand”, kui ta ei räägi Pühas Vaimus. Palju on ande, mis tulevad 

armust, kuid Vaim, kelle kaudu nad tulevad, on üks. Ja palju on ameteid, kuid Issand on üks ja 

seesama. Mitmel viisil võib Jumala vägi ilmsiks saada, kuid seda kõike teeb üks Jumal kõikide sees.

Aga Vaim ilmutab end kõigile ühiseks hüveks, sest kui ihu on üks ja sel on palju liikmeid – ning 

kuigi liikmeid on palju, ometi ihu on üks – siis niisamuti on Kristusega. Oleme ju ühe Vaimu läbi 

ristitud ühte ihusse – nii juudid kui kreeklased, nii orjad kui vabad –, meie kõik oleme sama 

Vaimuga joodetud.

See on Jumala Sõna.

VENI SANCTE SPIRITUS

 

Püha Vaimu vägevus,

süüta oma sügavus

kirkus meile särama.

 

Tule vaeseid aitama,

vaimuvalgust jagama,

valvama meid õpeta.

 

Oled parim lohutus,

õnnis hingekülastus,

vaim meis üles ärata.

 

Mures oled leevendus,

kuumal päeval jahedus,

silmist pisar kuivata.

 

Ustavate südamed,

hinge aimamatud teed

täida oma armuga.



 

Muidu kõik on mõttetu,

patune ja sisutu,

kui Sa meid ei juhata.

 

Puhtaks tee, mis rikutud,

jooda põuast piinatut,

hingehaavad paranda.

 

Meie kõrkust painuta,

kalkus üles sulata,

valest aita hoiduda.

 

Rohket heldust osuta,

usulootust sisenda

oma seitsme anniga.

 

Anna vooruslikkust Sa,

surmatunniks valmista,

lase õndsust pälvida.

(Keskaegne hümn “Veni Sancte Spiritus”

tõlge: Rein Õunapuu)

 

(Salm enne evangeeliumi)

 

Halleluuja. Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed,

ja süüta meis oma armastuse tuli. Halleluuja.

 

(Evangeelium Jh 15:16-1719-23)

Lugemine püha Johannese evangeeliumist:

 

“Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et 

tema oleks teiega igavesti. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab 

teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, 

mida te kuulete, ei ole minu, vaid Isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie 



juures viibides. Kuid Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja 

tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.”

See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad. Kui meil on töö tegemata, kas siis aitab palvetamine, et Jumal saadaks oma 

Vaimu ja teeks selle meie eest ära? Proovida võib kindlasti, ja siis käia aeg-ajalt piilumas, kas on 

juba valmis. Kui aga töö iseenesest imelisel viisil tehtud ei saa, siis jõuab kohale nukker 

äratundmine, et Püha Vaim meile vist ikka appi ei tule, ning et peab ise käised üles käärima. Aga… 

aga kui siis töö valmis saab, tuleb ju välja, et Püha Vaim tegi töö ikka ära, lihtsalt kasutades selleks 

meie endi käterammu ja selginenud mõistust. 

Kasiino kohta öeldakse, et maja võidab alati, see tähendab: hasartmäng on seatud nii, et ükski 

mängija ei saa võitudega ettevõtet pankrotti ajada. Kui maapealsete mängupõrgute puhul saab alati 

valida, kas sinna minna või mitte minna, siis Jumala kasiino puhul meil seda valikut pole. Seega ei 

ole kasu nurisemisest, et ka Jumala kasiinos võidab maja alati. Seda elutõde tuleb võtta rõõmsa ja 

teenistusvalmi huumoriga, sest Jumal on juba üksnes maailma loomisega oma võidud kuhjaga ette 

ära teeninud.

Me loeme patutunnistuse…

Jutlus

 

Armsad õed ja vennad, üks kõige tuntumaid piiblilugusid on lugu Paabeli tornist. Selles räägitakse, 

kuidas inimesed üritasid ehitada torni, mis ulatuks taevani välja. Tegelikult pole siinkohal tegemist 

ajalookroonikaga vaid, nagu öeldakse, “ürgmüüdiga”, mis üritab seletada, kuidas ja miks kõnelevad

inimesed eri keeltes. Toredaks seigaks selles loos on kirjeldus, kuidas Jumal tuli ise seda torni 

kaema ja Jumalale üpris ebatüüpilisel kombel “segadust looma”. Ja siiski polnud keeltesegamine 

mõeldud inimesele hukatuseks, vaid osana tema lunastusloost.

 

Omajagu on selles müüdis muidugi ka kättemaksu. VI sajandil e.Kr. oli paabeli kuningas vallutanud

Jeruusalemma, hävitanud juutide pühamu ja küüditanud nad Paabelisse. Kuigi ka juudid ise 

unistasid tegelikult maailma valitsemisest, jäädvustasid nad babüloonlased ehk assüürlased oma 

pühasse kirjandusse segadusetekitajatena, kes juba algusest peale olid selle maailma hädades süüdi. 

Paraku pidid mõlemad rahvad hiljem läbi ajaloo palju kannatama, ja neil kannatustel pole tänagi 

otsa näha.

 

Esimesed kristlased nägid Nelipühi sündmuses Jumala saadetud lahendust paabeli keeltesegamisele,



sest nüüd toimus vastupidine: oma keelemurdes kõnelenud apostlite sõnum jõudis kõikide kuulajate

kõrvu nende eneste emakeeles. See oli märgiks, et Jumal oli teinud uue lepingu, nüüd juba kogu 

inimkonnaga. Vana leping Aabrahamiga, et tema järglastest saab Jumala rahvas, oli suunatud 

Messia tulemisele, kes sai lunastajaks kõigile rahvastele. Uus leping Jeesuse Kristuse veres tegi 

selgeks, et kristlaste ülesanne ei ole mitte vägivaldne maailmavallutamine, vaid ühise keele 

leidmine üle erinevate kultuuride.

 

Armsad õed ja vennad, inimene erineb loomast ennekõike selle poolest, et ta oskab küsida, miks ta 

elab ja mis tuleb pärast surma. Juba see tõsiasi kinnitab, et inimesel pole mitte ainult hing, vaid ka 

vaim. Selle alusel saame uskuda, et Jumal on andnud meile ka oma Vaimu, tunnistanud meid enda 

sarnaste olenditena, andnud meile võime ohjeldada oma instinkte ning õpetanud mõistma, et 

ellujäämine ei seisne üksnes nõrgemate äravõitmises ja allasurumises. 

Inimesele ei ole loomupärane rahulduda ainult ajaliku elu eesmärkidega, vaid ta on arenenud otsima

tagasiteed igavikku, oma Looja juurde. Käitugem siis selle suure au vääriliselt, saagem aru, et meie 

püsimajäämine tulevikus sõltub üha rohkem üksmeelest, sest meil kõigil on üks ja sama Looja. 

Aamen.


