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Piibli sõna
Aga õigus voolaku nagu vesi ja
õiglus nagu kuivamatu jõgi!
Am 5:24

Mõtisklus
Kristluse tuumaks ei ole teha
meist häid inimesi. Kui oleks nii,
oleks see ebaõnnestunud usund.
Aga Jeesus, Jumala Poeg, kes
ainsana elas täiuslikku elu, tuli,
et teha vabaks meid, kes me ei
suuda olla paremad. Ta tuli
vabastama meid pingutusest olla
tublid ja head. Aga kas vaba
Jumala laps siis tohib teha mis
iganes? Muidugi mitte. Kui
Jumala õigus ja õiglus voolavad
meist üle, siis laskem neil
mõjutada meie tegusid. Mitte
sellepärast, et meie oleksime
head, vaid et Jumal on hea.

Palve
Jumal, meie Isa, Sa oled meid
oma Poja läbi lunastanud ja oma
armastatud lastena vastu võtnud.
Vaata heldusega kõikide peale,
kes usuvad Kristusesse, ning
kingi neile tõeline vabadus ja
igavene pärand. Seda palume
Jeesuse Kristuse, meie Issanda
läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu
ühtsuses elab ja valitseb
igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Imelike aegade õppetunnid
Imelikel aegadel elame tõesti.
Uued väljakutsed on pannud
meist mitmeid uutmoodi tegutsema, ehk isegi mõtlema. Paljud tööl käivad inimesed on
kogenud kaugtööd, koolilapsed
distantsõpet ja ristirahvas videopalvuseid. Vaimulikuna sain
hiljuti uue kogemuse kui osalesin retriidil interneti vahendusel. Retriidi ehk „süvi“, nagu
isa Vello Salo soovitas seda vaimulike harjutustega täidetud
päevadega perioodi nimetada,
läbiviijad viibisid ise Prantsusmaal, osalejaid oli aga üle
maailma – Filipiinidelt USA-ni
ja Austraaliast Eestini.
Nii ma siis võtsin igal hommikul neli päeva järjest ette
teekonna Prantsusmaale Bonvaux kloostrisse, et osaleda
hommikupalvustel, joogatundides, meditatsioonidel, saada
osa ettekannetest vaimulike
kasvamise teemadel ja osaleda
õhtustel missadel. Vaimus oli
teekond pikk, ruumis aga tähendas liikumist ühest toast
teise ja võttis aega vähem kui
minuti.
Kui ametivennale kõnelesin,
et mul selline vaimulik süvenemise programm ees, siis ta sai
mõnuga naerda. Eks endalegi
tundus alguses veider aga kuna
allakirjutanud on juba loomu

poolest inimene, kes armastab
uusi asju proovida, siis väikese
skepsisega sai see teekond siiski ette võetud. Tulemuseks on
see, et imelikuna tundunud ettevõtmisest kujunes üks selle
aasta tippsündmusi.
Praeguse imeliku aasta vaiksed õppetunnid ehk ongi seotud
oma väärtuste ümberhindamise
ja ahhaa-elamuste kuhjumistega. Kas tõesti on ongi võimalik
teha olulisi ja ka sisult suuri asju ilma füüsiliselt kohtumata?
Ehk võiks see panna meid teisiti
vaatama mitte üksnes tehnoloogiliste võimaluste, vaid ka inimvaimu
toimimisele.
Me
suudame vajadusel päris hästi
kohaneda ja leida oma vaimule
toitu ka siis, kui senine harjumuspärane on ära võetud. Seejuures on maailm muutunud
kordades väiksemaks ja meil on
võimalik kogeda vaimulikku
osadust
inimestega
teisest
maailma otsast. Või kui me nii
kaugele minna ei taha, saame
ometi kodunt lahkumata osaleda jumalateenistustel Tallinnas
või Kuressaares. Julgustagu siis
need imelikke aegade õppetunnid meid kasutama võimalusi
vaimulikuks kasvamiseks.

Ebakindlate aegade kindel Jumal
Kui peaks tooma näiteks ühe
tunde, mis on iseloomustanud
käesolevat aastat, on see paljudele olnud ebakindlus. Mis küll
saab koroonaga? Kui kaua peame ettevaatlikult ja eriolukorras elama? Kas tohib kokku
tulla, kellega tohib kohtuda,
kuhu tohib minna? Millal see
kõik lõpeb või kas maailm normaalseks üldse enam muutubki? Oleme harjunud tegema
plaane ja elama nende järgi.
Kristlastena oleme harjunud ütlema „kui Jumal lubab“, aga
tihti on need olnud ainult
sõnad.
Nüüd oleme olnud näotsi
selle tõelisusega, et tõesti teeme, korraldame, näeme ja läheme ainult siis, kui Jumal lubab.
Oleme pidanud tühistama palju
plaane ja kogema mitmeid pettumusi. Oleme pidanud tunnistama pettekujutluseks mõtte,
et me suudame oma elu üle valitseda. Võib-olla on see tunne

karm. Kes valitseb meie elu üle
kui mitte me ise? Kas peame
jääma pimeda saatuse kätte?
Õnneks on ka ebakindlatel
aegadel midagi kindlat. Piiblist
saame kordi lugeda sõnu: „Jumal on mu kindel varjupaik.“
(nt Ps 62:3) Kui kõik kõigub, on
meil ometi midagi tugevat, mille peal seista või mille peale
kukkuda, kui me enam ise ei
jaksa seista. Meie Jumal on
seesama, kes Ta oli eile, ka täna ja igavesti. Jumal, kes on
selle maailma loonud, valitseb
selle üle ikka veel. Me ei suuda
alati mõista, miks Ta meile raskeid aegu lubab, aga kindlasti
on Ta meiega ka nendel aegadel ja kannab meid läbi pimeduse ja hirmu.
Öeldes „kui
Jumal lubab“, jätame ise enda
ja oma elu Tema kätte.
Me ei tea, mida see aasta või
ka järgmine veel kaasa toob.
Aga midagi me teame. Me saame öelda nagu Paulus:

„Sest ma olen veendunud, et ei surm
ega elu, ei inglid ega peainglid, ei
praegused ega tulevased, ei väed, ei
kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu
loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses,
meie Issandas.“
(Rm 8:38-39)
Kui me vaatame Jeesuse ristipuud, Jumala päästetööd, näeme vaieldamatut tõendit Tema
armastusest meie vastu. Sellest
armastusest ei suuda mitte miski meid lahutada. Ja just sellepärast on meil kindel lootus
ka kõige ebakindlamatel aegadel.

Tugikogudused misjonäri töökaaslastena
Sain oma suvisel kodumaaperioodil külastada oma tugikogudusi, kohtuda oma toetajatega
ning rääkida neile Eestist, Kolmainu kogudusest ja oma tööst.
Kevadel paljud külastused pidi
asendama
videotervitustega,
aga mul on väga hea meel, et
peaaegu igas oma tugikoguduses sain suve jooksul ka kohapeal käia.
Külastused tuletasid jälle
meelde, et ükski misjonär ei tee
oma tööd üksinda, vaid meie taha on suur hulk inimesi, kes
teevad meie töö võimalikuks
oma palvete ja rahalise toetusega. Kui hea on alustada uut tööperioodi, kui tean, et mitmes
Soome kirikus palvetatakse mu
eest iga pühapäev ja paljudes
kodudes isegi iga päev.
Ühes koguduses kirikuõpetaja innukalt rääkis, kuidas ta oli
taibanud, et tegelikult misjonä-
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rid on koguduse kaugtöötegijaid. Misjonitöö on kristliku
kiriku põhiülesanne, ja seda
tööd kogudused saavad oma
misjonäride töö kaudu olla tegemas – mitte ainult toetamas,
vaid just nimelt tegemas – ka
kaugel omast kodukantist.
Nii siis Helene ja Joona Toivaneni kaudu on ka meil Rakvere kogudusena oma kaugtöötegijad Myanmaris. Me saame
olla osa Jumala misjonist, täita
oma osa, et paljud inimesed
saaksid kuulda ja uskuda evangeeliumi Jeesusest. Seda tööd
saame teha nii siin omas linnas
oma lähedaste, tuttavate ja kaaselanike keskel kui ka Kagu-Aasias.
Sest muidugi pole misjonitöö
ainult midagi, mida tehakse
kuskil kaugel, vaid Jeesus on
jätnud meile ülesande kuulutada evangeeliumit igal poolel, et

ei ükski inimene peaks hukka
minema, sest meil on Jumal, kes
meid armastab, Jeesus, kes on
meie pattude eest surnud ja
oma ülestõusemisega avanud
meile ligipääsu Jumala juurde ja
kinkinud igavikku elu. Seda
tööd on kutsutud tegema iga
kristlane, ja nii saamegi teha
ühist tööd nii siin Rakveres ja
Eestis kui ka Soomes ja Myanmaris.
Kannustan meid kõiki palvetama oma misjonäride eest, julgustama neid sõnumite, kirjade
ja postkaartidega ja võimalusel
ka rahaliselt toetama. Nii püsib
ka neil meeles, et nad ei tee
oma tööd üksinda, vaid me oleme koos nendega.
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Tervitused misjonipõllult
Head sõbrad Rakveres!
Viimased pool aastat on olnud paljude jaoks üks kummalisim
aeg,
mida
tõenäoliselt mäletame veel pikalt. Igaühe jaoks on see aeg
olnud erinev ja ainulaadne,
sõltuvalt sellest, kui lähedale
on meile tulnud üle maailma
levinud viirus kas otseset või
emotsionaalselt.
Vahel tunnen ise, kuidas
mure, hirm, abitus, teadmatusest johtuv ahastus, motivatsiooni langus ja lootusetus on
järgmisel hetkel tõukeks uuele lootusele ja teotahtele, et
siis jälle kogu tunnete müriaad uuesti hinges maad
võiks võtta. Meilt on võetud
ära kindlus, mida oleme pidanud nii iseenesestmõistetavaks. On võimatu ette näha,
mida toob homne, tulev nädal, kuu või aasta, sest näeme, et ka vahepeal tuntud ja
turvalisematesse rööbastesse

tagasi pöördunud elu võib
vaid paari päeva või nädalaga
loksuda taas tundmatuse tumedatel vetel.
Just nii juhtus seni väga
turvalisena tundunud Myanmaris ning kuu aja eest ootamatult lahvatanud haiguskolde tõttu on meie kodulinnas Yangonis juba teist korda
välja kuulutatud eriolukord.
20. sajandil elanud logoteraapia rajaja Viktor Frankl
on isiklikult üle elatud koonduslaagri kogemuse põhjal tõdenud, et isegi kui me ei saa
muuta olukorda, on meil alati
võimalus muuta oma suhtumist olukorda.
Jumala sõna on see, mille
horisondil saame seada oma
emotsionaalse seieri osutama
hirmust ja meeleheitest lootuse ja usalduse poole. “Lootke
tema peale igal ajal, rahvas;
valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!” (Ps 62:91) lohu-

tab psalmist meid ka täna.
Jumal ei võta alati ära meie
kannatust, kuid on muutumatu tõelisus, et ka kõigi praeguste kannatuste ja mure
keskel oleme ümbritsetud Jumala armastusega, “[s]est ma
olen veendunud, et ei surm
ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei
sügavus ega mis tahes muu
loodu suuda meid lahutada
Jumala armastusest, mis on
Kristuses Jeesuses, meie Issandas,” kirjutab apostel Paulus (Rm 8:38-39).
Palvetan, et võiksime selle
armastuse valguses näha ennast ja oma ligimest armuliku
pilguga ning olla selle armastuse
loovaks
väljenduseks
igaüks oma igapäevaelus.

Myanmar
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Koguduse nädalakava
P kl 11.00 Jumalateenistus
kirikus
P kl 11.00 Pühapäevakool
Noortemajas
E kl 17.00 Kiriku laulukoori
proov Noortemajas
T kl 18.30 Kogudusekool
Noortemajas

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

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

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

K kl 18.00 Leerikool
Noortemajas
L kl 18.00 AA-grupp
Noortemajas

On aeg tänada
Kolm aastat tagasi kolisin Rakverre, et alustada siin oma tööd
misjonärina. Nende aastate jooksul olen saanud teha koguduse
juures palju: juhtida piibliringi, õpetada leerikoolis ja kogudusekoolis, luua sisu koguduse Facebook- ja Instagram -kontodele, toimetada seda ajalehte, hoolitseda koguduse veebilehe
eest, pidada Piibli-hetke Usu ja Valguse ja Töökeskuse rahvaga,
salvestada jutlusi, osaleda laagrite korraldamises, kõneleda
kontsertidel, eakate pärastlõunadel ja hooldekodude külastustel, katta kohvilauda, kokku panna kirikusse jõulusõime, planeerida Suure Reede ristikäiku ning Kirikute öö ja linnapäevade sündmusi ja mis veel… Olen saanud tutvuda paljude
toredate inimestega ja tunda, et mind on siin omaks võetud.
Misjonäri elus tuleb siiski kunagi aeg edasi liikuda. Mu
kohal see aeg on nüüd. Alustades oma teist tööperioodi sain
EELK Misjonikeskuselt kutse tulla tööle nende juurde koordineerima koolitustööd, sest selleks väga oli töötegijat vaja. Oktoobri lõpupoolel on aeg alustada uute, põnevate tööülesannetega ning rajada uus koju Tallinna. 18ndal oktoobril
toimub jumalateenistusel mu edasi läkitamine. Olete väga
oodatud osalema!
Tahan tänada teid kõiki nende aastate eest ja soovida teile
meie hea Jumala õnnistust ja ligiolu. Hüvasti ei ütle, ainult nägemist. Kohtumiseni siin Eestis või Soomes või hiljemalt taevas! Pauluse sõnadega: „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)
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja Püha
Vaimu osadus olgu teie kõikidega!
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Õpetaja
Tauno Toompuu
tauno.toompuu@eelk.ee
tel 529 0651

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

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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