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Piibli sõna
Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle
Isa saadab minu nimel, tema
õpetab teile kõik ja tuletab teile
meelde kõik, mida mina
teile olen öelnud.
Jh 14:16

Mõtisklus
Ülestõusnud Jeesus ei ole jätnud
meid üksinda. Ta ei jätnud meid
kirikuna me oma mõistuse
kanda. Kirikus ei tegutse ainult
meie, inimesed, vaid ka Jumala
Püha Vaim.
Tõe Vaim on meiega ka täna, ta
õpetab meid, hoiab meid usus.
Tema aitab meil mõista usu
saladust ja kuulutada
evangeeliumit edasi.
Ka siis, kui tunneme enda
olevat väikesed ja võimetud,
teeb Jumal oma tööd.

Palve
Jumal ja meie Issanda Jeesuse
Kristuse Isa, Sina läkitasid oma
apostlitele Püha Vaimu anni.
Vaata oma Kiriku peale ja ava
meiegi südamed Vaimule. Süüta
meis oma armastuse tuli ja
tugevda meid Sinu teenimiseks.
Jeesuse Kristuse, meie Issanda
läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu
ühtsuses elab ja valitseb
igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Jumal ei veeta puhkust
Suvel on paljudel puhkus, mõned kontorid on suletud ja epostile tulevad vastused: „Olen
tagasi jälle tööl sügisel.“ Inimesed on raskemini kättesaadavad kui muul ajal. Ka koguduste
elu muutub vaiksemaks. Paljud
iganädalased toimingud lähevad vaheajale, et alustada uuesti sügisel.
Aga samas teiselt poolt on
kirikud suvel rohkem avatud.
„Teeliste kirikute“ projekti raamis ootavad ka sellel suvel Eestis mitusada pühakoda külastajajaid. Kirikusse on siis lihtne
astuda näiteks olles puhkusereisil. Kas külastaksid tänasel
suvel kirikut, kus varem ei ole
käinud? Suvel toimub ka sellist,
mida muul ajal nii väga ei tehta
–
laagrid,
palverännakud,
peod… Osalemisvõimalusi on
ikka ja jumalateenistused ei
lõppe isegi suvel.

Kõige parem uudis on siiski
see, et Jumal ei puhka! Ta on
kättesaadav ka suvel. Kui pöördume Tema poole, ei saa me
kunagi vastust: „Ma ei jõua
nüüd. Võta hiljem uuesti ühendust.“ Jumalal on meie jaoks
alati aega. Ta kuuleb ja aitab
sind ka täna. Ka täna tahab ta
anda su patud andeks ja päästa
sind. Jeesuse ristisurma ja
ülestõusmise tõttu kuulub Jumala arm sulle ka täna. Ka täna
hoolitseb Tema su eest ja ootab
sind enda juurde.
Jumal ei veeda puhkust – ära
võta ka sina usust vaheaega.
Las Jeesus olla su elu Issand ka
tänasel suvel. Võta rõõmuga vastu kõik see hea, mida Ta sulle
annab. Puhka Temas ja Tema
armastuses.

Ei t a l a se su j a l ga v ä ä r a t a d a , ei su h oi d j a t u k u .
I ssa n d h oi a b su m i n em i st j a su t u l em i st n ü ü d j a i ga v est i .
(Ps 121:3,8)

Misjonist ja missioonist
Sõna misjon ei kõla paljude inimeste kõrvus mugavalt. See tekitab seoseid tahtevastase sunni,
must-valge maailmapildi, äärmusliku fanatismi ja ehk isegi vägivallaga. Muidugi ei ole see sõna ise ega
ka tema sisu selles süüdi. Ateistlik
propaganda on mõnuga kasutanud
ära kõikvõimalikke negatiivseid lugusid, mille kaudu on saanud misjonitegevust diskrediteerida. Kõige
levinum neist on muidugi ristisõdijate samastamine misjonäridega
(ja vastupidi) ning ristiusu „tule ja
mõõgaga“ toodud usundiks pidamine.
Igaüks, kes vähegi kristliku usu
sisu tunneb, teab väga hästi, et tegemist ei ole õpetusega, mida
saaks vägivaldsel teel levitada. Kui
kusagil on evangeeliumi kuulutamisel kasutatud vägivalda, siis
selle motiivid on pidanud olema
kusagil mujal kui siiras soovis tutvustada inimestele Jeesust Kristust, patsifistide kuningat.
Sõnal missioon on avaram ja tänapäeva inimesele ka sümpaatsem
tähendus. Kui keegi võtab midagi

missioonina, siis väärib see tun- oma Jumalat ja oma ligimest kui
nustust, see tähendab et ta võtab iseennast“ ja olla nõnda need, kes
elavad kooskõlas Jumalaga. Ja
oma ülesannet tõsiselt. Paljude
missioonina on see ometi ka
koolilõpetajate jaoks ei ole
misjon, sest just nõnda me
eriala õppimine ja ameti pi- "Minge kõike
tunnistame Jumalast ja
damine peamiselt mitte
maailma,
kuulutame head sõnumit
viis raha teenida, vaid
kuulutage
– evangeeliumi Kristusest.
peaks haakuma nende misevangeeliumi
Muidugi on inimesi,
siooniga. Nii võetakse sa- kogu loodule!"
kes on kutsutud erilisele
geli aega, et selgitada välja,
Mk 16:15
misjonitööle. Nagu Helene ja
millega inimene oma elu tahab
siduda ja mis on tema koht siinses Joona näiteks, keda saame tugikoühiskonnas ehk, mis on tema gudusena Myanmaris tehtava töö
juures aidata, või Liisa, kes on
missioon.
Eesti keele seletav sõnaraamat meie kogudusse misjonärina appi
ütleb, et missioon on „eluülesanne, saadetud. Kuid iga ristiinimene on
kutsumus, vastutusrikas ülesan- misjonär omas paigas, kus ta elus
ne“. Selliselt võib missiooni vaa- asub. Sugulased ja sõbrad, võõrad
delda sisuliselt elu mõtte kon- ja vaenlased, töö- ja koolikaaslatekstis. Milleks sulle see elu, mis sed, reisi- ja teekaaslased... Lugeülesannet sa selles elus täidad, mis matu hulk paiku, kus me elame
on sinu otstarve? Ristiinimese elu tõeks oma usku, täidame nõnda
otstarve, missioon ja ülesanne on oma missiooni ja teostame misjoseotud oma usu tõeks elamisega. nit. Just oma missiooni täites on
Me oleme veendunud, et just see kristlane parimaks misjonäriks.
on, mida maailm vajab – pühendunud kristlasi, kes püüavad oma elu
maksimaalselt elada lähtuvalt suurest armastuskäsust „armastada

Aeg minna

Rakverest pärit Helene Toivanen (sündinud Hütt) koos oma
abikaasa Joonaga on tänavu sügisel siirdumas õppejõududeks
Myanmari luterliku kiriku teoloogiainstituuti.
Helene on töötanud EELK Misjonikeskuses ja andnud Tartu koolides religiooniõpetuse tunde, samas kui soomlane Joona on vaimulikuna teeninud Maarja kogudust.
Viimased aastad on nad seda teinud Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse (Sley) poolt Eestisse
saadetud misjonäridena ning nüüd
on neile avanemas uus tööpõld
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Kagu-Aasias, Myanmaris, endise
nimega Birmas.
„Külastades Myanmarit kogesime selget äratundmist: see on
tõesti koht, kuhu Jumal tahab
meid järgmiseks tööperioodiks
saata!” selgitab Helene.
Inimlikult mõeldes näib sel paigal palju miinuseid: kõige madalam päevane temperatuur on
+30; esineb pikk vihmaperiood;
töökoht asub lärmakas suurlinnas;
hügieenitingimused
on
harjumuspäratud jne. Heidutada see
enam ei suutnud, seda enam, et
Toivanenid on palju reisinud ja
Joona kui Tansaania misjonäride
laps on ka ise kasvanud Aafrika
tingimustes.
„Inimesed on inimesed igas
kultuuris,” jätkab Joona. „Kõikidel
on samasugused küsimused, mis
puudutavad elu ja surma, inimsuhteid, tervist, unistusi, vastutu-

se võtmist elus. Need haakuvad
usuga, mis annabki elule suuna ja
tähenduse. Mõnel pool võidakse
olla sügavas segaduses, sest
müüt, milles elatakse, ei anna rahuldavaid vastuseid sellistele eksistentsiaalsetele küsimustele.”
Joona sõnul lähevad nad Myanmari selleks, et jagada oma elu
kaudu usku armastusse, mida nad
ise on saanud kogeda.
Myanmaris valitseb ametlikult
usuvabadus, aga praktikas tähendab see vabadust budistide
ülekaalu (ligi 90%) tingimustes.
Endise Briti kolooniana kohtab
seal kristlastest enim anglikaane
ja metodiste, aga palju on ka vabakogudusi, samuti esineb baptiste ja katoliiklasi. Üle 51 miljoni
elanikuga Myanmaris tähendab
kuus protsenti kristlasi mitut miljonit inimest. Luterlikke kirikuid
on neli ja nad on tekkinud eri hõiElu Allikas

50 aastad tagasi
Jaan Vaariku kirjutatud
koguduse kroonikast

1969
Rakvere Linnatehas maksis
juulis majavalitsusele nr.2
nn. kogudusemaja eest 6.601
rbl. ja minu abikaasale Leidale tema poolt istutatud puude, põõsaste ning lillede eest
351 rbl.
18. juulil andis Rakvere
Linna TSN Täitevkomitee mu
abikaasale orderi 3-toalisele
korterile Gagarini 3-47 (III
korrusel), kusjuures korteri
kasulik põrandapind oli 40,9
ruutmeetrit ning korter ise oli
kõigi mugavustega.
Uude korterisse kolimise
lõpetas meie perekond 12.
augustil, kusjuures mina olin
elanud koguduse majas Lai
20 pidevalt alates 17. novembrist 1941.a.
Kuna linna täitevkomitee
ei leidnud koguduse kantseleile vastavat ruumi, sest en-

dine pastoraat pidi ümber
ehitatama vene kooli internaadiks, siis paigutati kantselei 14. augustil minu endise
korteri kahte tuppa, kuhu ma
alles 1967. aastal olin lasknud teha uue ahju. Sissepääs
kantseleisse jäi tänavalt nagu
seni. Kogudusemaja ülejäänud ruumid anti ehitaja käsutusse.
Kuna koguduse kantselei
koristajat enam polnud, siis
koristas nimetatud ruume
mu abikaasa Leida. Ahju kütsin aga ise, kusjuures vajalikud puud vedasin kelguga
kiriku juures asuvast surnuraamide kuurist.
24. septembril hakati nn.
kogudusemaja krundile Lai
20 vedama ehitusmaterjale ja
sellepärast võib seda päeva
pidada uue ehituse tegelikuks
alguseks.
Kui novembris kaevati uue
maja süvendit, siis selgus, et
krundist oli paralleelselt Posti
tänavaga läbi voolanud mida-

gi suure oja taolist. Selle kaldalt avastati peitleid, mis
kujutas ennast linasesse riidesse mässitud Rootsi vaskmünte aastatest 1575-1588.
Kahjuks omastasid juurderutanud ehitustöölised suurema
osa leiust ja ainult 51 münti
anti üle Rakvere Rajoonidevahelisele Koduloomuuseumile.
Ette rutates olgu öeldud, et
Rakvere Linnatehase 60-korteriline elumaja valmis 1972.
aasta detsembris, kusjuures
sama aasta juunis lammutati
nn. kogudusemaja, mis oli
ehitatud 1899. aastal köstrimajaks.
1969. aasta suvel ehitati
kiriku käärkambrisse uus š amottkividest ahi plekkümbrisega, kuna vana ahi oli
niivõrd läbi põlenud, et läbi
ahju plekk-korstna ahju sattunud kuldnokk jõudis ahju
ukse
avamisel
õnnelikult
käärkambrisse.

Myanmari
mude baasil, mis on saanud
evangeliseeritud.
Riigikeeleks on birma keel,
mida kõik iga päev ei räägi.
Toivanenid
asuvad
alguses
õppima just seda eraldi tähestikuga keelt, ehkki loodavad
ajapikku omandada ka ladina
tähestikul põhineva mizo hõimu keele, mida kasutatakse
suurlinnas Yangonis selles luterlikus kirikus, kuhu nemad
tööle asuvad.
Antud Sley partnerkirik loodi alles kümmekond aastat
tagasi ja selles on paartuhat liiget. Vaimulikke on 13, kogudusi on ametliku statistika järele
kaheksa. Lisaks on mitu lastekodu ja väike teoloogiline instituut hetkel kuue üliõpilasega,
mis on töötanud üle pooleteise
aasta ja mida aitasid rajada
Sley misjonärid. Toivanenide
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ülesanne on instituuti edasi
arendada ja seal õpetada. Nemad oma magistrikraadidega
on ülejäänud paari kohaliku
õppejõu kõrval lausa üliharitud!
„Veel on kavas korraldada
kiriku vabatahtlikele seminare
nii Yangonis kui ka Myanmari
põhjaosas, selle kiriku teistes
kogudustes. Õpetada tuleb kohati lausa usu põhiküsimusi,
sest
kirikuliikmete
luterlik
identiteet on veel veidi ebamäärane,” valgustab olukorda
Helene. Ideid on veelgi, aga
mis saab teoks, selgub tulevikus kohapeal.

Kolmainu kogudus on üks
Toivanenide tugikogudustest.
Saame oma palvetega ja toetusega olla osalised Helene ja
Joona töös Myanmaris.
Helenet ja Joonat läkitav misjoniühing Sley toimib annetuste
toel. Kes soovib Myanmaris
tehtavat tööd rahaliselt toetada,
saab seda teha EELK Misjonikeskuse kaudu kontodele:
Swedbank,
EE482200001120254269; SEB,
EE551010602016015008.
Kes soovib liituda Toivanenide
sõbraringiga ning saada uudiskirju otse Myanmarist oma epostkasti, andku julgesti oma
soovist teada aadressil
helene.toivanen@eelk.ee.
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Koguduse suvi 2019
Jumalateenistus pühapäeviti kl
11.00 (v.a surnuaiapühad 30.06.
ja 14.07.)

Orelipooltunnid laupäeviti kl
12.00 (tasuta sissepääs)
L 01.06. Gustav-Leo Kivirand
L 08.06. Ulla Krigul
L 15.06. Brigitta-Selestine
Petropavlova
L 22.06. Kristel Aer
L 29.06. Külli Erikson
L 06.07. Aivar Sõerd
L 13.07. Anneli Klaus
L 20.07. Gustav-Leo Kivirand
L 27.07. Tiia Tenno
L 03.08. Svetlana Kekiševa
L 10.08. Marju Riisikamp
& Keio Soomelt
L 17.08. Hille Poroson
& Tiia Tenno
L 24.08. Külli Erikson
L 31.08. Tuuliki Jürjo

Linnapäevad 07.-09.06.
R kl 20.30 Kammerkoor Solare,
Kooristuudio So-La-Re ning
Lehtse kammerkoori kontsert
"Me oleme põhjamaa lapsed"
L kl 12.00 Orelikontsert.
Musitseerib noorema
generatsiooni üks
silmapaistvamaid organiste Ulla
Krigul.
L kl 15.00 "Arheoloogilistest
leidudest Pikal tänaval." Kõneleb
luu-uurija ning arheoloog Martin
Malve.

Nelipüha misjonimissa
P 09.06. kl 11
Läkitame misjonitööle Myanmari
Rakvere tüdruku Helene
Toivaneni (sündinud Hütt) koos
abikaasa Joonaga. Jutlustab Joona
Toivanen.
Järgneb kirikupiknik õues, kui ilm
lubab.

Kolmainupüha missa &
koguduse aastapäeva kirikukohv
P 16.06. kl 11
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Eeljaanituli Kadrina pastoraadi
aias K 19.06. kl 19
Kirikukontsert P 07.07.
R. Shmelkov & E. Kolesov
(klarnet, orel)

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

Surnuaiapühad
P 30.06. kl 11 Tõrma kalmistul
P 14.07. kl 11 Linnakalmistul

Laagrid, ekskursioonid jm
Laste ja noorte suvepäevad
Toolsel 30.06.-02.07.
(registreerimine Kajale
tederkaja@gmail.com, 58050793)
Leerilaager Toolsel 30.06.-02.07.
(registreerimine
vpleerilaager@gmail.com või
Helenile tel 53427999)
Usu ja Valguse suvelaager
Toolsel 05.-07.08.
Palverännak Viru-Jaagupist ViruNigulasse 14.-15.08.
(registreerimine Taunole)
Oikumeeniline palverännak
Muhus 06.-08.09.
(registreerimine
http://ekn3.ee/palverannak/)

Kirik avatud juunist
augustini
E-L 10.00-18.00
Õpetaja
Tauno Toompuu
tauno.toompuu@eelk.ee
tel 529 0651
(Puhkusel 25.06.-25.07.)

Juhatuse esimees
Olev Rohumäe
olev@virumaainvest.ee
tel 5333 1805

Misjonär
Liisa Rossi
liisa.rossi@eelk.ee
tel 5193 3224
(Puhkusel 05.07.-04.08.)

Septembris ees
06.09. Kuldpulmapaaride
tänusündmus
07.09. kl 18.00 Pärdi päevade
kontsert

Kirik avatud juunist augustini E-L
kell 10.00-18.00
Täpsemad infod ja aja tasemel
olev kalender:
kolmainu.ee/kalender

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

Sekretär
Kai Rohumäe
rakvere@eelk.ee
tel 324 3928
(puhkusel 15.-28.07.)

Kantselei avatud
E-R kell 10.00-16.00
(suletud 15.-28.07.)

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

Elu Allikas
A

