Valguse Tee koguduse kodukord
Kodukorra eesmärk on määratleda Valguse Tee Vabakoguduses üldaktsepteeritud
käitumisstandardid nii koguduse jumalateenistustel ja üritustel kui ka liikmetevahelistes suhetes.
Kodukord annab edasi koguduse väärtused, selgitab ootusi nii teenistuse kui ka vaimulike,
töötegijate ja liikmete suhetes üldiselt.

VÄÄRTUSED
Valguse Tee Vabakogudus tugineb oma tegevuses kristliku usu alustele. Juhindume järgmistest
väärtustest:
⁃ Ausus, õiglus, armastav otsekohesus, jumalakartus;
⁃ Igaühe väärtustamine ja vastastikune respekteerimine;
⁃ Kaasamine, osalemine ja teenimine;
⁃ Eetiline ja vastutustundlik käitumine;
⁃ Usaldus ja konfidentsiaalsus;
⁃ Toetamine ja osavõtlikkus.

JUMALATEENISTUS
Jumalateenistus on koguduse ühine kohtumispaik Jumalaga
Jumalateenistus on koht, kus kummardame, ülistame ja teenime Jumalat, õpime Teda tundma, et
kasvada isiksusena ja kristlasena.
Me suhtleme elava Jumalaga. Tule teenistusele ootusega, et Jumal tegutseb ja kõnetab sind.
Keskenda oma tähelepanu Jumalale. Kuigi teenistusel räägivad inimesed, võta sina sõnum vastu
Jumalalt, kuulates Jumala häält Püha Vaimu kaudu ning katsudes kõneldu läbi Jumala Sõna (Piibli)
alusel.
Koguduses on mitut liiki teenistusi: jumalateenistused, palvekoosolekud, piiblitunnid ja piibliõpe
(jms), mis toimuvad vastavalt teenistuste ajakavale.
Jumalateenistustel on osa palveks, ülistuseks, vaimulikuks sõnaks, tunnistuseks jne. Ülistus on
Vana Testamendi ohvriteenistuse Uue Testamendi vorm: me toome Jumalale au ja kiitust,
ohverdame oma huulte vilja, olles selleks eelnevalt valmistunud, puhtad ja siirad. Ülistuse, palve
ja leivamurdmise aeg on isiklik vaikne mõtiskluse aeg Jumalaga.
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Jumalateenistustel saame Jumala andide abil teenida teisi inimesi
Jumalateenistuse oluliseks osaks on suhtlemine oma kaaskristlastega pärast ametlikku osa. Palun
püüa märgata uut tulijat või abivajajat!
Kui oled meie koguduses esimest korda, palun anna endast ise soovi korral märku saali taga olevale
abilisele. Ära jää üksi – ole julge ennast tutvustama ja osa võtma vestlustest. Sa oled väga teretulnud
vaatamata meie eestlaslikule kohmetusele!

Jumalateenistused on avatud kõigile
Üldiselt on jumalateenistustel osalema oodata kõik soovijad. Erandina on palvekoosolekud
mõeldud koguduse liikmetele ja liikmekandidaatidele, kui ei ole teatatud teisiti.
Koguduse juhatusel ja/või koosoleku juhatajal on õigus mitte lubada osaleda teenistusel isikutel,
kes on väga jämedalt rikkunud kristlikke väärtusi või koguduse põhikirja. Korrarikkujaid võidakse
eemaldada jumalateenistuselt teiste osalejate turvalisuse tagamiseks.

Jumalateenistuse käigus saab esitada eestpalvesoove
Koguduse eestpalvesoovi (mida esitab pastor või eestpalvetaja kantslis) võib esitada e-posti teel
(palvesoov@valgustee.ee), kirja teel või paberil (blanketi saad raamatuletist). Oluline on, et e-posti
teel esitatav palvesoov oleks saadetud hiljemalt pool tundi enne teenistuse algust. Blanketil
esitatavad palvesoovid palume anda raamatuletis olevale abilisele, kes toimetab need koosoleku
juhatajale. Juhul, kui koosoleku juhataja mingil põhjusel ei saanud esitatud palvesoove kasutada
teenistuse käigus, edastatakse palvesoovid eestpalvetajatele, kes viivad need Jumala ette.
Isiklikuks eestpalveks on tavaliselt võimalus ülistuse ajal, kui koosoleku juhataja kutsub soovijaid
eestpalvele. Isiklikuks eestpalveks on võimalik pöörduda koosoleku juhataja või palveabiliste
poole kohe pärast teenistuse lõppemist.

Austame enda annetustega Jumalat
Annetused (kümnis ja ohvrid) teevad võimalikuks koguduse igapäevase toimimise. Annetuse
otstarve on austada Jumalat, toetada koguduse tööd (Õp 3:9) ja abivajajaid. Annetusi saab anda
sularahas teenistuste ajal ning ülekandega koguduse pangakontole. Anna raha rõõmsa
suhtumisega – andes selle üle Jumalale ja õnnistades selle kasutamist (Mal 3:10).

Suhtume jumalateenistusse ja kaaslastesse lugupidavalt
Tuleme jumalateenistusele kohale õigeaegselt. Kui tead, et sul on vaja teenistuse ajal ruumist
lahkuda, palun istu võimalusel viimasesse ritta, et su liikumine häiriks teisi võimalikult vähe.
Võimalusel ära jutluse ajal ringi liigu – see hajutab nii jutlustaja kui kuulajate tähelepanu.
Jumalateenistuse käigus tuleb alluda koosoleku korrale ja jumalateenistuse läbiviija korraldustele.
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Küsimuste esitamine on võimalik pärast teenistust, kui ei ole teistmoodi teatatud.
Kui sul on sõna Jumalalt või soovid esitada tunnistust, siis anna sellest ilma koosolekut segamata
teada koosoleku juhatajale või abilisele, kes otsustab kas ja millal on sobilik hetk sellega tegeleda.
Palun ära ole pettunud, kui koosoleku juhataja otsustab seda antud hetkel mitte kasutada. Samuti
on koosoleku juhatajal ülesanne läbi katsuda esitatav info ning leides vastuolusid Piibliga võib ta
esineja katkestada ning selgitada vajadusel vastuolusid.
Tule kogudusse kohases riietuses (kohane ei ole väljakutsuv või teisi määriv riietus).
Nakkushaigena (äge köha ja nohu vms) palume kindlasti jääda koju ennast ravima. Koguduse
teenistusi on võimalik järlekuulata koguduse kodulehe kaudu, kus teenistuse audiosalvestus
tehakse kättesaadavaks hiljemalt nädala jooksul.
Koguduse ruumides on keelatud tarbida alkoholi jt mõnuaineid. Teenistusel viibimine ebakaines
olekus ei ole aktsepteeritav.
Kogudus ei saa tagada teenistuse ajal järelvalveta jäetud asjade säilimist. Palume hoida oma
hinnalistel isiklikel asjadel silm peal ning mitte jätta väärtuslikke esemeid garderoobi.

Jumalateenistuste pildistamine ja filmimine on keelatud
Me austame koguduse liikmete ja külaliste privaatsust. Teenistusel osalejate (palvetajate, ülistajate
jt) pildistamine ja filmimine on kategooriliselt keelatud. Koguduse teenistusi salvestab koguduse
meediameeskond. Koguduse veebilehel avaldatakse järelkuulamiseks- ja vaatamiseks
jumalateenistuste (ülistuse ja jutluse) audio- ja videosalvestused.
Eestpalveteenistust veebis ei avaldata. Olemasolul jagatakse salvestisi üksnes inimesega, kelle eest
palvetatakse või prohveteeritakse.

Kasutame koguduse ruume ja vara heaperemehelikult
Jumalateenistuste läbiviimine ei ole võimalik korras ja puhaste ruumideta. Palun jälgi pärast
kasutamist, et ruumid jääksid samasse või paremasse korda kui alustades. See kehtib nii
koosolekuruumide, köögi kui tualettide kohta.
Kohvilauale või üritusele toodud toiduainetest palume anda teada kohvilaua/ ürituse toitlustamise
korraldajale. Kui see pole võimalik, jäta toit kuupäeva ja otstarbega märgistatult kööki. Üritustest
üle jäänud toiduaineid palume külmkappi mitte jätta – elu näitab, et neid ei tarbita ära ja nad jäävad
kappi riknema.
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LASTEGA KOGUDUSES
Alla 3-aastased lapsed saavad koos vanematega olla väikelaste toas
Alla 3-aastased lapsed on oodatud koos lapsevanema või saatjaga väikelaste tuppa. Väikelaste toas
on lapsevanematel võimalik osa saada pühapäevasest jumalateenistusest video vahendusel.
Väikelaste toas peab lapsevanem (või last saatev täiskasvanu) omama oma lapse üle järelvalvet
kogu lastetoas viibimise aja.
Emadele, kes soovivad lapse imetamiseks suuremat privaatsust, on selleks võimalus väikelastetoa
tagumises ruumis. Palume sealviibija privaatsust austada.

Lapsed alates 3. eluaastast on oodatud koguduse pühapäevakooli
Alates 3. eluaastast ootame lapsi pühapäevakooli, kus toimub eakohane tegevus (piibliõpe, palve,
ülistus, käsitöö, mängud) vastavalt lapse vanusele - kas koolieelikute või kooliealiste laste rühmas.
Koolieelikute rühma lapsevanem, kes lapsega pühapäevakooli tundi kaasa tuleb, on väga oodatud
õpetajaid abistama nii tunni läbiviimisel kui lõpetamisel (koristamine, asjade ära panemine jms)!
Pühapäevakooli tund kestab 11.00-13.30. Pühapäevakooli normaalseks tööks on hädavajalik, et
laps jõuaks pühapäevakooli õigeaegselt ning püsiks võimalusel tunnis selle lõppemiseni. Kui
jumalateenistus kestab kauem kui 13.30ni, viib õpetaja lapsed suurde saali vanemate juurde.
Pühapäevakoolis ei kasutata nutitelefone ega teisi elektroonilisi seadmeid, kui ei ole kokku lepitud
teisiti. Kaasas olevad telefonid palume sättida vaikseks nii õpetajal, lapsevanematel kui ka lastel.
Pühapäevakooli ruumides (alates treppidest) käime vahetusjalatsites või sokkides. Välisjalanõud
jäetakse eesruumi riiulile.
Pühapäevakoolis hoiavad lapsed korda koos õpetaja ja lapsevanematega. Pärast tundi aitavad
lapsed ruumid korda panna. Oma lapse järelt palume koristada lapsevanemal.
Palume isiklikuks tarbimiseks maiustusi/ sööki tundi mitte kaasa võtta, kui ei olda seda valmis
jagama kõikide teistega.
Ootame, et lapsed käituksid kaaslaste suhtes hoolivalt. Pühapäevakooli õpetajatel või abilistel on
õigus lapsi korrale kutsuda, et tagada vajalik kord tunni läbiviimiseks.
Palume pühapäevakooli ja väikelaste tuppa mitte tuua ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, äge
köha, nohu ja palavik) last, et vältida teiste laste nakatumist.
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• KOGUDUSE LIIKMETEVAHELISED SUHTED
Igaüks on oluline, igaühel on midagi, igaüks teeb midagi koguduses
On loomulik, et kõik koguduse liikmed on kaasatud vähemal või rohkemal määral koguduse
tegevusse. Igaühel on Jumala poolt selleks otstarbeks antud erinevaid ande või oskusi. Oleme
koguduse tegevuse jaotanud 7 teenistuseks/ tööharuks, milles on võimalik kaasa lüüa:
õpetusteernistus, ülistusteenistus, palveteenistus, osadusteenistus, laste- ja noorteteenistus,
meediateenistus ning abistamisteenistus.
Kui soovid kaasa lüüa koguduse erinevate tööharude tegevuses ja kodugrupis, siis pöördu pastori
või teenistuse juhataja poole või anna oma soovist teada e-postiaadressil
valgusetee@valgusetee.ee. Sinuga võetakse mõne aja pärast ühendust, et selgitada välja
võimalused ja vajadused. Tegevus koguduses ei pea paljudel juhtudel kokku langema nende
töödega, mida teed igapäevaselt. Mõnedel juhtudel on siiski piirangud väljaõppele, kogemustele ja
oskustele iseenesest mõistetavad. Seda saavad otsustada teenistuste juhid või juhatus.
Kui vajad hingehoidu või nõustamist, pöördu pastori, diakoni või koguduse töötegija poole.

Suhtume meile usaldatud isiklikku teabesse delikaatselt ja
vastutustundlikult
Hoiduda tuleb destruktiivsest kriitikast, kuulujuttude levitamisest ja teiste saladuste avaldamisest.
Negatiivse info korral käitume vastavalt Piiblile – kogudusevanemad kuulavad ära osapooled ja
pakuvad võimalust olukorra lahendamiseks.

Aitame üksteist mõistlikult ja hingega
Kõik inimesed võivad mõnikord sattuda raskustesse ning on loomulik, et kogudus või selle liikmed
eraldi aitavad abivajajat enda jõudu mööda.
Kui ilmnevad tunnused, et abisaaja kasutab abi kurjasti, ei tee olukorra lahendamiseks vajalikke
samme, ei kuula nõuandeid või peab loomulikuks, et iga uue raskuse korral on kogudusel kohustus
just teda aidata, on kogudusel õigus sellisest abistamisest keelduda.
Kogudus ei toeta eluviisi, mis sõltub ainult abist. Teiste ärakasutamine ja manipuleerimine ei ole
aktsepteeritav.

Ära tee tehinguid teise inimese tausta kontrollimata
Koguduse külastajad on läbilõige ühiskonnast: nende mõtted, meelsus, motiivid ja küpsus võivad
olla erinevad. Ära tee lihtsameelselt tehinguid ega loovuta enda vara ilma inimese tausta ja
varasemat käitumist kontrollimata. Nagu igapäevaelus kontrolli asjaolusid hoolikamalt, kui
tehingute mõju on suurem.
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Soovi korral on võimalik konsulteerimiseks pöörduda koguduse juhtkonna poole. Kui keegi on
teinud sulle kahju, siis palun teavita sellest koguduse juhtkonda koos faktidega.

Koguduse vaimulikud ja töötegijad
Koguduse vaimulikud valib ja kutsub Jumal. Ametisse ordineerib koguduse ja EEV Liidu juhtkond.
Koguduse vaimulikul on soovitav omada erialast teoloogilist haridust ning ametialast väljaõpet.
Koguduse vaimulikud kasutavad ametiriietust vastavalt vajadusele. Tavapärased jumalateenistused
spetsiaalset riietust ei nõua. Ametiriietus on soovitav spetsiifilistel talitlustel (laulatused, matused,
ristimine, jt).
Koguduse vabatahtlikuks töötegijaks võib olla igaüks, kes avaldab selleks soovi. Koguduse või
tööharude juhid võivad otsustada, kas, millises tööharus ja millises rollis konkreetne inimene saab
kaasa lüüa. Reeglina ei panda noort kristlast vastutusrikast ja kogemusi eeldavat ülesannet täitma.
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