Eesti lipp kõneleb!
Urmas Viilma, EELK peapiiskop
Armas vaba rahvas! Iga heisatud lipp kõneleb! Nõnda räägib meile Eesti eduloost ja
Jumala õnnistusest ka Eesti riigi- ja rahvuslipp siin Pika Hermanni tornis.
Aga on olnud ka aegu, kus Eesti lipuvärvid on kõnelnud nõnda, et lipp ise on jäänud
heiskamata.
Nõnda on sinimustvalge kõnekalt rääkinud:
- küüdirongis Siberisse läkitatute pisarapeegelduses;
- vägivalla eest võõrsile varjule pagenute hingehaavades;
- ikestatud isamaale maha jäänute murtud südamete sügavas sopis.
Paljud rahvad ei tea, mida tähendab tunne, kui näed keelatud lipuvärve kõige
raskematel aegadel kõnelemas hoopis:
- lõuendile peidetud pintslitõmmetes või rõivasse kootud
värvikombinatsioonides;
- luuleridade teadlikult reastatud algustähtedes;
- laulu- ja jutulõimede ridadevahelises kõnekas vaikuses.
Viimasel veerandsajal oleme aga kuulnud Eesti lipu kõnet selgemalt ja julgemalt, ka
hoogsamalt ja uljamalt kui kunagi varem. Võime sulgeda silmad, et näha ja kuulata,
millist lugu väärikas ja armas trikoloor meile täna jutustab, kui kujutleme meie lipu
värvide rida:
- maailma katusel Mount Everestil;
- olümpiapjedestaali juures lipuväljakul;
- ümbermaailmasõidul autouksel, purjekamastis ja rattaraamil;
- mundrivarrukal ja pintsakurevääril;
- korporandi tekliserval ja sõrmusepitsatil;
- sportlase võistlusnumbril;
- Eesti toidu etiketil;
- valitsushoone katuseharjal;
- haridustempli fassaadil;
- jaanitule simmaniplatsil;
- laulu- ja tantsupeo rongkäigus;
- koduõue lipuvardas;
- Eurovisiooni hindamistablool;
- siit kaugel mõne Eesti Maja pidusaalis;
- hilisõhtuses tõrvikrongkäigus;
- EstCube’iga kosmoseavaruses;
- mõne rahvusvahelise organisatsiooni peahoone esisel lipuväljakul;
- Vabadussõja mälestussamba lipumastis;
- kodukiriku altariruumi lipualusel;
- võidupüha ja iseseisvuspäeva paraadil;
- Rio de Janeiro Lunastaja Kristuse kuju valgusrüül;

-

pidupäevatordi suhkruvõõbas;
ordeni- või medalilindil;
missioonil või ametiülesannete täitmisel elu jätnu puusärgi kaanel;
musta lindiga varjutatult või vinnatuna poolde masti.

Eesti rahvusvärvides lehvival lipul on võimas ja väärikas kõne, mis täna, Eesti
Vabariigi sajandal sünnipäeval saab olema kõigi aegade parim pidupäevakõne!
Õnnistagu seda lippu, meie vaba riiki, tema juhte ja rahvast kõigeväeline Jumal –
Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.
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