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EELK Rakvere Kolmainu koguduse ajaleht

Piibli sõna
Ja nüüd annan ma teid Jumala
ja tema armusõna hooleks;
temal on vägi teid üles ehitada
ja anda teile pärand kõigi
pühitsetute seas.
Ap 20:32

Mõtisklus
Kõik, mis meil on, on kink
Jumalalt. Tema hooleks saame
jääda ja ka teineteist anda. Enda
südamest me ei leia usku ja
jõudu. Oma töödega me ei tohi
Jumala käest midagi nõuda. Aga
Ta on ise Jeesuses juba teinud
kõike, mis on meie päästeks vaja.
Tema ise kingib meile usu, elu ja
kogu taeva varanduse. Meile, kes
oleme patused, kingib Ta oma
pühaduse.

Palve
Kõigeväeline, igavene Jumal,
kes Sa meid hädas hoiad
ja meie elu õnnistad.
Me palume Sind, aita oma
halastuse pärast meil kõiki
maiseid varasid nõnda kasutada,
et me taevaseid aardeid
ei kaotaks.
Seda palume Jeesuse Kristuse,
Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Aamen.

Uue algus
Sügisest mõeldakse tihti kui
millegi uue algusest. Pikk soe
suvi on läbi ja on jälle aeg alustada argist elu.
Kas see sügis saaks Sinule
olla millegi uue algus ka vaimulikus elus? Kas see võiks olla
sügis, kui otsustad võtta Piibli
lugemise ja palvetamise igapäevase elu osaks? Kas see võiks
olla sügis, kui tuledki kirikusse
sagedamini? Kas see võiks olla
sügis, kui hakkad käima näiteks
väikerühmas või Piibli õpetust
kuulamas? Kas see võiks olla
sügis, mil tahad anda oma panuse kirikutöösse ja tuled vabatahtlikuna kaasa teenima? Kas
see võiks olla sügis, kui kutsud
kaasa mõne pereliikme või tuttava? Kas see võiks olla see sügis, kui esimest korda või jälle
uuesti alustad oma elu Jumalaga, kui astud selle teele, mida
Ta on rajanud, kui võtad vastu
Tema armu ja selle uue alguse,

mida Ta Jeesuses sulle kingib?
Rakvere Kolmainu koguduse
töös tahame anda endast parima, et need uued algused oleks
võimalikud. Koguduse kalendris
on sündmusi peaaegu igasse
päeva: on kogudusekool, osadusring, õhtupalvus, koor ja
muidugi jumalateenistus pühapäeviti. Midagi uut ka algab
hiljem sügisel - jälgi meie
infokanaleit! Kui tahad teenida,
siis on kindlasti igaühe oskustest kasu. Tule julgesti küsima,
mida saaksid teha! Kui tahaksid
õppida rohkem elust Jumalaga,
küsida asjadest, mida Sa usus
ei mõista, või rääkida oma elu
muredest, võta kartuseta ühendust. Meie siin koguduses oleme olemas Sinu jaoks.

Tänulikkus
Kõik Juudamaa meessoost
iisraellased pidid aastas
käima Jeruusalemma Templis kolmel palverändurite
pühal: paasapühal, nelipühal ja lehtmajade pühal.
Seetõttu oli pühade ajal
Templis palju inimesi. Ühel
nendest pühadest läks Jeesus ka ülesse Jeruusalemma
Templi. Oli sabat – hingamispäev. Jeruusalemmas on
Lambavärava juures
topelttiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata. See
tähendab "halastuse maja."
Topelttiigi
vahel asuvas
sammaskojas lebasid haiged. Jeesus tervendas siin
mehe, kes oli 38 aastat halvatud olnud.
Pärast tervenemist läks
mees suurest rõõmust tänutundega pühakotta. Hil-

jem pühakojas meest ko- jad Jeesust varitsema.
Tänapäeval
on
meil
hanud, ütles Jeesus talle:
kristlastel Eestis võimalus
"Ära tee enam pattu, et
iga päev abistada kaasisinuga ei juhtuks
nimest, panustada jumidagi
halvemalasõna levitamisse
mat!" Näib, et
Kiida mu hing
ilma hirmu tundmaselles loos oli
Issandat ja ära
ta. Püüame tajuda
patt
süüdi
unusta ainsatki
kui vajalik on igaühaiguse
tekTema heategu
hel meist tunda, et
kes.
Milline
(Ps 103:2)
tema kõrval on teine,
patt see oli,
kes aitab. Aitamistegu
jääb Jeesuse ja
ei pea olema suur. Pimehe teada. Selisab lahkest naeratusestlised patud
nagu
ahnus, rahahimu, isekus, ki.
Tartus on Riia mäel enne
võimuiha, võivad panna tegema asju, mis võtavad ter- Pauluse kirikut kohvik, kus
vise. Jeesus tahtis, et mehe akende peal on ingliskeelne
elu võiks hästi minna ka silt "Naerata!" Kohvikus
seina peal on tekst, et iga
edaspidi.
See sündmus sai Jeesuse naeratusega tood sa killutagakiusamise
tegelikuks kese rõõmu kellelegi igasse
ajendiks. Põhjuseks loeti päeva. Meie kõigi sees on
haige tervendamist hinga- peidus misjonär, kes vähemispäeval ja Jee- malt naeratusega võib teisi
suse põhjendust, inimesi teenida.
Mõtleme tänulikkusega
et „hingamispäev
on inimese jaoks, Jeesusele, kes aitas inimesi
mitte inimene hin- ja võtab ka täna meie palgamispäeva
ja- veid kuulda.
oks“, ning seda, et
Jeesus nimetas Jumalat oma isaks,
seega pidades end
Temaga võrdseks.
Seepärast hakkasid seadusetund-

Suvi piltidena
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Koguduse nägu
Kes oled?
Kirikuõpetaja, isa, abikaasa,
poeg... Kõige tähtsam on vast
ikka inimeseks olemine.
Kuidas oled leidnud oma
tee kogudusesse?
Rakvere kogudusse olen oma
tee leidnud justkui konsistooriumi kaudu, kui koguduse
õpetaja ametikoht 11 aastat
tagasi vakantseks kuulutati.
Kandideerisin ja valitigi. Ristiusu juurde jõudsin läbi otsingute peale keskkooli. Olin
küll ristitud juba 12 aastaselt
ja ristimise arm mind küllap
ka
nende otsingute juures
saatis kuid oma otsuse tegin
ikka lõpuks peale suurt hulka
raamatute ja lugemist, mida
siis püüdsin oma toonase elu
kontekstis praktikas vaadelda
ja nägin, et ristiusk kannab
kõige enam. 1998. aastal käisin Simuna koguduses leeris

ja samal aastal alustasin teoloogiaõpinguid.
Millega teenid kogudust?
Koguduse vaimulikuna on minu peamisteks teenimisvaldkondadeks sõnakuulutus ja
sakramendi jagamine. Aga
selle kõrval püüan olla koguduseliikmetele kaasteeliseks
nende otsingutel ja küsimustel ning kõrvalkõndijaks nii
rasketel kui rõõmsatel hetkedel. Nii õpetajaks kui hingehoidjaks
olemine
on
vaimuliku teenimisülesanded
samal moel.

semise rahuliku rõõmu.
Mille Piibli psalmi, laulu
või mõtte tahaksid jagada
lugejatele?
Pean üheks oma juhtmõtteks
Pauluse
kirjast roomlastele
pärit mõtet, mis võtab kogu
ristiusu olemuse minu meelest hästi kokku: Armastus ei
tee ligimesele kurja. Nii on
armastus Seaduse täitmine.
(Rm 13,10)

Mis annab Sulle rõõmu?
Minu pere, loodus, see, kui
mõistan elus toimuva tähendust. Palve ja selda kandev
usk on just need asjad, mis aitavad mõista iga päeva erilise
annina ja võimalusena – tähendusrikkana. See kingib si-

Suvised laagritervitused
Möödunud suve ettevõtmistest
korraldasime Viru praostkonna
ühise leerilaagri juuli alguses
ning palverännaku augusti alguses.
Leerilaagrisse Toolse Puhkekülasse kogunes grupp eri vanuses inimesi esimest või juba
mitmendat korda. Kolm päeva
olime koos arutamas usu kõige
põhilisemaid teemasid: kes Jumal on, miks Piibel on tähtis,
kes Jeesus on, kes me ise oleme, mis on Jumala tahtmine
meie elus, kuidas elame oma
elu koos Temaga, mis jumalateenistusel toimub ja palju
muudki veel. Vahel mängisime
õues, pidasime palvuseid ja
muidugi nautisime mitu korda
päevas
kokatädide
tehtud
maitsvaid sööke.
Kui õhtuti mõtlesime läbi
päeva mõtteid, ütlesid paljud,
et on olnud üllatavalt tore ja et
loengud ongi olnud väga huvitavad. Kuigi laager oli lühike,
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oli see mõjutav ja tähtis aeg,
mis andis julgust ja jõudu tegutseda edasi. Õnneks on meie
leerilaager ka selle poolest
hea, et osaleda võib igal aastal
uuesti!
Kui Sul tekib ka huvi leeris
käia ning ei taha uue suveni
oodata, pole muret – meie koguduse järgmine leerikursus
algab juba 26. septembril.
Pärast leerikursust on võimalus
kirikuga liituda läbi leeriõnnistuse.
Palverännakus osalejad kõndisid kolme päeva jooksul Pühajõelt
Viru-Nigula
Maarja
kabelisse (saateauto meeskond
toetas, toitis ja pani telgid püsti!). Teekonnal sai imestada Jumala loodud imeilusat rannikuloodust, nautida mõnusat seltskonda ja saada kõndimise kaudu uusi vaateid oma elule.
Selline rännak ongi ju nagu
elu ise – vahel raskem, vahel
kergem, vahel täis lootust, va-

hel tahaks hoopis alla anda.
Vahel tulevad vihased koerad
ja pead mõtlema marsruudi
uuesti läbi, vahel pakuvad sõbralikud inimesed lihtsamat
teed. Aga Jumala ja heade teekaaslaste abil saad siiski selle
tee käia lõpuni. Ja kui kohale
jõuad, siis Sind juba oodatakse
väga ja rõõmustatakse Su üle.
Leerilaager ja palverännak on
head näited sellest, kuidas on
võimalik peaaegu täiesti vabatahtlike jõu ja abiga korraldada
sündmusi, kus ühinevad Jumala
sõna ja mõnus koosolemine.
Usuelu eesmärk pole ju olla
igav või üksik, vaid üheskoos
saame rõõmuga elada seda
head elu, mis Jumal on meile
andnud. Milliseid võimalusi
selleks veel saaksime korraldada? Kuidas Sa saaksid selles
kaasa lüüa? Tule ja räägi oma
ideedest!
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Koguduse kava
P kl 11.00 Jumalateenistus kirikus
P kl 13.00 Pühapäevakool Noortemajas (al 30.09.)
E kl 17.00 Kammerkoori proov
Noortemajas (al 10.09.)
T kl 18.30 Kogudusekool Noortemajas (al 18.09.)
K kl 18.00 Leerikool Noortemajas
(al 24.10.)
N kl 18.00 Osadusring Noortemajas (al 06.09.)
L kl 18.00 Õhtupalvus kirikus
L kl 18.00 AA-grupp Noortemajas

22.09. kl 14-18 Piiblipäev Käru
koolimajas teemal Tänulikkus
K 26.09 kell 11.00-16.00 – konverents "Intellektipuudega inimesed kogukonnas", koguduse
noortemajas. Osavõtt eelregistreerimisega kantseleis

28.-30.09. Narva Kirikute päevad
- Eesti Usk
Täpsem info ja kava:
www.misjonikeskus.eelk.ee
R 2.11. kell 18.00 Hingedepäeva
kontsert kirikus

Palvetame koos
Õnnistame Rakvere linna ja kogu
Eesti
maad.
Palume
usku
Jeesusesse, lootust ja armastust.
Palvetame kõikide aasta jooksul
leeritatute ja selle sügise leerilaste eest.

Palume Püha Vaimu võimu, et tekib tahtmine osaleda jumalateenistustel, õhtupalvustel, koori,
kogudusekooli ning osadusringi
töös.
Palume tervist ja jõudu kõigile,
kellel seda on puudus, ning edu ja
tarkust meie koguduse liikmete
tööle ja õpingutele.

Koguduse majandusest
Kogudus on iseseisvalt majandav
üksus, mis ei saa oma igapäevaelu korraldamiseks toetust ei kirikuvalitsuselt, riigilt ega ka üheltki
omavalitsuselt. Nii sõltub koguduse käekäik tugevalt annetustest. Iga leeritatud inimese kohus
on toetada oma kodukogudust
liikmeannetusega, millest kogudus maksab nii oma töötegijate
palgad, püsikulud kui teostab vajalikud arendus- ja remonditööd.
Lisaks sellele tasub kogudus igalt
annetuselt maksud konsistooriu4

Pikk 19
44311 Rakvere
Lääne-Virumaa
www.kolmainu.ee

21.-27.09. Nelja Tuule ristirännak
Narvas

Kas tahate rohkem info koguduse
tööst? Palun saatke oma epostiaadress sekretärile ja lisame
teid e-postilistile.

Palume õnnistust ja tarkust koguduse tööle, töötegijatele ja kaastöölistele.

EELK Rakvere Kolmainu
kogudus

mi ja praostkonna kulude katteks.
Koguduse aastase liikmeannetuse soovitatav suurus on 1%
aastasest sissetulekust. Mõistlik
on see jagada iga kuu peale väiksemateks osadeks ja kõige mugavam on teha selleks pangas
püsikorraldus. Nii saab kogudus
arvestada igapäevaselt oma tegevuse jaoks vajalike vahenditega.
Liikmeannetuse saab kanda
kõrval olevate rekvisiitidega selgitusega "NN liikmeannetus".

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
Kantselei avatud
E-R kell 10.00-16.00
Misjonär kohal teisipäeviti

Pangaarved:
EELK Rakvere
Kolmainu kogudus
EE641010502001269008
Kirikuremondiks a/a:
EE681010220226218226
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