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(Esimene lugemine Õp 8:22-31)

Lugemine Õpetussõnade raamatust:

 

Issand on mind loonud oma töö alguses, esimeseks oma loodute seas muistsetest aegadest peale. 

Igavikust alates sain ma kuju, kaugetest aegadest enne maailma algust. Ürgmerd polnud veel, kui 

ma sündisin, allikad polnud veel hakanud voolama. Enne kui mäed tekkisid, olin mina juba 

sündinud – enne kui künkad said olema. Tema ei olnud teinud veel maad – ei välju ega kindlat 

mandripinda; kui tema lõi taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas silmapiiri ürgvete kohale ja 

kinnitas taevasse pilverüngad. Ma olin seal, kui ta pani allikad voolama ürgvete voogudest, seadis 

merele piiri ja keelas tal sellest üle astuda. Ma olin tema kõrval nagu usaldusalune, kui ta ehitas 

maailma alusmüüri. Ma olin talle rõõmuks päevast päeva, mängisin tema ees igal ajal. Ma mängisin

maa pinnal, mille tema oli loonud, ja tundsin rõõmu inimlaste pärast.

See on Jumala Sõna.

 

 

(Vastulaul Ps 8:4-5. 6-7. 8-9)

R: Issand, Sinu nimi on vägev üle kogu maa.

 

Kui ma vaatan taevast, sinu sõrmede loomingut,

kuud ja tähti, mille oled kinnitanud laotusse –

mis on inimene, et sa temale mõtled,

inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed?

R:

 

Sa oled ta teinud alamaks Jumalast ainult pisut,

krooninud teda au ja kirkusega,

pannud ta valitsema sinu käte tööde üle,

seadnud kõik tema jalge alla.

R:

 

Kõik lambad, kitsed ja veised,

kõik metsloomad väljal,

kõik linnud taeva all ja kalad meres,

kõik, kes liiguvad mereradu mööda.

R:



 

 

(Teine lugemine Ro 5:1-5)

Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:

 

Vennad, me oleme usu läbi õigeks saanud ja nüüd on meil rahu Jumalaga, meie Issanda Jeesuse 

Kristuse läbi. Temas me oleme armule ligi pääsenud ja selles armus me püsime, ning oleme uhked 

oma lootuse üle Issanda kirkusele vastu minna. Ometi mitte ainult selle pärast: me oleme uhked ka 

oma ahistuse üle, sest me teame, et ahistus teeb kannatlikuks, kannatlikkus püsivaks, püsivus annab 

lootuse, ja lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse Püha 

Vaimu läbi, kes meile on antud.

See on Jumala Sõna.

 

 

(Salm enne evangeeliumi Ilm 1:8)

 

Halleluuja. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,

temale, kes ta oli, on ja tuleb taas. Halleluuja.

 

 

Evangeelium (Jh 16:12-15)

Lugemine püha Johannese evangeeliumist:

 

Jeesus ütles oma jüngritele: “Mul on teile veel palju öelda, kuid praegu te ei suuda seda mõista. Aga

kui tuleb tema – Tõe Vaim – siis juhatab ta teid tõe sisse. Tema ei räägi iseendast, vaid sellest, mida 

ta kuuleb, ning kuulutab teile ette seda, mis tulevikus sünnib. Tema laseb mu kirkusel avalikuks 

saada, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis kuulub Isale, on ka minu päralt, 

sellepärast ma ütlesingi, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile."

See on Issanda Sõna

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, mida kõike võiks korda saata inimene, kes teab kõiki numbreid, näiteks 

võõraid pangakontonumbreid ja koode, mille abil nendele ligi pääseb. Kui keegi teaks ette, kuidas 

kasvavad või kahanevad arvud börsikursse näitaval tablool, siis oskaks ta osta neid aktsiaid, mille 

hind peagi kasvama hakkab, ja müüa nad ära õigel hetkel. Muidugi tegelikkuses on hea juba seegi, 



kui oma pangakaardi kood meeles püsib. Poleks halb teada peast ka omaenda ja muid tähtsaid 

telefoninumbreid, selleks puhuks kui nutitelefon peaks kaotsi minema.

Üldiselt pole inimesel raske leppida tõsiasjaga, et suurem osa arve siin maailmas jääb talle 

saladuseks. Kuid üks ja ilmselt kõige salapärasem arv on siin erand, see on köitnud inimeste meeli 

juba aastatuhandeid ja selle nimel on peetud ka veriseid ususõdu. Nimelt küsimus: kui palju on 

jumalaid? Tänasel kolmainupühal tahaksime sellele vastata katekismusest õpitud sõnadega, et jumal

on üks ja kolmes isikus. Kuid kas siis saab inimene olla päris veendunud, et ta on Jumala numbri 

ära arvanud?

Me loeme patutunnistuse…

Jutlus

Armsad õed ja vennad: seda, kui palju Jumalaid on, ei saa me päris teaduslikult kuidagi kontrollida. 

Meie maailm jaguneb kõigepealt kaheks. Selle tõestuseks võib tuua kalambuuri, et ka inimesed 

jagunevad kaheks: need, kes jagavad inimesi kaheks, ja need, kes ei jaga. Samuti võib Jumala kohta

küsida kohe kahte asja: kas Jumal on või teda ei ole? On küsimus, ja peaks olema ka vastus, aga kui

kui keegi vastata ei oska, siis selgubki, et kahese struktuuriga ei jõua siin maailmas eriti kaugele. 

Igale küsimusele valmis vastuseid ei ole, neid tuleb hakata alles otsima. Pealegi on palju küsimusi, 

millele tuleb vastata, et ei tea, et keegi ei tea, võibolla Jumal ainuüksi teab…

Enamasti tuleb meil arvestada sellega, et kõik tähtsad asjad keskenduvad kolmele koostisosale: on 

sünd, elu ja surm; minevik, olevik ja tulevik; taevas, maa ja põrgu; vaim hing ja ihu… Aga samuti 

on pikkus, laius ja kõrgus, külm, paras ja kuum, on tõde, vale ja teadmatus, ning palju palju 

muudki. 

Mida Jumal võiks suuta, seda meie ei tea, aga me teame hästi, et tegelikult ei suuda me me Jumala 

kohta öelda midagi täpset. Me saame juhinduda tema ilmutusest, kuid ka selle puhul tuleb tähele 

panna, et meil ei ole ligipääsu Jumala enda tarkusele, sest alati jääb pudelikaelaks inimese piiratud 

võime temast aru saada. 

Kristlikus teoloogias on levinud Kolmainsuse mõiste, mida piiblist endast küll ei leia, kuid mille 

ehituskivid on seal hästi nähtavad. Näiteks nagu me ka tänasest evangeeliumist lugeda võime – seal 

räägitakse tõe Vaimust, Jumalast Isast, ja Pojast, kelle läbi Isa end inimkonnale ilmutab. See on 

kõik, mida meil on vaja teada. Kas Jumalal on üldse arv, ja kes on Jumal iseeneses ja iseenese jaoks,



see teadmine on meile kättesaamatu – kuid tegelikult pole see meile isegi oluline, vaid meile on 

tähtis, kes ta on meie jaoks. 

Nii jõuamegi tunnetuseni, et tegelikult on meie tajutaval maailmal hoopis neljane struktuur. Näiteks,

kui me näeme kusagil mõnd jälge, siis saame esiteks tõdeda jälje olemasolu, teiseks küsida kuhu, 

mille sisse on see jälg jäetud, kolmandaks: kes või mis jälje on jätnud, ja neljandaks: kes oleme 

meie, kellele on antud võime seda jälge vaadelda. Nii oleme meie ise justkui kolmainsuse juurde 

kuuluv neljas lüli – need, kellele Jumal on end ilmutanud, kellele määranud eluülesanded.

Armsad õed ja vennad, kõnekäänuna öeldakse, et kolm on kohtuseadus, või nagu paljudes teistes 

keeltes, et head asjad tulevad kolmekaupa. Eks tasub ka meil hoida silmade ees seda kolmest 

struktuuri: usku, mis on tekkinud meie kogemustest minevikus, armastust, millest peavad 

juhinduma meie teod olevikus ja lootust, et meie pääsemine tulevikus on Jumala käes. Aamen.


