
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 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 võlutuna ümber tema käima?
 
Paraku, kui füüsika ja poeesia kohtuvad, ei anna see mitte just alati kõige 
paremaid ja kõige ilusamaid tulemusi. Sama võib öelda ka teoloogilise luulelennu 
kohta. 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 
võibolla veel tähtsamad kui kõik eelmainitud. Niisiis, me ei tohi Jumalat 
ülistades poeesiaga liiale minna, muidu võib tema ilmutuse sisu kahju saada.
Me loeme patutunnistuse...
 
 
Jutlus
 
Armsad õed ja vennad, kui me tänasel Kolmainupühal samal viisil küsime, kui 
palju Jumalaid on, siis võiksime sama loogika järgi ka vastata: miks mitte kolm 
- Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Ema; viimane oleks ju kindlasti palju 
maalähedasem ja arusaadavam kui abstraktne Püha Vaim. Ning mille poolest nad 
siis üksteisest erinevad? Jumal Isa on halli habemega, Jumal Poeg on musta 
habemega ja Jumal Ema ilma habemeta. Siinkohal võib arvata, et tänapäeva 
liberaalsed teoloogid vaidleksid meeleldi küsimuse üle, kas Jumal Ema on ikka 
tõesti ilma habemeta?...
 
Kes teab, kuidas seal taevas kõik on, aga veelkord: Jumalale mõeldes ei tohi me 
ei poeesiaga liiale minna, ega püüda inimese mõistusega Jumalast lõpuni aru 
saada. 
 
Sest kas Jumalal on tõesti ainult kolm isikut? Jumalal, kes on piiramatu oma 
väes, kes on igavene - piiramatu nii ajas kui ruumis. Miks peaks isikute arv 
temas olema piiratud? Kas küsimus on Jumalas? - Ei, hoopis inimeses. Sest 
inimese arusaamisel on piirid ja ta ei kohta siin füüsilises maailmas ühtki 
olendit, kes oleks kõrgem kui tema. Sellepärast ei suuda ta oma mõistusega ka 
midagi kõrgemat ette kujutada. Isik tuleneb inimesest, aga Jumal ei ole inimene 
- sellepärast me ei saa kontrollida, kui palju on temas isikuid, või kas suudab 
isiku kujund väljendada murdosagi Jumala olemusest. 
 
Meie teame ju vaid üht: Jumal on end meile ilmutanud Kolmainsuse kujul. Meie 
jaoks on Jumal: Isa, kes meid on loonud, Poeg, kes on saanud inimeseks ja 
näidanud oma eeskujuga, mida taevane isa meilt ootab, ning Püha Vaim, kes 
tähistab Jumala meile nähtamatut kohalolu. 
 
Armsad õed ja vennad, kristlik ilmutus on imetlusväärne just sellepärast, et see 
ei rajane ähvardustele, vägivallale ja manipulatsioonile. Kolmainsuse kujund ei 
ole inimesele hirmutuseks, meid ei kutsuta üles tingimusteta alluma, vaid 
Jumalaga kaasa mõtlema, temaga kaasa töötama selles maailmas, kus me põrkume 
paratamatult ka vastuoludele. Meid pole kutsutud pimedas raevus 
enesetaputerroristidena teisitimõtlejatele surma tooma. Jumal ei vaja meid 
ennekõike 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.


