KOLMAINUPÜHA A
(Esimene lugemine 2Mo34 ,4b-6.8-9)
Lugemine teisest Moosese raamatust:
Mooses tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nii nagu Issand oli teda käskinud, ning
võttis mõlemad kivilauad. Ja Issand laskus alla pilve sees ning seadis end tema kõrvale. Mooses
astus tema juurde ja hüüdis appi Issanda nime. Aga Issand möödus tema eest ja hüüdis: “Issand on
halastaja ja armuline Jumal, kannatlik, helde ja tõemeelne.” Sedamaid kummardas Mooses maani.
Ta heitis silmili maha ning ütles: “Issand, kui ma olen sinu silmis armu leidnud, siis käigu minu
Issand ühes meiega. Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna meile andeks meie süü ja patud ning
võta meid oma pärisosaks vastu.”
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps Tn3 ,52.53.54.55.56)
R: Issand, ole ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Ülistatud oled sina, Issand – sina, meie isade Jumal,
ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
Kiidetud on sinu püha ja ülev nimi,
ülistatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
R:
Ülistatud oled sa oma templi pühas hiilguses,
kõrgesti austatud ja kõrgele ülendatud igavesti.
Ülistatud oled sina, kes sa istud keerubitest troonil ja vaatad sügavasse,
tänatud ja kõrgekskiidetud igavesti!
R:
Ülistatud oled sa oma vägede aujärjel,
kõrgesti austatud ja kõrgeks kiidetud igavesti!
Ülistatud oled sa taeva võlvil,
kiidetud ja austatud igavesti.
R:

(Teine lugemine 2Ko13 ,11-13)

Lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele:
Vennad, olge rõõmsad, laske end uuendada ja täiuslikuks teha, võtke minu manitsust kuulda ja olge
üksmeelsed ning elage rahus – siis on armastuse ja rahu Jumal teiega. Tervitage üksteist püha
suudlusega (aga mitte praegu, koroona ajal!). Ka kõik pühad tervitavad teid. Aga Issanda Jeesuse
Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Ilm1 ,8)
Halleluuja. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule –
Jumalale, kes oli, on, ja kes tuleb oma kirkuses. Halleluuja.

(Evangeelium Jh3 ,16-18)
Lugemine püha Johannese evangeeliumist:
Jeesus ütles Nikodeemusele: “Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud oma
ainusündinud Poja, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et temal oleks igavene elu.
Jumal ei ole oma poega selleks maailma saatnud, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm
tema läbi õndsaks saaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on
kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse."
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad. Põrgutee on sillutatud heade kavatsustega, ütleb kõnekäänd. Vastab ju
üldiselt tõele, et iga teadlik tegevus algab kavatsusest, kuid hea eesmärk ei pühenda abinõud
iseenesest. Vaatamata eesmärgi õilsusele ei pruugi me leida selle teostamiseks õigeid vahendeid, nii
et kuigi kavatsus oli hea, tehakse lõpuks pigem kurja.
Ometi tuleb tunnistada, et ka taevatee on täpselt samamoodi sillutatud heade kavatsustega, erinevus
on ainult ühes tingimuses, mis otsustab kõik: hea eesmärgi saavutamiseks peavad olema valitud
täpselt õiged vahendid – ei liiga kõrged ega liiga madalad, ei liiga leebed ega liiga ranged, ei liiga
head ega liiga kurjad, vaid täpselt parajad. Muidu võib juhtuda, et näiteks saab meie enesekaitse
mõistetud rünnakuna, või teeb appitulek hädasolijale meid hoopis kaasosaliseks kuriteos, või siis
osutub meie eneseohverdus rumaluseks ja pettasaamiseks.

Me loeme patutunnistuse...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, inimese teod koosnevad kolmest osast: hea kavatsus, arvestamine
negatiivsete kõrvalmõjudega ja tegu ise.
Arv kolm esineb üldse meid ümbritsevas maailmas üsna sageli. Ruumi mõõtes märkame, et sellel
on vähemalt kolm mõõdet – pikkus, laius ja kõrgus. Toolil või laual peab olema vähemalt kolm
jalga, vähemalt kolm toetuspunkti, et see täidaks oma otstarvet. Isegi kogus hõlmab siin maailmas
kolme kriteeriumi: liiga palju, liiga vähe, ja täpselt nii palju kui vaja. Samamoodi on meie maisel
elul vähemalt kolm põhimõttelist omadust: sünd, elu ja surm. Hea fantaasia korral leiab kolmest
struktuuri veel paljudest meid ümbritsevatest seikadest. Nagu öeldakse: kolm on kohtuseadus.
Tõepoolest, toolid ja lauad on kasutamiskõlblikud, kui neil on kolm toetuspunkti, kuid miks on neil
enamasti siiski neli jalga? Sellepärast, et neljal jalal seisavad nii toolid kui lauad palju kindlamalt, ja
kui me neile vastu läheme, siis ei kuku nad nii kergesti ümber, vaid jäävad püsti, ainult nihkuvad
eemale. Samuti võime märgata, et kuigi me täheldame ruumis kolme mõõdet, lisandub siia meie
jaoks veel neljas väga oluline mõõde – nimelt aeg.
Mida võiksime kõigest sellest järeldada? Kas seda, et Jumal pole kolmainus vaid neliainus? Mõned
teoloogid ongi ju pakkunud Jumala neljandaks isikuks Neitsi Maarjat. Kuid pigem on vastus mujal:
kolmainsuse neljandaks lüliks oleme meie ise – igaüks meie seast, siis kui meie teadvus näeb
Jumalat kolmainsana. Jumalal pidi olema mingi põhjus, miks ta loobus oma üksainus-olemisest ja
lõi nii maailma, inglid kui inimesed ning ilmutas ennast meile Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna.
Armsad õed ja vennad, inimeste maailma võrdlused ei suuda haarata Jumala ja tema loometöö kogu
olemust. Me ei tea, kas õndsakssaamine tähendab, et me sulandume Jumalasse, muutudes osaks
temast, või asuvad meile valmistatud eluasemed lihtsalt tema juures – taevastes, määramatu arvu
mõõtmetega ruumides.
Kui aga Jumal ise alandas end inimeseks saama, siis väljendas ta sellega üsna selgelt oma soovi, et
inimene saaks kord tema sarnaseks – ja selles peame meie teda usaldama. See on meile suur au,
suur vastutus ja hea põhjus leida oma õnn Jumala teenimises. Aamen.

