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Piibli sõna

Käristage lõhki oma süda, aga
mitte oma riided, ja pöörduge
Issanda, oma Jumala poole, sest
tema on armuline ja halastaja,
pika meelega ja rikas heldusest,

ja tema kahetseb kurja!
Jl 2:13

Mõtisklus

Jumal ei vaja meie tegu, Ta ei vaja
meie pingutusi. Ta tahab midagi
veel enamat: meie südant. Jumal
ei oota, et tuleme Tema juurde
ennast parandades ja oma patte
hüvitades. Ta ootab lõhki rebitud

südant. Ta ootab, et tuleme
tühjana oma võimalusist ja

tunnistame, et üksinda me ei saa
hakkama. Ta ei patsuta meid

põsele ega ütle, et pole midagi, et
ürita vaid natuke rohkem. Ta

näitab risti. Ta on juba maksnud
kõige kõrgemat hinda, et

saaksime andeks. Selline Jumala
armastus murrab südame ja siis
teeb selle terveks ja puhtaks.

Palve

Armuline Jumal, Sa näitasid oma
Poja kannatuses ja surmas

maailmale oma armastust. Ava
meie südamesilmad, et me

mõistaksime Tema ohvri saladust
ja järgneksime Talle kuuletumise

ja armastuse teel. Jeesuse
Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda

läbi. Aamen.

Elu tähtsaim suhe
Käes on paastuaeg. Meile on ki-
rikukalendris antud see eriline
periood, et saaksime valmistu-
da ülestõusmispühade tähista-
miseks. Nende kristlaskonna
suurimate pühade sõnum on nii
võimas, et vajame aega selle
vastuvõtmiseks ja mõistmiseks.
Rääkides paastumisest, tuleb
tavaliselt meelde loobumine toi-
dust, maiustustest või näiteks
sotsiaalmeediast. Tahaksin aga
kutsuda sind mõtlema paastua-
ja üle natuke teisest vaatenur-
gast.

Olgu need paastunädalad
sellel aastal meile eriliste suhe-
te hoidmise ajaks. Muidugi on
hea leida aega ka oma lähedas-
te inimeste jaoks, aga praegu
mõtlen meie elu kõige tähtsa-
male suhtele. Mis on sinu suhe
Jumalaga? Kes Ta sinu jaoks
on? Kui palju oled viimasel ajal
veetnud aega koos Temaga?

Kui Jumal lõi sind, lõi Ta sind
nimelt elama suhtes Temaga, et
Ta saaks armastada sind, olla
sulle Isaks ja et sa saaksid olla
Talle lapseks. Aga ainult mõni

hetk hiljem loeme Piiblist ühed
kõige kurvemad sõnad, kui ini-
mene ütleb oma Loojale: „Ma
kuulsin su häält rohuaias ja
kartsin, sest ma olen alasti. Sel-
lepärast ma peitsin enese ära.”
(1Ms 3:10) Pattulangemisega
purunes inimese ja Jumala su-
he. Jumal ei lakanud siiski ole-
mast meie Jumal ja meie Isa.
Jeesuses tegi Ta omalt poolt
suhte jälle korda. Jeesuse sur-
ma ja ülestõusmise tõttu on
maha murtud see müür, mis la-
hutab meid Jumalast.

Kummal poolel müüri sina
seisad? Kas ikka veel kardad
Jumalat ja püüad Teda meelita-
da? Või kas jooksed nagu laps
oma Isa juurde ja rõõmustad
ülestõusmispühade armusõnu-
mi üle? Lase sellel paastuajal
Jumalal tulla enda ligi – loe Te-
ma sõna Piiblis, suhtle Temaga
palves ja ela oma igapäevast
elu koos Jeesusega.
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Kuidas tulla pihile?
Paastuaeg on aeg meelt paran-
dada. See tähendab rohkemat kui
loksuma hakanud kruvi kinni-
keeramist või pikavõitu juhtmete
lühemaks tegemist. See ei ole nii-
võrd parandamine ega kohendami-
ne, vaid muutumine. Võõrsõnaga
võiks seda nimetada transformat-
siooniks. Kreeka keeles on meele-
paranduse kohta kasutusel sõna
metanoia, mida võiks tõlkida ka ta-
vateadmise taha minekut, teist-
moodi nägema ja mõistma
hakkamist.

Kristliku kiriku praktikas on see
eriliselt seotud enesesse vaatamise
ja süvenemisega, oma puudustest
ja vigadest teadlikuks saamisega
ning otsusega end muuta. Pattude
tunnistamine ei olegi ju olemuselt
muud kui oma muutumisvajaduse
teadvustamine ja nende andekspa-
lumine lootusrikas vaatamine ette-
poole, parema mina, terviklikuma
isiksuse ja täiuslikuma elu poole.

Selleks meeleparanduse vor-
miks on kujunenud kirikus pihitali-
tus. Martin Luther pidas pihti isegi
nii oluliseks, et ütles, et kui inime-
ne tahab ristiinimene olla, peab ta
vähemalt kord aastas pihil käima.
Seejuures ei ole silmas peetud mit-
te jumalateenistusel aset leidvat
patutunnistust, vaid eraldi talituse-
na peetud pihti. Mõned peavad
pihti isegi nii tähtsaks, et nimeta-
vad seda ristimise ja armulaua kõr-
val luteri kiriku kolmandaks
sakramendiks.

Tänapäeval on meie kirikus piht
jäänud siiski tänamatult tahaplaa-
nile. Vahel mõeldakse, et missal
toimub patutunnistus asendabki
pihti. Siiski on seal tegemist hoo-
pis teise talitusega. Missal me läh-
tume Jeesuse õpetusest, kes ütleb,
et kui sa nüüd oma ohvriandi alta-
rile tood ja sulle tuleb meelde, et
su vennal on midagi sinu vastu, siis
jäta oma and altari ette ja mine le-
pi esmalt ära oma vennaga ja alles
siis tule ja too oma and! (Mt 5,23j)
Nii me tunnistame missal ennekõi-
ke oma ekslikkust nii Jumala kui
kaasinimeste eest ja palume an-
deks nii Jumalalt kui üksteiselt.
Missal me seisame kogudusena
üheskoos Jumala ees.

Piht on aga talitus, kus inimene
on Jumalaga üksi. Jah, seal on ligi-
duses vaimulik, kes pihti vastu
võtab ja käte pealepanemisega ar-
mukuulutuse edasi annab. Siiski
tegutseb ta seal pelgalt vahendaja-
na, esindades mitte iseennast, vaid
Jeesust Kristust. Meie kirikus ei
ole taolise talituse jaoks eraldi pai-
ka, see leiab aset enamasti kirikus
altari ees. Pihile tulles ei ole vaja
teha muud, kui võtta enne natuke
aega mõtisklemaks oma pattude
üle ja need siis võimalikult kon-
kreetselt ka üles tunnistada. Sel-
leks tuleb eelnevalt vaimulikuga
aeg kokkuleppida.

Paastuajal tahame aga pakkuda
eriliselt võimaluse pihile tulla läbi
paastuaja laupäeva õhtuti toimuva

pihijumalateenistuse. See laupäe-
val kell 18.00 algav jumalateenis-
tus keskendub justnimelt pattude
tunnistamisele ja armu vastuvõt-
misele. Iga kirikuline seisab seal
oma patuga Jumala ees. Toimub pi-
himeditatsioon, kus Jumala käsku-
de valgel saab igaüks vaikselt oma
patte vaagida ning seejärel tunni-
statakse need patutunnistuse
sõnadega ja võetakse pattude an-
deksandmine vastu sakramentaal-
selt käte pealepanemise läbi.

Pihitalitus on kui vaimulik sau-
naskäik. See puhastab ja annab in-
imesele uuekssaamise kogemuse.
Pihi läbi saab inimene eriliselt aru,
et oma elu ja tegudega ei pea ta
mitte omast jõust saama täiusli-
kuks, vaid Jumal ise annab selleks
oma väge. Jumal kinkinud kirikule
võtmete meelevallaks nimetatava
õiguse anda pattusid andeks tea-
des, et kui need on pihisakramen-
dis andeks antud maa peal, on nad
andeks antud ka taevas (Jh 20,23).

Ei ole paremat aega pihile tule-
kuks kui ülestõusmispühadele eel-
nev paastuaeg. Pihijumalateenis-
tus on hea ja ilus võimalus seda te-
ha ja seeläbi uuendada oma osa-
dust Jumalaga. Pihijumalateenistu-
sed toimuvad 9. märtsil, 16. märts-
il, 30. märtsil, 6. aprillil ja 13. ap-
rillil algusega kell 18.00. Tere tule-
mast pihile!

Kuidas elada Jeesuse jüngrina?
Veebruaris peeti meie koguduses
Luuka 10 -elustiili koolitus. Nimi
pärineb Luuka evangeeliumi 10.
peatükist, kus Jeesus läkitab oma
jüngrid. Nad olid täitsa tavalised
inimesed, aga neile usaldas Jeesus
evangeeliumi kuulutamise üle
maailma. Jeesuse juhised oma
jüngritele õpetavad ka meile, kui-
das iga kristlane suudab järgida
Jeesust ja kuulutada evangeeliumit
ka tänasel päeval. Selles töös on
igaüht vaja. Jeesus on igaüht meist
väga armastanud, seda armastust
me saame jagada edasi.

Eluviis koosneb neljast sam-
must. Neist esimene on palvetada

teiste inimeste eest. Oma mõttes
saame tuua nende vajadused
Jumalale ja paluda õnnistust. Seo-
ses palvega on tahtmine andestada
ja niiviisi lisata rahu.

Teiseks sammuks on sõbrune-
mine, suhete loomine inimestega ja
kolmandaks nende aitamine, kus
võimalik. Ole lihtsalt tavaline in-
imene, suhtle inimestega, näita, et
hoolid neist ja tunned huvi neid
vastu. Võib-olla see avab kellegi
südame ka sellele, et Jumal armas-
tab, hoolib ja tunneb huvi tema
vastu.

Alles neljanda sammuna tuleb
rääkida Jeesusest. Seda tee siis,

kui keegi küsib, või tunned, et olu-
kord on hea rääkida oma usust.
Vahel võib olla raske mõelda, mida
rääkida. Et olla valmis, mõtle juba
valmiks oma lugu, miks sina usud
Jeesusesse ja mida Ta sulle tä-
hendab. Sa ei pea jutlustama, ega
kasutama keerulisi sõnu, vaid rää-
kima lihtsalt ja arusaadavalt, mis
sinule on tähtis. Need sammud ei
ole mõeldud süsteemiks, mida sa
pead pingutamisega järgima. Võta
see eluviisiks ja hakkad märkama
väikseid muutusi – vähemalt iseen-
das.
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Kes oled?
Mina olen Karl - 62 aastane,
viie tubli lapse isa. Lapsena
soovisin just karjamaal kord
kivil istudes, et õpin omale
ühe korraliku ameti, elan ai-
nult ühes kohas kogu oma
elu (lapsena tuli mul käia 13
koolis, enne kui ametikooli
läksin). Nii omandasingi ko-
dumasinate parandaja ameti
ja olen elanud oma iseseisva
elu vaid Rakveres.

Samal ajal algas ka minu
punaserüü amet ehk nagu
praegusel ajal on uhke seda
jõuluvanaks olemiseks nime-
tada. Siinkohal on hea uuesti
meelde tuletada esimest jõu-
luvana ennast – Püha Niko-
laust, kes tegi head ning
jagas kingitusi salaja ja mi-
dagi vastu soovimata. Jõulu-
kingituste peamine eesmärk
on selle saajat õnnelikuks te-
ha.

Kuidas oled leidnud oma
tee kirikusse/koguduses-
se?
Nii oligi minu õpitud ameti
töökohaks kiriku vastas asuv
töökoda. Juba varased kahe-
kümnendad andsid julguse
kirikuukse vahelt sisse piilu-
da, kuid tookordne vaimulik
Jaan Variku kuulamine ei
andnud tookord julguse sin-
na veel päriselt tagasi tulla.
Läks veel pea kümme aastat,
kui kord kindlal käel kirikus-
se taas läksin ja koheselt ka
otsustasin jääda.

Mis annab Sulle elus
rõõmu?
Jõuluvanaametis olid mul
rõõmupäevad siis, kui endise
lastekodulapsena sain laste-
kodudes lapsi küastada ja ju-
ba asjad korraldada nii, et
kotid täis kinke, mille ka ise
muretsesin. Nii algasid mul
erinevad heategevusprojek-
tid, kus leidsin ikka paljusid,
kes said minu vahendusel

lapsi aidata. See sobis mul
ka kirikus, kui olin aastaid
seal abiks.

Millega teenid kogudust?
Tahaks ikka veel olla ka kiri-
kus kasvõi pühapäevakooli
lastele jõuluvanaks ja pakun
ka abi eakate pärastlõuna-
toimkonnas, sest koguduse
eakad on samuti oma paljud
aastad pühendanud kogudu-
sele ja just nendega koos
tunnen end hästi. Minu mo-
toks on: Aidata on lihtne

Kust saab abi Piibli mõistmiseks?

Tahaks paastuajal süveneda
rohkem Piiblisse, aga seda
on vahel raske mõista või
tundub, et üksinda lugedes
paljud Piibli aarded ei avane?
Õnneks on neile probleemi-
dele lihtne leida lahendusi.

Iga nädal on võimalik tulla
teiste kristlastega kokku ja
koos pühakirja uurida. Tei-
sipäeva õhtuti kl 18.30 kogu-
neb kogudusekool, kus saab
kuulda sissejuhatust teemale
ja seda koos arutada. Hetkel
süvenetakse kogudusekoolis
Jeesuse mäejutlusesse. Nel-
japäeva õhtuti kl 18.00 on
kavas osadusring, kus prae-
gu loetakse Markuse evange-
eliumit ja koos mõeldakse,
mida Jumal selle teksti kaudu
meile räägib ja õpetab. Õhtu
lõpuks tuuakse ka palvesoo-

vid ühises palves Jumala et-
te. Kogudusekooli juhib
tavaliselt õp Tauno Toompuu,
osadusringi misjonär Liisa
Rossi. Mõlemad toimuvad
Noortemajas kiriku kõrval.

Või ehk oleks pigem vaja
leida abi isiklikule Piibli lu-
gemisele? Pereraadiost (88,9
MHz) saab igal argipäeval kl
12.30 kuulata saadet „Piibel
kaanest kaaneni“. Kasulik on
teada, et kogu see õp Aare
Kimmeli Piibli selgituse sari
on ka järelkuulatav Pereraa-
dio internetarhiivis
(www.pereraadio.ee).

Lisaks kuulamisele inter-
netis on võimalik ka lugeda
piibliõpetusi. Külasta näiteks
Bible toolbox -lehekülge
(bibletoolbox.net/et/piibel),
tutvu eri teemadest lähtuva-

te kirjutatud õpetustega või
loe Johannese evangeelium
läbi peatükk-peatükilt edene-
va selgitusega.

Ja veel kõige tähtsam soo-
vitus: loe palvega. Ära püüa
ainult õppida, mida see tekst
on kunagi tähendanud esi-
mestele lugejatele, vaid küsi,
mida Jumal tahab just täna ja
just sulle rääkida. Piiblit lu-
gedes me ju oleme suhtes
oma Isaga, me kuuleme Te-
ma häält, kui Ta räägib mei-
le. Võta vastu Tema lohutus,
julgustus, hoiatus, usu kõiki-
desse lubadustesse ka enda
jaoks. Lase sellel sõnal
mõjutada oma elu.

Koguduse nägu
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Koguduse kava märts-mai
P kl 11.00 Jumalateenistus kirikus

P kl 13.00 Pühapäevakool
Noortemajas (kuni 12.05.)

E kl 17.00 Kiriku laulukoori proov
Noortemajas

T kl 18.30 Kogudusekool
Noortemajas (v.a 26.03.)

K kl 18.00 Leerikool Noortemajas
(kuni 17.04.)

N kl 18.00 Osadusring
Noortemajas

L kl 18.00 Paastuaja pihiteenistus
(v.a 23.03) / õhtupalvus kirikus

L kl 18.00 AA-grupp Noortemajas

Suur nädal:

N 18.04. kl 18.00
Suure neljapäeva missa

R 19.04. kl 11.00
Suure reede jumalateenistus

R 19.04.
Suure reede ristikäik

L 20.04. kl 23.00
Ülestõusmisöö missa ja leeripüha

P 21.04. kl 5.30
Ülestõusmishommiku palvus

P 21.04. kl 11.00
1. ülestõusmispüha missa

E 22.04. kl 11.00
2. ülestõusmispäeva missa

Muid sündmusi:

K 6.03. kl 18.00
Tuhkapäeva missa

R 15.03., 12.04. ja 10.05. kl 18.30
Paarisuhte ehituskivid

L 23.03. kl 18.00 Piiskoplik
ordinatsioonimissa, Juhan Rummi
diakoniks pühitsemine

P 7.04. kl 12.15 Usu ja Valguse
kokkusaamine Töökeskuses

R 12.04. kl 18.00
Orelikontsert: Tuuliki Jürjo

L 27.04. kl 14.00 Kirikukontsert:
Helsingi evangeelne koor ja
Põhjamaa evangeelne
puhkpilliorkester

L 11.05. kl 12.00 XX Saksofoni
kevadpäevade lõppkontsert

P 5.05. Usu ja Valguse
ekskursioon Saaremaale

R 24.05. kl 18.00-23.00
Kirikute öö

Täpsemad infod ja aja tasemel
olev kalender:
kolmainu.ee/kalender

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

EELK Rakvere Kolmainu
kogudus

Pikk 19
44311 Rakvere
Lääne-Virumaa

www.kolmainu.ee

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

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

Paarisuhte ehituskivid
Kutsume sind oma abikaasaga
osalema Paarisuhte ehituskivid
-õhtutele ja leidma töövahen-
deid, millega hoida enda täht-
samat inimsuhet ja teha sellest
veelgi parema.

Armastust võib kirjeldada
paljude sõnadega, kuid armas-
tuse tähendus on sügavam kui
sageli arvame. Meie elu põhi-
neb inimsuhetel, mis mõjuta-
vad meie tervist ja elukva-
liteeti ning seetõttu on tähtis,
et oskame ehitada ja hoida
oma paarisuhet.

Millised osad kuuluvad paa-

risuhtesse? Kuidas ehitame
oma suhet? Milliseid tööriistu
oleme kaasa võtnud oma
perekonnast, minevikust või
varasematest suhetest? Milli-
sed valikud kasvatavad ja ehi-
tavad meie paarisuhet? Neile
ja muudele küsimustele otsime
vastuseid Paarisuhte ehituski-
vide õhtutel.

Kursus koosneb kolmest
õhtust: 15.03., 12.04. ja
10.05., algusega kl 18.30.
Koolituse viib läbi Pia Ruotsala
EELK Perekeskusest. Kursus
on osalejatele tasuta.


