
KOLMAINUPÜHA B AASTAL

(Esimene lugemine 5Mo4 ,32-34.39-40)
Lugemine viiendast Moosese raamatust:

Neil päevil ütles Mooses rahvale: "Küsi möödunud aegadelt, mis on olnud enne 
sind, alates päevast, mil Jumal lõi inimese maa peale, ja uuri järele taeva 
äärest ääreni, kas on kunagi sündinud midagi nii suurt või kuuldud sellesarnast. 
Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala kõuehäält rääkivat tule keskelt, nõnda nagu 
sina oled kuulnud, ja siiski jäänud elama. Või on mõni jumal tahtnud tulla 
valima endale üht rahvast teiste keskelt proovilepanemiste ja tunnustähtedega, 
imetegude ja sõjaga, vägeva käe ja ülestõstetud käsivarrega, suure hirmu 
äratamisega, nagu sinu Jumal tegi sinuga Egiptuses su silmade ees? Tea siis 
tänasel päeval ja talleta oma südames, et Issand, sinu Jumal, on taevas üleval 
ja all maa peal ning teist ei ole. Tema seadusi ja käske, mille ma sulle annan, 
pead sina pidama, et sinul ja su lastel pärast sind oleks hea põli ning et sa 
kaua elaksid sellel maal, mille Issand, sinu Jumal, sulle annab."
See on Issanda Sõna.

(Vastulaul Ps33 , 4-5 6.9 18-19 20.22 R:12)
R: Õnnis on rahvas, kelle Jumal on ära valinud.

Issanda sõna on õige,
tema tegudele võib loota.
Tema armastab õigust ja õiglust,
Issanda heldus täidab maa.
R:

Issanda sõnaga on loodud taevad,
tema suu vaimuga kõik taevaväed.
Sest tema ütles ja nõnda see sündis,
tema käskis ja kõik sai loodud.
R:

Vaata, Issanda silm on kõigi nende üle,
kes teda kardavad ja ootavad tema heldust,
et ta vabastaks nende hinge surma küüsist
ja hoiaks nad elus näljaajal.
R:

Meie hing loodab Issanda peale,
tema on meie kilp ja abimees.
Olgu sinu halastus, Issand, meie üle,
sest me ootame sind pikisilmi.
R:

(Teine lugemine Ro8 ,14-17)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:

Vennad, kõik, keda Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed, sest te pole saanud 
vaimu, mis teid orjaks teeb, nii et te peaksite kartma, vaid te olete saanud 
Vaimu, mis teeb teid Jumala lasteks ja kelles me hüüame: "Abba, Isa!" Seesama 
Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja kui lapsed, siis 
ka ka pärijad - Jumala pärijad ja Kristuse kaaspärijad, et kui me ühes temaga 
kannatame, siis austatakse meid ühes temaga.
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 Mt28 ,16-20)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:

Sel ajal läksid üksteist jüngrit Galileamaale, sellele mäele, kuhu Jeesus neil 
oli käskinud minna. Ja kui nad seal Jeesust nägid, kummardasid nad teda. Aga 
mõned neist kahtlesid. Siis astus Jeesus nende juurde ja ütles: "Minule on antud 
kogu võim taevas ja maa peal. Minge ja tehke jüngreiks kõik rahvad ning ristige 
nad Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Õpetage neid pidama kõike, mida mina teil 
olen käskinud pidada. Ja vaata, mina olen teie juures kuni maailma-ajastu 
lõpuni."
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, lihtsus on voorus - aga lihtsameelsus ehk naiivsus paraku 
ei ole, sest lihtsameelsus tähendab enamasti pinnapealsust, reageerimist 
probleemi esimestele silmatorkavatele tundemärkidele, ilma selle olemusse 
tungimata. Omamoodi ollakse naiivsena küll ka heatahtlik ja tagamõtteta aus, 
kuid konfliktiolukorras teeb see pigem kohtlaseks, kaitsetuks pettuse ees. 
Sellepärast peame alati olema ettevaatlikud, et meie lihtsus ei muutuks 
lihtsameelsuseks, ja samuti, et me lihtsaid asju liiga keeruliseks ei ajaks.
Me loeme patutunnistuse...

Jutlus

Armsad õed ja vennad, nii mõneski keeles väljendatakse lihtsameelsust sõnaga, 
mis tähendab ühekordsust, nagu näiteks soome keeles 'yksinkertainen', või saksa 
keeles 'Einfältig'. Just saksa keeles joonistub inimese ja Jumala erinevus 
kristlikus religioonis eriti selgelt välja, sest Kolmainsus on saksa keeles 
jälle 'Dreifaltigkeit'. Niisiis kui inimene on 'einfältig', see on 
'ühekurruline', siis Jumal on 'dreifältig' ehk 'kolmekurruline'. Kas tõesti on 
vahe inimese ja Jumala vahel ainult kolmekordne?

Piiblist võib ju leida palju kirjakohti, mis iseloomustavad Jumalat ülivõrretes: 
et ta on kõigeväeline, kõikjal kohalviibiv, igavene, mõõtmatu oma suuruses, 
tahtes ja armastuses. Aga arvuliselt on ta äkki ainult üks, või siis kolmainus?! 
Missuguse õigusega võiks inimene piirata Jumala isikute arvu, kui kõiges muus on 
ta ilmunud kõige-kõigemana? See tähendab, et kui Jumal on piiramatu kõiges, siis 
tõenäoliselt on ka tema arv inimese jaoks määramatu. Ei tohi ju unustada sedagi, 
et Vana Testament kasutab Looja Jumala kohta mitmuse vormi "Elohim". 

Kuidas siis tekib ettekujutus ühest või kolmainsast Jumalast? Kuidas rääkida 
kellestki, kes on midagi kõrgemat kui isik? Omamoodi selgub see Looja Jumala 
esimesest käsust: ärgu olgu sul teisi Jumalaid minu kõrval! Kui Jumal ilmutaks 
end lõputu arvu isikute kujul, siis oleks neid nii palju, et inimesel muutuks 
võimatuks õigeid valedest eristada. Sellepärast jääb ainult üks võimalus: 
kinnitada, et tõeline Jumal on see üks ja ainuke haaramatu, alguse ja lõputa 
lõpmatuste Issand, kes ainsana eristub kõigist teistest paljudest ajalikest 
jumalatest, kes ei ole oma Loojaga võrreldavad ei arvult ega muudelt omadustelt. 
Tema on üks oma ainulaadsuses.

Aga kuidas ja miks on Jumal siis kolmainus? Sellepärast, et inimese jaoks 
avaldub isiku väärtus mitte ainult seeläbi, kes ta on, vaid ka selle alusel, mis 
ta teeb. Vastavalt küsime siis ka Jumala kohta, et milles näeme tema tegevust 
meie, kuidas mõistame tema valitsemist meie üle?

Maisel riigivõimul on tavakodaniku vaatenurgast olnud alati kolm põhiharu. 
Riikide eesotsas seisab seadusandlik võim, kas kuningas või parlament. Kui 
seadused on kindlaks määratud, siis on järg teise tasandi, täidesaatva võimu ehk 



valitsuse käes, kes peab hoolitsema seaduste praktilise kehtestamise ja täitmise 
eest, ning kolmandaks tasandiks on kohtuvõim - keegi peab kontrollima, kas 
seadust täidetakse, ning määrama karistused üleastujatele. Kõige sellega tuleb 
igal tavakodanikul arvestada.

Sarnaselt keskendub ka Jumala valitsemine inimeste üle kolmele funktsioonile: 
Jumal isa on meie looja ning seadusandja. Jeesus, tema poeg, tuli siia maailma 
neid seadusi meile teatavaks tegema, ning Pühas Vaimus on Jumal alati kohal ja 
kontrollib seaduste täitmist. Autasu või karistus ootab inimest teispoolsuses, 
vastavalt sellele, kuidas ta siin elus Jumala käske täidab.

Armsad õed ja vennad. Jumalast ei ole mõtet rääkida liiga keeruliselt, sest tema 
sügavus ei ole inimesele niikuinii uuritav. Kui te kuulete keerulist usujuttu, 
siis selle taga on pahatihti lihtsalt inimlik edevus, või teadlik tahtmine 
lihtsameelsetele võõrsõnade või inimlike autoriteetide lendlausetega muljet 
jätta. Maailmas võib olla paljugi keerulist, kuid meie suhe Jumalasse peab olema 
lihtne ja siiras, võrdpiltide kaudu esitatav, nii nagu temagi on Jeesuses meile 
rääkinud lihtsate kujundite kaudu. Viimaks ootab meid kõiki ju samuti väga 
lihtne lahendus: kas me pääseme... või ei pääse... Aamen.


