NELIPÜHI C AASTAL
(Esimene lugemine Ap2 ,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 Ps104 , 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 1Ko12 ,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.
(Salm enne evangeeliumi)
Halleluuja. Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed,
ja süüta meis oma armastuse tuli. Halleluuja.

(Evangeelium Jh15 ,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.
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.

Sissejuhatus
Ap 2:6 Na i te wa i rangona ai taua ha-ruru, ka whaka-rapo-poto te mano,
ka poro-raru, no te mea ka rangona e tera,
e tera, tona reo e kore-rotia ana e ratou.

2:7 Na ka oho ratou katoa, ka miharo, ka mea,
Na, ehara ianei enei katoa e korero nei i te hunga no Kariri?
Armsad õed ja vennad, kas saite minust aru? Ei saanud? Oh, kahju... Täna on ju
Nelipühipäev ja täna võiks rääkida suvalist keelt - näiteks maoori keelt, nagu
mina tegin - kuid sinu kõrvus peaks see kõlama emakeeles!
(Võtab taskust välgumihkli, klõpsib, aga see ei lähe hästi põlema...)
Jah, näed, välgumihkel ka ei tööta. Nii et isegi tulekeeltega kuidagi ei
klapi... Paistab et täna ei tulnud mul midagi välja kõigest sellest, millest
Apostlite Tegude raamat rääkis. Kuid igaljuhul ma vähemalt püüdsin.
Meil on vahel ikka raske sellega leppida, et imed, mida evangeelium meieni toob,
tänapäeval enam ei kordu. Seepärast loeme patutunnistuse...
Jutlus
Aga armsad õed ja vennad, kas sina oled kunagi vaimu näinud? Mina küll päris oma
silmaga näinud ei ole, kuid olen olnud selle tunnistajaks, kuidas teine inimene
vaimu näeb.
See juhtus nii. Minu kodutänaval, seal kus ma üles kasvasin, elas üks mees, kes
oma eluõhtul oli hakanud liiga palju pudelipõhja vaatama. Ilusate ilmadega
armastas ta ikka õues istuda ja vaikselt omaette tipsutada. Kord leidnud ta
lotopileti või saanud päranduse - kuidas see ka oli, igal juhul jõi ta terve
nädal aega jutti. Äkki hakkas ta kahtlustavalt enda ümber ringi vaatama ja
hüüdis sõrmega seinale näidates hirmunult: "Kuhu sa ronid! Tõmmake ta sabapidi
alla!..." See, kes seal seinal ronis, oli muidugi kurat, aga teda nägi ainult
see mees - meie, väiksed poisiklutid, nägime ainult hirmu ja paanikat viinasõbra
silmis. Siinkohal tasub meelde tuletada, mida ütleb apostel Paulus oma kirjas
efeeslastele: "Ärge joovastuge veinist, sellest tuleb ohjeldamatus, vaid saage
täis Püha Vaimu." (5,18).
Aga kes või mis ikkagi on "vaim"? Sellel sõnal on pikk ajalugu. Juba Vana
Testamendi aegadel mõisteti Jumalat Vaimuna, kuid vanad keeled ei kasutanud
sümboleid ainult ülekantud tähenduses, vaid täiesti otseste võrdpiltidena.
Heebreakeelses piiblitekstis tähendas "ruaah", mida meie tänapäeval "vaimuks"
tõlgime, lihtsalt tuult. Aastatuhandete eest mõistsid inimesed vaimu kui
tuulehingust, mille kohta ei osanud keegi öelda, kust ta tuli ja kuhu läks.
Tuult ennast polnud näha, küll aga võis näha ja tunnetada kõike, mis ta teha
suutis. Inimene elas omamoodi tuule armust. Ta oli jõuetu tormi ees, kuid samas
puhusid tormituuled ka vihmapilved kohale ning ajasid need pärast jälle laiali.
Tuul pani liikuma purjelaevad ja tööle tuuleveskid, aga kui tuult polnud, oli
inimene taas abitu. Ta ei suutnud tuult valitseda, vaid alati oli vastupidi,
ning samamoodi oli see ka Jumala Vaimuga.
Kuid Jumal, kes taeva oli maailma kohale laotanud, pani vaimu ka inimese sisse.
Puhus oma hinguse tema ninasõõrmetesse - elujõu ja eluisu, mis oli Looja Vaimu
puudutuse jälg. Aga siis ei räägitud enam Jumala Vaimust, "ruaah", vaid hingest,
"nefeš". Ka loomad said Jumalalt hinge.
Aeg läks edasi ja inimene sai tuule kohta paljugi teada. Ta õppis ilma ennustama
ja mõistis, et piibel räägib meile võrdluste keeles. Jumala Vaim ei ole tuul ja
hingamine ei ole hing, vaid ainult võrdpildid nende tähendamiseks. Nii võime
tänapäeval võrrelda Jumalat ka näiteks gravitatsiooni või energiaväljade
mitmesuguste avaldumisvormidega, kuid ometi suudavad needki Vaimu tegelikust
olemusest edasi anda ilmselt vaid tühist osa.
Nelipühipäeval, kui vaim laskus apostlite üle, nägid kõik tulekeeli nende kohal,
ja kui nad rääkisid, kuulsid kõik nende suust oma emakeelt. Kui Paabeli torni
ehitamise järel inimeste keeled segati, siis nüüd said nad Jumala Vaimus jälle
üheks. Jumal ilmutas end Vaimuna, kes äratab meis ligimesearmastust ning

kinnitab kõigi inimeste vahel solidaarsust ja ühtsust, et me oleme Jumala
lapsed, vennad ja õed.
Kuigi enamik meist ilmselt kunagi oma elus vaimu ei näe, siis ilmutab Jumal end
ka tänapäeval meile oma Vaimus kogu aeg. Ta osaleb meie sisedialoogis, puudutab
meid meie südametunnistuses, ja kui me õpime teda kuulama, siis ei ole me oma
südames kunagi üksi. Aamen.

