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Piibli sõna
Jeesus ütleb: "Minge siis, tehke
jüngriteks kõik rahvad, ristides
neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu
nimesse ja õpetades neid pidama
kõike, mida mina olen teil
käskinud!"
Mt 28:19-20

Mõtisklus
Jeesus saadab ka meid maailma
rääkima Temast neile, kes veel ei
usu. See võib tunduda liiga suur
ja raske ülesanne. Õnneks ei pea
me minema enda nimel. Meie
vägi on Isa, kes on meid loonud ja
varustanud, Poeg, kes on meid
päästnud, ja Püha Vaim, kes iga
hetk meie usku kinnitab, kes
julgustab ja lohutab meid. Isa,
Poja ja Püha Vaimu nimes on kõik
mis vaja.

Palve
Püha Kolmainu Jumal, Isa ja Poeg
ja Püha Vaim, igavene Issand,
Sind me kiidame, austame ja
täname, Sind me palume. Jaga
meile oma jumalikku armu, nii et
me Sinu olemuse müsteeriumi
õigesti tunnistame, kristlikult
elame, õndsalt lahkume ja pärast
maist elu koos pühade inglite ja
lunastatutega Sind taeva kirkuses
teenime. Seal saame Sind palgest
palgesse näha ja ülistada Sind
igavesti.
Aamen.

Pilk minevikku ja tulevikku
Teie käes on EELK Rakvere
Kolmainu koguduse uue ajalehe
esimene number. Ajal, kui kogudus tähistab oma 320-aastast
elu, saame vaadata tagasi ja olla tänulikud eelmiste sugupõlvede usule ja tööle, sest meil on
võimalus tulla kokku meie kirikusse ja tähistada meie koguduse tegemisi
Küllap ulatub kiriku ja koguduse elu kaugemalegi kui 320
aasta taha, mainitakse ju Rakvere kirikut kirjasõnas esmakordselt 1253. aastal. Praeguse
hoone kohal on seisnud kirik
umbes aastast 1400. Selle vana
Mihkli kiriku varemetele hiljem
ehitatud puukiriku ajalugu ärkab saabuval suvel ellu Teet
Suure kavandatud installatsiooniga. Praegune, 1698. aastal
Püha Kolmainu nimel pühitsetud kirik on juubeliks saanud
kaunistuseks Riho Hüti loodud

vitraaži (vt lk 4).
Nagunii ei taha me jääda
vaatama ajas ainult tagasi, ennekõike suuname oma pilgu tulevikku. Meie Issand Jeesus
Kristus pole ainult ajalooline
mälestus, vaid Päästja, kes veel
tänagi elab ja mõjutab meie elu.
Ta on see allikas, kust meile
voolab igavene elu, ja selle Elu
Allika juurde tahame kutsuda
kõiki. Praegugi toetab meie elu
seesama usk, mida Jeesuse järgijad läksid 2000 aastat tagasi
kuulutama – usk ristilöödusse ja
ülestõusnud Jeesusesse Kristusesse. Paljugi võib elus muutuda, aga üks on püsiv ja kindel:
meid armastava Jumala tõotused kannavad kõik elutuuled ja
-tormid. Kes neile oma elu ehitab, on häst kaitstud täna, homme ja igavesti.

Elu allikas
Jeesus vastas: „Kui sa ainult
teaksid Jumala kinki ja kes
see on, kes sulle ütleb: Anna mulle juua!, siis sa paluksid
teda
ning
tema
annaks sulle elavat vett.”
Naine ütles talle: „Isand,
ämbrit sul ei ole ja kaev on
sügav. Kust sa siis saad selle „elava vee”? Jeesus kostis: „Igaüks, kes joob seda
vett, januneb jälle, aga kes
iganes joob vett, mida mina
talle annan, ei janune enam
iialgi, vaid vesi, mille mina
talle annan, saab tema sees
igavesse ellu voolavaks allikaks.” (Jh 4:10-11, 13-14)

Issanda kartus on eluallikas
surmapaeltest pääsemiseks.
(Õp 14:27)

üles elav vesi, liikuv vesi ja
mida rohkem selle lätte
poolt sa ammutad, seda julgemalt võid rüübata. SeeElavat vett võib julgelt juua. pärast on vanadel aegadel
Matkal olles tuleb
allikaid väga austatud.
seisva, liikumatu
Neid on peetud koguni
ja „surnud“
pühaks ja neil on usuveega väga etSest sinu juures tud olevat tervendav
tevaatlik olla.
vägi.
on eluallikas,
Suure tõeNii
võrreldakse
sinu valguses
näosusega juJeesuse õpetust pühme näeme
ues mõnda tiiakirjas elava veega,
valgust.
gi või väiksema
allika veega, mida
(Ps 36:10)
järve vett, saad
võib julgelt usaldada ja
mõne kõhuhaiguse.
millest ei pea pelgama
Soovides aga puhast janu
ammutada. See vesi ei tee
kustutavat kosutust, otsi
haigeks, vaid kustutab janu,
kosutab väsinut ja tervendab vaevatut. Kuid sellel
õpetusel on veel midagi
olulist meile öelda. See juhatab meid Jumala, elu enda allika juurde. Looja
loodutena oleme tema nägu
ja hingame Tema antud
eluõhku. Kuid Temast ammutab tark inimene igal päeval, sest ilma Temata
oleme kui kevad ilma õiteta,
suvi ilma päikeseta, inimesed ilma lootuseta. Siis oleme kui need, kes elamise ja
kasvamise asemel kustuvad
ja surevad.

Laste nurk - kuninglik pulmapidu
Jeesus rääkis kuningast,
kelle poeg pidi abielluma.
Kuningas korraldas suured pulmad ja kutsus palju
inimesi. Juba aegsasti enne pulmi saatis ta kutsed
ja kõik lubasid tulla. Siis
tuli pidupäev ning lauad
oli täis maitsvat toitu. Kuninga teenrid läksid teatama külalistele, et kõik on
valmis ja et aeg on tulla
pidutsema. Aga külalised
hakkasid otsima ettekäändeid ja ütlesid, et nad ei
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tule.
Kuningas vihastas, aga
tahtis siiski, et pulmad
peetaks. Kui lugupeetud
ja
auväärsed
külalised
keeldusid, siis otsustas
kuningas kutsuda neid,
kes tegelikult ehk ei olnud
kutset väärt. Ta kutsus tavalisi inimesi, vaeseid ja
haigeid. Sellest polnud
midagi, et neil ei olnud
peoriideid, kuningas ise
andis neile kõigile uhked
rõivad.

Jumal on kutsunud ka
meid Taevasse suurele
peole. Me pole seda kutset
ära teeninud, sest teeme
palju sellist, mis kurvastab
Jumalat. Aga ta armastab
meid ja tahab, et me oleksime Temaga. Jeesus sündis inimeseks, suri ja
tõusis üles, et saaksime
andeks. Seda nimetatakse
armuks. Jumala armu tõttu pääseme ka meie sellele suurele peole.
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Koguduse nägu
Olen ristiinimene, lapsena ristitud, kuid seejärel olude sunnil olnud kirikust eemal. Kümmekond aastat tagasi hakkas
mind huvitama küsimus: Kes
ma olen ja mida ma siin maailmas teen, milline on minu elu
ülesanne?
Otsisin vastuseid mitmelt
poolt ja hakkasin vaatama sügavamalt iseendasse, sest sain
aru, et vastused on minus endas olemas. Leidsin tee, mis
viis mind Jumala juurde. Olen
läbinud leerikooli, laulatatud
oma armsa abikaasaga ja Rakvere Kolmainu koguduse liige.
Koguduse
liikmena
olen
kaasa aidanud sellele, et inimesed leiaksid rõõmu ja hingerahu Jumala teenimisel, toetades üksteist.
Juhatuse liikme ja esimehena pean oma peamiseks tööülesandeks seda, et organiseerida ja leida toetajaid kiriku ja

kõrvalhoonete korda tegemiseks. Kirikust peab saama hea
küttesüsteemi ja väljanägemisega pühakoda, pastoraadihoonest ja noortemajast tervikuna
kasutusel olevad heas korras
hooned. Pikemas perspektiivis
oleks meil kiriku juures kogukond, kel oleks võimalused
koos tegutseda ja üksteist toetada.
Tunnen rõõmu igast tegemisest, mis aitab kaasa koguduse
tuleviku perspektiivile.
Jumalasõna on minu jaoks
vahend suhtlemisel kõige kõrgemaga ja kasutan psalme
vastavalt olukorrale ja vajadusele, kõikides psalmides on olemas tarkused, mida kasutada.
Aastapäeval õnnitlen ja tänan kõiki koguduse ja kogukonna
liikmeid,
kes
on
kaasteelised jumalikul teel ja
kes on kaasa aidanud, et kiriku
ja selle ümber toimuva kaudu

leida rõõmu ja rahu. See aastapäev on üks etapp, mida jäävad
meenutama meie heade annetajate toel ja oma koguduse
liikme valmistatud vitraažid altari külgakendel.
Õnne ja Jumala rahu meile
kõigile!

inimesed, nende pered ja sõbrad. Nad kohtusid regulaarselt,
et üksteist tundma õppida,
koos palvetada ja planeerida
uut palverännakut Lourdesesse.
See
palverännak
nõudis
suurt ettevalmistust ning sai
teoks alles 3 aastat hiljem aprillis 1971, kui maailma eri
paigust tuli kokku 12 000 inimest. Elati 3 päeva koos kogukonnana kogedes ja jagades
üksteisega oma rõõme ja muresid. Nii sai alguse ülemaailmne
liikumine "Usk ja Valgus".
Ka Eestis on kaks "Usk ja
Valguse" gruppi - Saaremaal
Kuressaares ja Rakveres. Meie
kuulume koos Taani, Norra ja
Rootsiga Põhjamaade regiooni.
Saarlaste ühing saab sel aastal
juba 15. aastaseks, meie tegutseme 8. aastat. Saaremaa
gruppi kuulub kokku 30 inimest ning seal ollakse valdavalt peredega. Meie ühingus on
35 inimest, kuid enamasti on

need puudega noored ise ning
vaid mõni perekond.
Kuna ühingu liikmed saavad
kokku vaid üks kord kuus, meie
noortele sellest
ei piisanud.
Nii sündis idee töökeskusest,
mis sai teoks eelmise aasta
veebruaris. Töökeskuses saavad käia intellektipuudega inimesed praegu 2-3 korda
nädalas ning püüame seal
arendada nii tööharjumusi kui
-oskusi. Juhendajad töötavad
siin kõik vabatahtlikkuse alusel. Põhiliselt teeme tellimustöid.
Samuti
käivad
noormehed kalmistul haudasid
hooldamas. Praegu valmistume
aga suvisteks linnapäevadeks,
laadale...

Usk ja valgus
„Usk ja Valgus“ liikumine sai
alguse Prantsusmaalt 50 aastat
tagasi, kui 1968. aastal soovis
üks abielupaar, kellel oli peres
kasvamas kaks vaimupuudega
poega, osaleda palverännakul
Lourdesse, kuhu kogunesid inimesed üle kogu maailma, et
koos palvetada. Kuid neile öeldi ära, sest nende lapsed ei
mõistvat nagunii toimuvat ja
häiriksid üksnes teisi inimesi...
Ent vanemad ei hoolinud sellest ning osalesid ikka , saades
väga valuliku kogemuse.
Pärast palverännakut viis
saatus pere kokku usumehega,
kelle nimi oli Jean Vanier ning
Marie-Helen Mathieuga, kes
oli kristliku puudega laste vanemate ühingu juhataja. Kuulanud ära pere mure, otsustati
teha midagi nii selle perekonna
kui samasuguses olukorras olevate perede heaks. Prantsusmaal
ja
paljudes
teistes
riikides moodustusid väikesed
grupid, kuhu kuulusid puudega
1/2018
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Kiriku aknal maandusid
seitse tuvi

EELK Rakvere Kolmainu
kogudus
Pikk 19
44311 Rakvere
Lääne-Virumaa
www.kolmainu.ee

Kolmainu koguduse 320.
sünnipäeva puhul sai kirik
vitraažid kooriruumi akendele. Küsimustele vastab
vitraažide
autor,
klaasikunstnik Riho Hütt.
Mida kujutavad vitraažid?
Initsiatiiv vitraažide loomiseks
tuli koguduse poolt. Tauno
Toompuu tuli rääkima, et võiks
teha. Mõte oli selline, et ei
hakka raskemeelseid asju tegema, pigem midagi sellist,
mis annab kirikusse õhku ja
hingamist juurde. Algsed motiivid olid puu, lind ja pilv. Esialgu mõtlesin, et puu ja linnud
oleks koos ühe akna peal, aga
see läks liiga kirjuks. Nüüd on
puu eraldi.
Pilv tähistab Jumala kohalolekut kirikus. Seitse tuvi sümboliseerivad Püha Vaimu seitset andi: tarkus, mõistmine,
nõu, jõud, jumalakartlikkus,
vagadus ja jumala tundmine.
Hispaanias, Sagrada Família
kirikus nägin sellist sümboolikat - puu, mille ümber tiirlesid
valged tuvid.
Tuvid on natuke käe moodi,
see käsi on mul mõeldud inimest kujutama. See käsi kippus sinna ise tulema, tuvi saba
lihtsalt ei olnud õige. Käsi
sümboliseerib ka puudutust.
Missugune oli protsess
ideest teostuseni?
Kogu protsess sai alguse
poolteist aastat tagasi. Alguses
tegin
erinevaid
kavandeid,
mitu korda läks asi rappa ka.
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Üsna ruttu sai selgeks, et liiga
palju värve ei saa kasutada.
Seda kinnitas ka kunstiajaloolane Juhan Kilumets. Käisin
oma kavanditega ka oma ülikooliaegse õpetaja juures, kes
innustas mind just minu oma
asja tegema. Nii need erinevad
asjad kokku said, kavanditele
kulus pea terve aasta. Eelmise
aasta lõpus saime heakskiidu
ka EELK kunsti- ja kultuuriväärtuste komisjonilt, kes oli
nõus tänapäevase klaasikunsti
sobitamisega kirikuhoonesse.
Kui ma praegu tagasi vaatan,
siis ütlen küll, et ma ei teeks
midagi teistmoodi.
Kui oluline on Sinu jaoks
see töö?
Ennekõike on see suur usaldus, et mul paluti seda teha.
Ma tunnen tohutut vastutust,
see pole mingi vaasike või pildike. Mõtlen tööd tehes ka sellele, kuidas see kõik näiteks
100 aasta pärast on. Mõtlemisse tuleb üldse nagu mingi teine dimensioon sisse. Kõik see,
mida ma nende vitraažidega
teen, selle olen ma mingil moel endas läbi elanud, kuni pisidetailideni. Näiteks suitsutasin ma tööd tehes viirukit, et
olla paremini selle sees.
Aga see kõik on olnud väga
meeldiv töö ja koostöö kõigi
osalistega. Muide, mul olid vahepeal isegi tuvid kodus, sabatuvid. Nemad said modelliks
olla.

Õpetaja
Tauno Toompuu
tauno.toompuu@eelk.ee
tel 529 0651
Juhatuse esimees
Olev Rohumäe
olev@virumaainvest.ee
tel 5333 1805
Misjonär
Liisa Rossi
liisa.rossi@eelk.ee
tel 5193 3224
Diakon
Valdek Hang
pliitahi@gmail.com
tel 372 528 2660
Sekretär
Kai Rohumäe
rakvere@eelk.ee
tel 324 3928
Kirik avatud juunist augustini
E-L kell 10.00-18.00
Kantselei avatud
(v.a 20.07.-05.08.)
E-R kell 10.00-16.00
Kogudus on iseseisvalt majandav üksus, mille käekäik
sõltub tugevalt annetustest.
Iga leeritatud inimese kohus
on toetada oma kodukogudust
liikmeannetusega.
Aaastase
liikmeannetuse
soovitatav
suurus on 1% aastasest sissetulekust.
Saaja: EELK Rakvere Kolmainu
kogudus
Arve nr: EE641010502001269008
Selgitus: NN liikmeannetus
Kirikuremondiks a/a:
EE681010220226218226
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