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Ühtsusevärv

Meie planeedi noorusaegadel oli ole-

mas vaid üksainus manner. Kogu maismaa,
mis ulatus üle kogu maakera, oli üks tervik.
Piirkondades, mida me nüüd nimetame
põhja- ja lõunapoolusteks, lainetasid aga
suured veteväljad.
See maa oli väga eriline. Jumal soovis,
et kõik oleks täiuslik ning peegeldaks Tema
ilu, rõõmu ja armastust. Sel maal kasvasid
mitmesugused kaunid puud ja rohkearvulised õitsvad taimed. Siin elas palju
loomi ning lendles ringi kuldsete tiibadega
liblikaid ja linde. Maakera oli koduks ka
suurele kirevale paradiisilinnule. Selle linnu
pikkades kirevates sabasulgedes sädelesid
kõik vikerkaarevärvid.
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Majesteetlikud mäed ja selged vulisevad
ojad kaunistasid maastikke. Kõikjal peegeldus
vastu ilu ja armastus.
Looja soovis, et see maailm siin jääks
alatiseks paigaks, kus valitseb armastus. Ta
palus oma abilistel, inglitel laskuda Maale
ning seda hoida. Maa ja tema elanike eest
hoolitsemise eest vastutasuks lubas Jumal, et
inglid ei pea iial millestki puudust tundma.
Paljud inglid palusid seepeale innukalt
luba tulla sellele imelisele maale. Kes siis ei
sooviks elada suurepärases elupaigas, kus
kõik on olemas!
Jumal tundis heameelt inglite otsuse üle.
Ta lõi Maale paradiisiaia, et kõik inglid võiksid seal üheskoos armastuses ja harmoonias
elada, hoida aeda ning selles mängida.
Looja tegi nii, et aias oleks olemas kõik, mida inglid iganes soovida või vajada võivad, et
olla õnnelikud ja terved. Jumal jäi oma tööga
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rahule. Ka inglitele meeldis aed väga ja nad
olid innukalt valmis oma uude koju elama
asuma.
Kuid Jumalal oli inglite suhtes ka üks
iseäralik plaan. Nimelt soovis ta, et inglid
õpiksid toimima harmoonias kõikide selles
aias elavate lindude, putukate, loomade,
puude, taimede ja kividega. Inglitel oli vaja
õppida tundma asjaolu, et kõikidel olenditel
on oma kindel ja eriline eesmärk Maa peal
olemiseks, et igal olendil ja asukal on suures tervikus oma koht ja ülesanne, mille
täitmine aitab kõigil olla õnnelik terve ning
tugev. Inglitel oli vaja tundma õppida seda,
kui tähtis on toimida loodusega kooskõlas,
mi�e aga sellele vastu töötada. Neil oli vaja
teada saada, kui oluline on Jumala armastuse
ja valguse jagamine, kui tähtis on ühtsus, üksolemine kõige elavaga kõikjal.
Iga ingel sai endale võrdselt kauni
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välimuse ja riietuse. Inglid tundsidki end
võrdsetena. Mi�e ükski neist ei mõelnud
sellele, kas keegi on teistest parem või halvem.
Kuna inglid uskusid, et on võrdsed, ei
märganud nad seda, et on eri värvi. Kõik
inglid olid õnnelikud ja nende südant täitis suur rõõm. Nad olid kogu südamest pühendunud neile antud ülesande täitmisele
– valvata oma eluaset ja hoolitseda selle imeilusa planeedi eest.
Inglite seas elas aga üks väike ingel, kes
juhtus ühel päeval istuma kivil kristalltiigi
kaldal. Vaadates üksisilmi kristalset ve�,
nägi ta nii ehmatuse kui ka üllatusega enese
peegeldust rohkete kaunivärviliste lillede
seas.
„Ma ei ole sugugi rõõmus, et olen samasugune nagu kõik teised. Ma ei mõtle nii
nagu teised. Ma ei taha teha kõike nii nagu
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teised. Muudaks õige midagi,” tiirlesid mõtted väikse ingli peas.
Äkki meenusid talle Jumala sõnad: „See
aed siin on loodud ilu ja rahu paigaks, et
igaüks teist võiks sellest võrdselt rõõmu tunda. Siin on olemas kõik vajalik, et saaksite
olla õnnelikud ja terved. Loomad, linnud ja
tillukesed putukad on teie sõbrad. Kaunid taimed, puud, lilled, kivid ja kristallid on siin
selleks, et valmistada teile rõõmu ja olla teie
kaaslased. Nautige seda ilu. Pidage lugu igast
elavast olendist, sest nad kõik on väga tähtsad
nii teie kui ka Maa jaoks. Olge õnnelikud!”
„Kuid ma ei ole õnnelik,” pääses mossitava ingli huulte vahelt. „Jumal ütles, et see
aed on siin selleks, et meile kõigile rõõmu
valmistada. Ahhaa! Mina tahan olla teistsugune! Ma tahan, et mind märgataks, et ma
paistaksin teiste hulgast silma. Ma ei taha
välja näha nagu kõik teised! Ma olen kindel,
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et Jumal mõistab mind ja seda, kuidas ma
end tunnen. Jumal armastab ju meid kõiki
võrdselt. Jumal ütles, et Ta armastab meid
vaatamata sellele, mida me tunneme, mõtleme või teeme. Ma ei taha kellelegi mi�e
mingisugust kahju teha. Ma tahan olla vaid
veidi teistsugune.”
Väike ingel kinnitas endale, et Jumal
on oma tööga hõivatud ja nagunii ei vaata
teda. Kindlasti ei pane Ta ka pahaks, kui
väike ingel murrab enesele vaid ühe väikese lillekese. Nii noppis ta ereoranži lille ja
kinnitas selle varre abil oma kleidi külge.
„Oi, kui kena!” kilkas ta, end tiigi peegelduses imetledes. „Ma näen välja hoopis
teistsugune. Nüüd olen ma tõesti õnnelik!”
Kolm inglit, kes jalutasid tiigi läheduses, märkasid väikese inglitüdruku kaunistust. „Mida sa oma kleidiga teinud oled?”
küsisid nad justkui ühest suust, väga ülla10
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tunud sellest, mida nad nägid. Neile polnud iialgi pähe tulnud korjata Jumala aia
kauneid lilli!
„Kas sa luba küsisid?” küsis pikem
kolmest inglist.
„Ei-iiii,” vastas väike ingel väheke
süüdlaslikult. “Jumal ütles ju, et me naudiksime aeda,” jätkas ta ennast õigustades. „Mulle meeldib niimoodi aeda nautida. Ainult üks väike lilleke. Sellest ei
tunne keegi puudust... Peale selle on see
väga ilus... Olen nii õnnelik, kui see mind
ehib.”
Kolm inglit vaatasid esialgu üksteisele
otsa ja heitsid siis pilgu kaunitele lilledele, mis ääristasid aiateed. Seejärel valisid
nad välja kõige köitvama värviga lilled ja
noppisid need enesele kaunistuseks.
Üks inglitest valmistas isegi mitmest
lillest kaelakee ja uhkeldas sellega teiste
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ees edasi-tagasi kõndides.
Varsti kandsid kõik aia inglid lilli ja
võrdlesid oma loomingut teiste omaga.
Mõned neist püüdsid aga teistest veelgi
paremad olla ja otsustasid üles otsida aia
kõige erilisemad taimed. Nende taimede
kohta oli Jumal öelnud, et nood on väga
haruldased ja tähtsad inglite tervise ja hea
enesetunde säilitamiseks.
Mi�e hoolides Looja sõnadest, tormasid inglid läbi lopsaka roheluse, tallates
maha kõiki teele e�ejäävaid taimi ja üksnes
selleks, et leida üles neid erilisi lilli – nii
õrnu, nii hapraid, nii täiuslikke, nii ülimalt
ilusaid!
Igaüks püüdis teisi üle trumbata, olla
parem kui teised. Nii kulutasid nad kogu
oma aja üksteisega võistlemiseks ja jätsid
täiesti tähelepanuta aia ning aia asukate
vajadused.
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