KOLMAINUPÜHA A aastal
(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 armastust ja rahu
Jumal teiega. Tervitage üksteist püha suudlusega. 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, miks tiirleb Kuu ümber Maa ja mitte vastupidi? Väga
lihtne. Maa on Kuust raskem, täpsemalt 81 korda raskem. Kuid kas oleks võimalik
ette kujutada põhjust, miks võiks Maa tiirelda hoopis ümber Kuu? Näiteks, Kuu
oleks nii ilus, et Maa hakkaks temast võlutuna ümber Kuu käima?
Nojah, kui matemaatika ja poeesia kohtuvad, ei anna see alati kõige paremaid ja
kõige ilusamaid tulemusi. Kui me võtaksime sõnasõnalt väljendit, et Neitsi
Maarja on Jumalaema, siis peaks ta olema sünnitanud nii Jumala Isa, Poja kui ka
Püha Vaimu. Seda enam oleksid siis Maarja isa ja ema - Joakim ja Anna - Jumala
vanavanemad, ja seega veel tähtsamad kui kõik eelmainitud. Niisiis, me ei tohi
Jumalt ülistades poeesiaga ja fantaasiaga liiale minna, muidu võib tema ilmutuse
sisu kahju saada. Me loeme patutunnistuse...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, kui palju Jumalaid on? Kolm: Jumal Isa, Jumal Poeg ja
Jumal Ema. Ja kuidas nende vahel vahet teha? Jumal Isa on halli habemega, Jumal
Poeg on musta habemega ja Jumal Ema ilma habemeta. Paraku üks probleem peaks
jääma siiski teoloogidele eriti tänavuse Eurovisiooni valgusel arutada: kas
Jumal Ema oli ikka kindlasti ilma habemeta?
Mis habemesse puutub, siis võib seda naljana mõista, kuid kõik muu pole üldsegi
mitte naljakas. Nimelt on eeltoodud ettekujutus kolmainsusest kirjas etteheitena
muhameedlaste pühakirjas, Koraanis. Viiendas Suuras Al-Mae´dah 116 on tõlgituna
kirjas: "Ja kui Allah ütleb: "Oo Jeesus, Maarja poeg, kas oled sina inimestele
öelnud: pidage mind ja mu ema kahe jumalana Allahi kõrval?", siis tema vastab:
"Ole Sa kiidetud! Mitte iialgi ei saa ma öelda seda, milleks mul pole õigust.
Kui ma oleksin nii öelnud, siis sina kindlasti teaksid sellest. Sa tead, mis
minu hinges toimub, aga mina ei tea, mis mõtteid mõlgutad sina. Sina ainsana
tead kõigest, mis on varjul."
Poeetilised õhkamised ja keele ülevuse eelistamine öeldu sisule on sageli viinud
sisu valestimõistmiseni. Kui Maarjat nimetatakse Jumalaemaks, siis ei vääri
imestust, et keegi võib tedagi jumalana mõista.
Kui inimene erineb loomast hea ja kurja tundmise läbi - et head tuleb teha ja
kurja vältida - siis selles pole ka tänapäeval midagi muutunud. Küll aga on
arusaamist sellest, mis on hea, varasemaga võrreldes täpsustatud. Headus ei ole
tänapäeva mõistes midagi lineaarset - mida rohkem seda parem -, vaid see on
paradoksaalse iseloomuga, sisaldab teatud vastuolu. Liiga palju on tihti sama
halb kui liiga vähe. Ainult tasakaal äärmuste vahel - õige eesmärk õigete
vahenditega, õiges koguses, õigel ajal ja õige tulevikuperspektiiviga - on
headuse määraks.
Isikute tasandil leiame palju selle vastuolu avaldumisvorme, ja igaüks meist on
sellest teatud määral mõjutatud. Oleme ju kohanud inimesi, keda töö juures
hinnatakse väga, kuid kes on oma perekonna täiesti hooletusse jätnud. Niisamuti
neid, kes ametipostil istudes ainult kannatamatult kella vaatavad, millal
tööpäev läbi saab, et saaks lõpuks koju, kus nende jaoks algab "tõeline elu".
Pole haruldane kohata teadlasi ja kunstnikke, kes on oma alal väga andekad, kui
kahjuks psüühiliselt ebastabiilsed, kes satuvad kergesti sõltuvustesse. Paljude
imetlusväärsete omaduste eest tuleb maksta lõivu puudustega teistel elualadel.
Päris täiuslikke inimesi ei olegi, sest liiga palju on ikka sama halb kui liiga
vähe.
Tegelikult leiame selle vastuolu ka Kolmainsusest, mille olemus ulatub äärmusest
äärmusse. Jumal on kõikteadev Pühas Vaimus, Jumal Isa on kõigeväeline, kuid ta
on täiuslik ka oma Poja eneseohverduses. Peale selle on veel kurjad vaimud, kes
on küll Jumala loodud, kuid kes siiski ei ole Jumalast?! Ning sellepärast ongi
Jumala eneseohverdust vaja, et inimesed kurjusest päästa.
Armsad õed ja vennad, kristlik ilmutus on imetlusväärne just sellepärast, et see
ei rajane ähvardusele, vägivallale ega manipulatsioonile. Inimest ei kutsuta
üles tingimusteta alluma, vaid Jumalaga kaasa mõtlema, temaga kaasa töötama -

kaasa töötama maailmas, milles me põrkume aina vastuoludele. Meid pole kutsutud
pimedas raevus enesetaputerroristidena teisitimõtlejatele surma tooma. Jumal ei
vaja meid langenud sõduritena, vaid kaaselanikena igavikus. Meie ülesanne siin
maailmas on luua eluruum võimalikult paljudele - eluruum inimestele
inimväärseks, loomadele ja taimedele liigikohaseks eluks. Kõik muu on Jumala
käes. Aamen.

