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Piibli sõna
Sellest ajast peale hakkas Jeesus
oma jüngritele selgitama, et ta
peab minema Jeruusalemma ja
palju kannatama vanemate ja
ülempreestrite ja kirjatundjate
poolt ning tapetama ja kolmandal
päeval üles äratatama.
Mt 16:21

Mõtisklus
Jumalal oli plaan olemas juba
alguses. Ta lubas teha korda kõik,
mis pattulangemisega rikuti. Ta
lubas saata inimkonnale Päästja,
kes purustab mao pea. Ta lubas
saata selle, kes võtab enda peale
meie haigused, keda haavatakse
meie üleastumiste pärast ja kes
kannab karistust, et meil oleks
rahu. Ja lõpuks läksid kõik
lubadused täide. Jumal saatis
Jeesuse, oma Poja, meie Päästjaks
ja surma võimu võitjaks. Jeesuse
ristipuul kustutati maailma
patuvõlg. Tema tõusis surnuist
üles võitjana ja avas ka meile
ukse taevasse.

Palve
Kõigeväeline Jumal, Sa kuulutad
meile oma Poja kannatuse ja
surma läbi pääsemist ja õndsust.
Kingi meile avatud süda, et me
Kristuse armastust ja kuulekust
mõistaksime ja järgiksime Teda,
kes Sinuga Püha Vaimu ühtsuses
elab ja valitseb igavesest ajast
igavesti.

Aamen.

Raamat, mis muudab elu
Oled kunagi lugenud nii head
või mõjuvat raamatut, et pärast
lugemist tundus, et su elu ei
olegi enam selline kui varem?
Kas raamat pani sind suhtuma
ümbritsevasse või iseendasse
kuidagi teisiti, mõjutas su mõtteviisi või maailmapilti – jättis
püsiva jälje? Selliseid mõtlema
panevaid ja mõtteviisi muutvaid
raamatuid on maailmas kindlasti palju.
Üks teos on oma mõjuvusega
teistest siiski üle: Piibel on raamat, mis ei muuda üksnes mõtteviisi – see muudab ka südant.
Kui loeme Piiblit, siis ei loe me
ainult inimeste kirjutatud sõna,
mitte ainult inimeste mõtteid ja
kogemusi Jumalast, vaid Jumala
mõtteid meie suhtes. Vahel
öeldakse, et mõni hea raamat
nagu avaks ukse teise maailma.
Piibel teeb seda tõesti: avab
meile ukse Jumala maailma,
Piibli sõna kaudu tuleb Jumal
ise meie juurde.
Seepärast on Piibli sõna nii
mõjuv. See laseb Jumalal tegeleda sõnumi lugejaga. Piibli
kaudu õpime tundma Jumalat ja

Tema tahet, õpime tundma
iseennast, saame omandada
selle identiteedi, mille määratleb Jumal, meie Looja ja Lunastaja. Piibli sõna kaudu puudutab Jumal meie südameid,
äratab surnud südamed elavaks, kingib usu – muudab meie
elu ja päästab meid.
Tahangi esitada sulle väljakutse: proovi, kuidas mõjutab
Piibel su elu. Võta ja loe. Tee
endale see kingitus, et veedad
iga päev aega Jumalaga. Palu
Temalt, et Ta oma sõna kaudu
teeks tööd ka su südames.
„Otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna
tagasi, vaid kastavad maad ja
teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale
seemet ja sööjale leiba, nõnda
on ka minu sõnaga, mis lähtub
mu suust: see ei tule tagasi mu
juurde tühjalt, vaid teeb, mis on
mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.“
(Js 55:8-11)

Paasturõõm
Jeesus ütleb: Kui te aga paastute, siis
ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma
palge näotuks, et näidata inimestele
oma paastumist. Tõesti, ma ütlen
teile, neil on oma palk käes! Aga sina,
kui sa oled paastumas, siis võia oma
pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid
su Isale, kes on varjatud, ja sinu Isa,
kes näeb varjatutki, tasub sulle!
Mt 6:16-18
Mida soovitab Jeesus paastujale? Ole vaga ja tagasihoidlik,
pööra otsustavalt selg sellele
maailmale, põgene oma koopasse ja asu Jumala vihast palet
oma pühade tegudega lepitama? Kaugel sellest! Paastumisega seoses käsib Jeesus on
hoopiski korralikult üles lüüa,
end põhjalikult mukkida ja hoolitseda selle eest, et sa mitte
mingil juhul muudest inimestest kuidagi vagam ega püham

välja ei paistaks. Tänapäevaselt
– mine käi juuksuris ja lase teha uus ja vahva soeng, värvi
oma huuled ja pane kõrva oma
lemmikkõrvarõngad. Või siis
vastavalt meesterahvale – osta
endale uus ülikond, seo ette
lemmiklips, lõhnasta on ohtralt
ning pane pähe korralik kogus
juuksegeeli,
sest
käes
on
peoaeg!
Jeesuse suhtumine paastumisse ja muudesse religioossetesse tegudesse näib olevat
lausa
vastupidine
enamiku
usuinimeste suhtumisele. Palvest kõneldes ei tee ta samuti
allahindlust: "...kui sa palvetad,
siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa,
kes näeb varjatutki, tasub sulle!" (Mt 6:6). Ja toredate vaimulike ning nende uhkete
rõivaste kohta on tal samuti
karmid sõnad: "Hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad
kõndida pikkades kuubedes ja

soovivad teretamisi turgudel".
(Mk 12:38) "Nad armastavad
esimesi kohti võõruspidudel ja
esimesi istmeid sünagoogides
ja teretamisi turgudel ja, et inimesed hüüaksid neid rabiks."
(Mt 23:6-7)
Kristlaseks olemine ja religioossus ei ole Jeesusele mingi
maailmast eristumise viis. Otse
vastupidi, maailm peab saama
Jumalast osa läbi kristlaste,
kellel on isiklik ja intiimne suhe
oma taevase Isaga kesk seda
maailma. See suhe ei ole midagi, mida peab välja näitama,
küll aga peab see inimesele
olema tähtis ja lähedane. Kristlane ei pea kristlasena näima,
vaid kristlasena elama.
Paastuaeg on rõõmuaeg. Ehtigem ja kaunistagem end ning
sellevõrra rohkem süvenegem
Jumala suurde saladusse – lunastusse Jeesuse Kristuse läbi.

Tervitused kogudusekoolist
Teisipäeviti koguneb Noortemajas kogudusekool, kus õpitakse
koos Piiblit. Sügisest alates oleme lugenud prohvet Jesaja raamatut ja õppinud, kui palju
Jumalal on ikka veel selle kaudu
meile öelda. Küsisin mõne osaleja kogemusi kogudusekoolist
ja mõtteid Piibli lugemisest ja
selliseid vastuseid sain:
"Inimese loomus pole aastatuhandete jooksul muutunud, muutunud on ainult keskkond
tema ümber. Jesaja raamat on
nagu Piibli lühendatud väljaanne. Seal on mitmeid viiteid Jeesuse tulekule. Eriti puudutas
mind kuningas Hiskija lugu, kus
ta palub oma hinges Jumalalt
eluaastaid ja kui Jumal talle
need kingib. Siis unustab selle.
Väga õpetlik lugu.
Piiblit tasub lugeda. Seal on
kõik inimlik mõõde, nii hea kui
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halb kirjas, muidugi, kui sa selle
omaks võtad. Mina olen tänulik
selle aja ees. On tulnud arusaamine, mõistmine."
"Olen õppinud Piiblit lugema,
aimu, millest jutustab... Jumala
tähtsamad käsud, reeglid. Kasutusel ka tänapäeval, samas tähenduses. Erinevad tekstid on
käsitletud läbi Jumala armastuse. On manitsevaid, korralekutsuvaid, karme ja karistavaid.
Jesaja oli ajalooline isik. Ta
sai prohvetiks läbi oma nägemuse, justkui ta oleks määratud
prohvetiks. Ta oli tähtis kirjaprohvet ja vahendas rahvale Jumala sõnumit, läbi oma nägemuse: ennustusi, hoiatusi, päästet.
Piibel on Jumala sõna. Tema
Vaim elab meie mõtetes. Oleme
alandlikud, tänulikud Tema ees,
et nii on. Minu meelest, see on-

gi, miks lugeda Piiblit – olla
osaduses, olla teel."
"Piiblit tasub lugeda küll, aga
selle tõdemuseni on pikk tee.
Esmatutvus enamasti peletab,
kui hakata lugema, nagu juturaamatut. Piibel avab ennast
aeglaselt. Samuti on väga oluline teada taustsüsteemi, miks,
millal ja just nõnda on need
tekstid kirja pandud. Ajapikku
tuleb mõistmine, ent ka see on
ajas muutuv ning arenev...
Kogudusekool on hea ja
meeldiv võimalus olla koos nende toredate inimestega, keda
ühendab huvi Piibli tekstidesse
põhjalikumalt süveneda. Me ei
pea, ega olegi kõigis mõttekaaslased, kuid oleme ühised
teelised."
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Koguduse nägu
Kes oled?
Olen teelolija, kogeja, otsija
ja leidja, õpilane ja õpetaja,
õnnelik, armastav ja armastatud naine, ema kahele
tütrele, vanaema kahele lapselapsele.
Kuidas oled leidnud oma
tee kirikusse?
Tee on alguse saanud kooliajast, kui kirikus käimine oli
keelatud, jõulude ajal kontrolliti keelust üleastumist,
ülikooli ajal anti enne jõule
välja lausa rektori käskkiri
kõige selle kohta, mida teha
ei tohi (loomulikult oli seal
sees keeld kirikusse minna,
keeld kuuske ühikasse tuua
ja veel palju muudki). Aga
ikka sai mindud. Aastaid hiljem tekkis teadlik soov ja
põhjalikum huvi, et paremini
aru saada maailmast, kunstist, iseendast ja siis viis tee
leerikooli ja Rakvere koguduse liikmeks, varem registreeritud abielu sai õnnis-

tuse. Läksid veel mõned aastad ja nüüd olen koguduse
juures töötegijana sekretäri
ametis.

dad sõbrad ja töökaaslased,
raskustest ülesaamine ja
veel palju muudki. Elu ongi
rõõmude jada.

Millega teenid kogudust?

Mida oled Piiblist viimati
lugenud/mis Piibli kirjakoht sind on puudutanud?

Heasoovlikkusega, armastusega, hoolivusega, kohalolu
ja rõõmuga, et vajalikud
tööd tehtud saaks, paberid
ja asjaajamine korras, kirikuraamatud täidetud, et koguduseliikmetel
ja
kõigil
teistel oleks rõõm ja soov
meie juurde tulla.
Mis annab Sulle elus
rõõmu?

Vanast testamendist Iiobi
raamatut. Alateadvuses on
tallel Pauluse esimesest kirjast korintlastele Armastuse
kiitus, sealt eriti viimane lõik
– Ent nüüd jääb usk, lootus,
armastus, need kolm; aga
suurim neist on armastus!
(1Kr 13:13).

Seda on nii palju, mis elus
rõõmu pakub – lapselaste
kallistused, nende nakkav
elurõõm ja tegutsemistahe,
tütarde kordaminekud, abikaasa head ja toetavad sõnad, retk metsa või mere
äärde, kaunis loodus, kordaläinud töö koguduse juures,
joogateadmiste
jagamine,
hea raamat, etendus, film,
kontsert, tantsimine, tore-

Ülemaailmne Piibli aasta 2020
Aasta 2020 on kuulutatud
“Ülemaailmseks
Piibli
aastaks”. Seda tähistatakse üleskutsega lugeda igal päeval
valitud piiblitekst ette kõva
häälega endale või grupis.
Ühine ka sina nende tuhandetega üle maailma!
Aga kuidas lugeda?
Palveta, et Jumal aitaks sul
Sõna mõista ja vastu võtta.
Kristuse läbi oled Isa pühas ligiolus. Lähene Talle julgelt,
alandlikult ning ootuses.
Loe päeva kirjakohta tähelepanelikult. Uuri konteksti, va-
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jadusel
eelnevat
ning
järgnevat teksti, paralleelkohti, teisi tõlkeid.
Mõtiskle loetu üle avatud
südamega, oodates Jumala kõnetust, olles valmis kuuletuma. Sõnasta loetu tähendus
enese jaoks: mida olulist märkasid Jumala loomuse ja toimimisviiside kohta, inimese ja
tema suhte kohta Jumala ning
kaasinimesega?
Märka
• eksimust – kas peaksid midagi üles tunnistama? Lepitust
otsima?
• tõotust – millest võiksid kin-

ni haarata
• suhtumist – mida peaksid
muutma?
• käsku – millele peaksid kuuletuma
• eeskuju – mida järgida
• hoiatust – mida tähele panna
• viga – mida vältida
• tõde – millesse uskuda
• kiituse ja tänu põhjuseid –
mille eest Jumalat tänada?
Pea meeles ja rakenda saadud sõnumit päeva järgnevais
olukordades.

3

Koguduse kevad 2020
P kl 11.00 Jumalateenistus
kirikus
P kl 13.00 Pühapäevakool
Noortemajas kuni 10.05.
E kl 17.00 Kiriku laulukoori
proov Noortemajas
T kl 18.30 Kogudusekool
Noortemajas kuni 5.05.
(ei toimu 14. ja 21.04.)
K kl 19.00 Leerikool
Noortemajas kuni 08.04.
N kl 18.00 Osadusring
Noortemajas kuni 26.03.
L kl 18.00 Paastuaja
pihijumalateenistus kuni 04.04.

P 12.04 kell 11.00 Kristuse
ülestõusmise püha missa,
leeripüha
E 13.04 kell 11.00 2.
ülestõusmispüha missa

Kord kuus neljapäeviti kell 13.00
Eakate pärastlõuna (12.03.,
09.04.) Eelregistreerimine
koguduse kantseleisse

Suur nädal ja
ülestõusmispühad

R 01.05 kell 10.00 Pika tänava
pidulik avamine. Kontsert kirikus

P 05.04 kell 11.00
Palmipuudepüha missa, järgneb
kirikukohv

L 02.05. kell 10.00-14.00 Teeme
ära -talgupäev

R 10.04. kell 15.00 Ristikäik,
algusega Keskväljakult
L 11.04 kell 23.00
Ülestõusmisöö missa
P 12.04. kell 6.00
Ülestõusmishommiku palvus

L 16.05 Viru praostkonna
vaimulik laulupäev, algab
missaga kell 11.00
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.

Alustas emade-väikelaste
juturing
Oma väikeste lastega aega veetvad emad vajavad vahel
võimalust kodust välja tulla ja suhelda teiste emadega, lastel on
aga tore kohtuda ning mängida omaealistega. Et pakkuda
võimalust selleks, on meie koguduse juures alustanud emade ja
väikelaste juturing.
Üle nädala teisipäeviti (10.03., 24.03.,
07.04., 21.04.) kell 11-12 tullakse kokku, lauldakse, mängitakse,
jagatakse kogemusi ja arutatakse emadele tähtsaid teemasid.
Oodatud on kõik emad koos lastega ja selleks ei pea olema
varem seotud kogudusega
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www.kolmainu.ee

Üle nädala teisipäeviti kell 11-12
Emade-väikelaste juturing
(10.03., 24.03., 07.04., 21.04.)

L 14.03. kell 13.00-18.00
Piiblipäev Simuna Rahvamajas,
kell 19 noorteõhtu Simuna
pastoraadis

R 10.04 kell 11.00 Suure Reede
jumalateenistus

Pikk 19
44311 Rakvere
Lääne-Virumaa

Muid sündmusi:

L kl 18.00 AA-grupp
Noortemajas

N 09.04. kell 18.00 Suure
Neljapäeva missa

EELK Rakvere Kolmainu
kogudus

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

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