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Piibli sõna

Teie, väravad, tõstke oma pead,
ja teie, igavesed uksed, saage
kõrgeks, et aukuningas saaks

sisse tulla!
Kes on see aukuningas? See on
Issand, tugev ja vägev Issand,

vägev sõjas.
Teie, väravad, tõstke oma pead,

ja teie, igavesed uksed, saage
kõrgeks, et aukuningas saaks

sisse tulla!
Kes on see aukuningas? Issand

Sebaot, see on aukuningas!

Ps 24:7-10

Palve

Jõulu Issand,
Sa, kes tulid täitma tõotused,

tule meie juurde ka täna.
Sa, kes tulid kuulutama vaestele

rõõmusõnumit,
tule vastuseks meie hädadele.

Sa, kes tulid kuulutama vangidele
vabakslaskmist,

murra ahelad, mis meid seovad.
Sa, kes tulid avama pimedate

silmad, ava meie silmad,
et näha, nagu Sina näed.

Sa, kes tulid laskma
vabadusse rõhutuid,

anna lootus maailma pimedusse.
Sa, kes tulid kuulutama Issanda

meelepärast aastat,
täida meie südamed

päästerõõmuga.
Aamen.

Kirikuõpetaja jõulutervitus
„Tähte nähes nad rõõmustasid
üliväga.“ Mt 2:10

Jõulukuu juhtsalm meie kiriku
kalendrist juhatab meid Jeesuse
sünniloo juurde. Tõsi, idamaa
targad, kes tähte nägid, jõudsid
Petlemma mitte väga palju va-
rem kui 2 aastat peale Jeesuse
sündi. Ometi oleme harjunud
tähte nägema jõulukuuse tipus
ja tarkasid kohtama jõulusõime
juures. Ja see ongi õige. Sest
Jeesuse sünniga on süttinud
igale inimesele täht – teed näi-
tav, juhatav, valgustav, ja mis
kõige tähtsam, üliväga rõõmus-
tav. See ei ole täht kusagilt
huupi luuletatud horoskoobi
tähtkujult ega ka mõni kiirelt
kustuv poptäht järjekordsest
superstaari saatest. See on ko-
gu elu valgustav täht, Looja en-
da kingitud vaimne valgus-
allikas, mille järel käies ei pea
keegi kogema pimedust.

Tarkade rõõmu kohta öel-
dakse, et see oli üliväga suur.

Kreeka keeles kasutatakse siin
sõna mega, mis meie jaoks
seostub mõõtühikuga, mille
suurus on miljonikordne. Ilm-
selt ei ole me tulnud selle pea-
legi, et oma rõõmu mingites
ühikutes mõõta. Pealegi, eks
see ole suhteline ja sõltuv kon-
tekstist. Kuid jõulurõõmu võik-
sime tausta loomiseks kasutada
küll. Jõulurõõm on miljonikord-
ne rõõm. Rõõm Jumalast on
rõõm 10 astmes kuus.

Kallis sõber! Ära jää sellest
rõõmust ilma. Lase Jeesusel
oma elu valgustada ja endale
teed juhatada. Mitte ainult pü-
hade ajal, vaid kogu järgneva
uue aasta vältel. Miljonirõõm ei
saa ühe kuuga otsa, sellest jät-
kub kogu eluks ja veel kauemgi.
Õnnistatud jõuluootust, rõõmu-
küllast pühadeaega ja lootusri-
kast uut saabuvat aastat!
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Maailma valgus
„Rahvas, kes käib pimedu-
ses, näeb suurt valgust.“ (Js
9:1) Nii algab üks jõulude
prohvetlik sõna. Me mõis-
tame hästi seda igatsust,
mis pimeduses on valguse
järele. Detsembrikuus on
päikesevalgust kõige vä-
hem. Mida lähemale jõulud
jõuavad, seda pimedam on
õues. Aga nagu vastukaa-
luks sellele läidame kirikus
igal pühapäeval ühe küünla
rohkem. Me ootame val-
gust. Ja kui jõulud jõuavad,
siis rõõmustame, sest see
on maailma tulnud.

Jeesus on maailma tõeli-
ne valgus. Kõik küünlad ja

tuled, mida süütame, et tõr-
juda pimedust, meenutavad
meile Jeesust, kes või-
dab ära maailma
sügava pimedu-
se. Sest pime-
dus ei valitse
ainult kuskil
õues – see
elab ka meie,
inimeste süda-
metes. Me
mõistame seda
kohe, kui loeme
näiteks uudiseid maailmas
toimuvast: nii palju viha, nii
palju halba. Ja polegi vaja
kaugele vaadata – sedasa-
ma pimedust leiame ka oma

südamest. Me mär-
kame, et kuigi püüa-
me olla head inime-
sed, läheb alati mi-
dagi valesti. Ristiusu
keeles seda kutsu-
takse sõnaga „patt“.
Ja see pimedus on
midagi, mida me ei
suuda ise ära ajada.

Just sellepärast
ongi jõulud nii suure
rõõmu pidu. Ainult

Jumal suudab meie pimedu-
se võita. Ja sellepärast et Ta
on meie Isa, kes meid ar-

mastab, Ta tahtis seda te-
ha. Jumal tuli ise ini-

meseks, kui Jeesus
sündis Petlemma
linnas. Inglid kuulu-
tasid Päästja sündi-
mist ja Jumala antud
rahu maa peal. Hiljem

võttis Jeesus kogu
meie pimeduse enda

peale ja suri ristipuul meie
pattude eest. Siis tundus, et
pimedus on võitnud. Aga
Jeesuse valgus on pimedu-
sest vägevam. Tema üles-
tõusmine tähendab seda, et
pimedusel ja pahal pole
meie üle mingit võimu.

Advendiaeg kutsub meid
mõtlema oma igatsuse ja
vajaduste peale, mäletama,
kui väga me Jeesust vaja-
me, pannes rõõmustama
selle valguse eest, mida Ta
maailma tõi.

Advendiaja sündmused

Tõeline valgus,
mis valgustab
iga inimest,
oli maailma
tulemas.
(Jh 1:9)

Esimesest advendist algab
aeg, mis kutsub meid en-
nast ette valmistama jõulu-
deks. See ei tähenda ainult
kingituste ostmist, korista-
mist ja söökide valmista-
mist, vaid veel midagi palju
enamat.

Advendiaeg kutsub meid
mõtlema jõulude tõelise tä-
henduse peale. Miks me tä-
histame jõule, milline on
jõulusõnumi mõju meie elu-
le? See ei ole ainult ilus
püha koos pere ja hea toi-
duga – see on Jeesuse sün-
nipidu. Palju tähtsam, kui
seada korda oma kodud, on
panna valmis oma südamed
suureks peoks.

Sellepärast on ka kogu-
duse töös advendiaeg erili-

selt tähtis aeg ja selles
toimuvas tahame kutsuda
Sind osalema.

Nagu mitmel möödunud
aastal, alustame esimest
advendipühapäeva oiku-
meenilise jumalateenistuse-
ga Kolmainu kirikus kl 11.
Samal õhtul (kell 17-20)
toimub keskväljakul jõulu-
küla pidulik avamine, sõna
võtab ka Karmeli koguduse
pastor Gunnar Kotiesen.

Advendiaja järgmistel
nädalavahetustel on jõulu-
küla avatud kl 15-18, igal
pühapäeval on kuulda ka
vaimulikku sõna. Laupäeviti
ja pühapäeviti on Kolmainu
kirik avatud kl 18-21, et
tulla ja leida rahu küünla-
valguses. Kahel laupäeval

toimub advendipalvus, ka-
hel piletitedaga kontsert.

Kolmanda advendipüha-
päeva õhtul, 16. detsembril
teeme midagi täitsa uut
Rakveres – nimelt kaunei-
mate jõululaulude ühislaul-
mise! Soomes, aga ka
mõnes Eesti linnas väga
populaarne üritus sobib
ideaalselt saatma meid
hardasse jõulumeeleolusse.

Ka mitmed teised kont-
serdid ja sündmused oota-
vad Sind! Kogu jõulude aja
kava on viimasel lehe-
küljel.
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Kes oled?

Olen Anu Korsar. Mu abikaasa
on Tiit ja meil on 3 täiskasva-
nud last. Neil on omad pered.
Meil on 1 lapselaps. Oleme
Tiiduga mõlemad õpetajad.
Mina olen waldorfkooli õpeta-
ja, Tiit on kitarriõpetaja.

Kuidas oled leidnud oma
tee kogudusesse?

Kirikusse leidsin tee läbi muu-
sika. Kui elasin Kadrinas, tek-
kis väga tungiv vajadus minna
kirikusse ja mängida orelit.
Aasta siis oli 1989. Õpetajaks
oli Illar Hallaste. Hakkasin
kohe teenistustel mängima
harmooniumit, kuna orel oli
remondis. Arnold Kastemäe
istus mu kõrval, laulis õiget
viisi ja näitas näpuga nooti,

kust mängima peab. Varsti
kutsusime kokku ka koori. Tu-
li väga palju lauljaid. Paari
kuu pärast osalesime vaimuli-
kul laulupeol Otepääl, mis oli
esimene pärast nõukogude
okupatsiooni. Kui Kadrinast
ära kolisime, alustasime lau-
lukoori tegevust Rakvere kiri-
kus 1990.a. Koor tegutseb
siiani.

Millega teenid kogudust?

Kogudust teenin seeläbi, et
toon kirikusse laulukoori, kes
kaunistab oma osalusega tee-
nistust ja iseendid.

Mis annab Sulle rõõmu?

Mind rõõmustavad väikesed
olukorrad ja kordaminekud.
Kõige vahvam on, kui teostu-

vad mõtted ja ideed ja seeläbi
saan valmistada inimestele
head meelt, tänulikkust ja
rõõmu.

Mille Piibli psalmi, laulu
või mõtte tahaksid jagada
lugejatele?

Mulle on väga lähedane Ar-
mastuse ülemlaul.

Kolmainu kiriku laulukoor, mis ta on?
Meie väike kirikulaulukoor
koosneb 23. toredast liikmest,
keda juhatab Anu Korsar.
Liikmete vanusegrupp on vä-
ga erinev. On noori ja on pen-
sioniealisi – kõige vanem 84.
Oleme kõik erinevatelt eluala-
delt ja on liikmeid erinevast
kogudusest. Oleme niisiis oi-
kumeeniline koor.

Põhiliselt teenime me kaa-
sa oma koguduses kirikupü-
hadel ja teistel tähtsatel pü-
hadel. Oleme käinud ka väl-
japool laulmas: hooldekodu-
des, päevakeskuses Rakveres
ja Käsmu kirikus. Kaks aastat
tagasi käisime ka välismaal,
kui külastasime sõpruskonda
Saksamaal, Bordelumis.

2015 aasta juulis osalesi-
me EELK kirikupäevadel ja
vaimulikul laulupeol Tartus ja
kaks aastad hiljem võtsime
osa Suure-Jaani vaimulikust
laulupäevast. Hetkel õpime
laule XXVII Laulupeoks „Meie
arm“. Sellel laulupeol on

omamoodi tähendus ka meie
koorile. Esines meie koor 05.
märtsil 1869 aasta üldlaulu-
peol ja seda aastat peame me
oma koori sünnipäevaks. See-
ga järgmisel aastal saab meie
kirikulaulukoor 150a vanaks.

Kooril on ka omad väiksed
traditsioonid ja üritused. Käi-
me koos Rakvere ööjooksul,
tähistame jõule ja sünnipäevi.
Sel aastal võtsime esimest
korda osa IV Oikumeenilisest
Palverännakust Kihnus. Mõl-
gutame mõtteid ka juubeli
rännakule minekust Muhusse.

Oleme noor ja samas ka
eakaskoor. Ka uued liikmed
on teretulnud astuma meie
hulka.

Koguduse nägu
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Laulukoor oikumeenilisel
palverännakul Kihnus

Kõik sai alguse ühest Face-
booki jagamisest. Võtsime
idee sabast kinni ja hakka-
sime mineku mõtteid mõl-
gutama. Registreerime
osalejad ja laevapiletid.

Seitsmendal septembril
2018 alustas teekonda Kih-
nu kümme Rakvere Kolmai-
nu kiriku Laulukoori lauljat.
Munalaidu „Kihnu Virve“
õhtusele laevale sai sõide-
tud kahe sõiduautoga.

Peale ümmarguselt ühe
tunni sõitu jõudsime Kihnu,
kus meid ootas väike veo-
auto – kohalik takso, mis
viis meid ööbimispaika rah-
vamajja, hilisele õhtusöögi-
le ja õhtupalvusele, kus
öeldi ka tervitussõnad.

Järgmise päeva hommi-
kul 6.30 algas Tolli talust
palvusega palverännak 15
km (mis hiljem osutus
peaaegu 22 km). Teel oli
planeeritud 10 peatust, kus
loeti palveid oma kiriku või
konfessiooni järgi. Esimene
peatus oli vana kiriku ase-
me juures. Legend ulatub
tagasi Põhjasõja aega, kus
katkuohvrid kõik kokku ko-
guti, kirikusse pandi ja sin-
na tuli otsa süüdati, et
säästa teisi saare elanikke.
Edasi jõudsime Nordi teele,
kus asus vana Soeru sa-
dam.

Neljandaks punktiks oli
Lohu Ella, kes on kohaliku
kirikukoori hing ja kirjutab
enne igat liturgiat kõigile

kooriliikmetele sõnad pabe-
rile. Seal oli au meil etteas-
te teha, lugedes piiblist
päevapalve, laulsime „Õn-
nista ja hoia“ ja lõppu luge-
sime oma kooripalve.

Tee viis nüüd edasi Kih-
nu Jõnni kodukohta, kus
kuulasime tema elulugu ja
nagu sellele päevale kom-
beks lugesime ka seal Meie
Isa palvet. Samas pakuti
meile lõuasöök ja toimus
tutvustus, kes oleme, kust
tuleme ja miks me seal ole-
me. Peale seda liikusime
edasi lauldes Taizé-laule tu-
letorni poole, mis pidi ole-
ma Vormsi oma koopia, aga
tsipa lühem.

Pool rännakust läbi jõud-
sime Metsamaa pärimustal-
lu. Kuna rännakul oli
erinevast rahvusest inime-
si, seal sai lugeda mitmes
erinevas keeles Meie isa
palvet. Soovijad said maius-
tada oma tehtud jäätisega.

Kuidas siis Kihnus käid
ja Virvet ei külasta? Asusi-
me sinnapoole teele lauldes
„Kihnu hümni“. Virve juur-
de jõudes laulis Vändra Oi-
kumeeniline koor ja ühiselt
laulsime Virvele mitmel eri-
neval häälel tema „Merepi-
du“. Ega Virvegi meile
võlgu jäänud, laulis vastu.
Tegime fotosüüdistused ja
liikusime edasi Vana rahva-
maja platsile, kus igal aas-
tal jaanipäeva peetakse.

Isa Aleksandri eestveda-

misel jõudsime Mõisaaseme
pärnade juurde ja sealt
edasi oli tulemas lõpp
punkt kohalik surnuaed.
Seal Isa Justinus luges
surnupalvet.

Aeg oli tagasi kirikusse
minna, kus loeti lõpupalvet,
laulis kaasa Vändra Õigeu-
sukoor, jagati tähtpäevalis-
tele kingitusi. Kiriku kõrval
platsil oli ootamas suur
tort. Liikumine oli olnud
hea, kuigi sääsed polnud
küll külalislahked.

Õhtul sõitsime taksoga
lauldes Tolli tallu, kus oota-
sid meid kihnu noored
muusikud. Mängisid meile
pilli, tantsisid kohalikke
tantse, mida õpetasid ka
rändajatele. Kohalikus koo-
lis käib 35 last kellest 34
mängib pilli kuulmise järgi
ja nii neile seda ka õpe-
tatakse. Sisukas ja pikk
päev lõppes õhtupalvusega.

Tagasituleku hommik al-
gas hommikusöögi ja piis-
kopliku liturgiaga. Soovijad
said külastada giidi saatel
veel Kihnu muuseumi. Ja
saabuski meie takso, mis
viis meid taas „Kihnu Vir-
vele“.

Saime kutse ka järgmisel
aastal toimuvale rännakule
Muhu saarele, mille aeg ju-
ba paika pandud 06.sept.–
08. sept. 2019.
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Ma elasin rahulikku elu Naatsereti külas – sellist, nagu eeslid tavaliselt elavad. Mu peremees Joo-
sep oli puusepp ja ma olin harjunud kandma tema koormaid naaberlinna, kus ta tavaliselt töötas.
Aga ükspäev märkasin, et tehakse täitsa teistsuguseid ettevalmistusi reisiks, tundus, et väga pika
reisi jaoks. Kui läksime teele, ei olnudki me kahekesi Joosepiga, vaid kaasas oli ka tema kihlatu
Maarja. See pidi siis tähtis reis olema, Maarja oli ju lapseootel. Kindlasti oleks olnud turvalisem,
kui ta oleks jäänud koju lapse sündimist ootama.

Sain varsti aru, et ees ootas tõesti pikk tee: pidime minema kaugele Juudamaale Petlemma lin-
na. Keiser nimelt tahtis koguda kogu rahvalt makse ja sellepärast pidi igaüks panema ennast oma
sugu kodulinnas kirja. Joosepi sugu oligi pärit Petlemmast. Kas teate, et see ei ole tavaline väike
linn, vaid see on koht, kust ka suur kuningas Taaveti oli pärit?

Niisiis oli teekond pikk. Jõudsin kuulda igasuguseid asju, mida Maarja ja Joosep omavahel aru-
tasid. Nad rääkisid palju ka lapsest. See polnud tavaline lugu! Maarja juurde oli tulnud ingel, öel-
des, et Maarja saab lapse, keda hüütakse Jumala Pojaks. Maarja ja Joosep ei olnud veel abielus ja
Maarja imestas, kuidas tal on võimalik last saada. Aga ingel rääkis Pühast Vaimust ja Jumala vä-
est. Siis tuli ingel ka Joosepi juurde ja selgitas, et ta ei tohi karta võtta Maarjat oma naiseks ja et
see laps päästab kogu rahva pattudest ja et talle tuleb panna nimeks Jeesus. Mina olen vaid väike
eesel ja seepärast ei saanud sellest jutust väga aru. Tundus aga, et Joosep ja Maarja imestasid
väga ja mõtlesid, mis toimub.

Lõpuks ometi saime Petlemma. Aga millised rahvahulgad sinna olid kogunenud! Joosepi ja
Maarja sugulaste majad olid juba täis teisi lähedasi. Enne veel, kui olime jõudnud endale head
öömaja leida, jõudis kätte Maarjal sünnitamise aeg. Ta tõi ilmale poja. Minu arust oli see küll täit-
sa tavaline inimesebeebi, natuke isegi olin oodanud, et Jumala Poeg oleks kuidagi erinev. Nüüd te
muidugi imestate, kuidas sai eesel seda beebit nii lähedalt vaadata. Aga kuna sugulaste maja elu-
toas ei olnud kohta, kuhu beebit panna, sai ta asemeks maja teises otsas asuv loomade sõim. Seal
see ime laps siis magas meie keskel ja öörahu langes linnale.

Kauaks seda rahu ei jätkunud. Äkki tormas sisse hulk karjaseid. Tundus, et esiteks ei osanud
nad midagi öelda, ainult vaatasid last. Ja siis hakkasid kõik ühel häälel ja korraga rääkima, läks
veel hetk, enne kui keegi midagi aru sai. Siis selgus, et nad olid olnud oma lambaid valvamas na-
gu tavaliselt, aga äkki oli nende ümber tohutu kirkus ja nad olid kartnud üliväga. Sellest valgu-
sest tulnud ingel oli rääkinud nendega – jah, ingleid on päris rohkesti selles loos! – ja öelnud, et
karjased ei pea kartma, kuna tema kuulutab neile suurt rõõmusõnumit. „Teile on täna sündinud
Päästja, kes on Issand Kristus. Te leiate lapsukese mähitult ja sõimes magavat.“ See oli ingli sõ-
num. Siis oli veel ilmunud juurde suur hulk teisi ingleid, kes olid kiitnud Jumalat ja kuulutanud
rahu maa peale.

Väikse eesli jõululugu

Enam ma ei imesta, miks
karjased kohe ruttasid siia ot-
sima seda last. Küll ma juba
tean, et inimesed on väga
kaua oodanud seda, keda ni-
metatakse Päästjaks, kes
seaks uuesti korda kõik selle,
mis on inimeste ja Jumala
ning inimestel omavahel läi-
nud katki, ja kes tooks rahu.
Kas see väike beebi, vaese
noorpaari poeg ongi see, keda
nii on oodatud? Kuigi seda oli
raske mõista, tundus, et tol
ööl suutsid seda kõik uskuda
ja rõõmustasid toimunu pärast
üliväga.

Loe Piiblist: Lk 1:26-38,
Mt 1:18-25, Lk 2:1-21
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Ennustused läksid täide
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Palvetame koos
Jeesus Kristus, tule ja
õnnista see advendi- ja
jõulude aeg. Anna selle
olla aega Sinuga. Anna
jõulurahu igale inimese-
le, igale perele siin Rak-
ves, Eestis ja kogu maa-
ilmas.

Ole ligi neid, kes on ük-
sinda, leinavad ja igatse-
vad. Anna jõulude sõnu-
mi lohutada ka neid.

Aita meid peatuma, kes-
kenduma sellele, mis on
tähtis ning aitama neid,
kes meie abi vajavad.

Õnnista kõiki sündmusi,
mis kuulutavad Päästja
sündimise rõõmusõnu-
mit. Too palju inimesi ki-
rikusse. Ava südamed Su
tulla sisse.

Palvetame nende eest,
kes on väiksed ja nõr-
gad. Lase tugevate kuul-
da ka nende hääl. Hoo-
litse Sa ise nende eest.

Sa ütlesid: „Laske lapsed
minu juurde tulla.“ Õn-
nista kõiki selle maa lap-
si. Anna vanemate tuua
lapsed Su juurde.

Õnnista oma kirikut Ees-
tis ja kogu maailmas,
õnnista neid, kes teevad
Sinu tööd. Kutsu uusi
töölisi, aita igaüht krist-
last leidma oma kohta
koguduses.

Sa näed kõik, kes karda-
vad tulevikku, kannavad
rasket koormat, on kao-
tanud lootuse või tunne-
vad ennast väärtusetuks.
Anna leida elu, tulevik,
lootus ja armastus Sinus.

Pühapäev kirikus

On pühapäev jällegi saabund
hea soe tunne ärgata

Nädal möödas – töödki on laabund
aeg kaaslasi märgata.

Kõrvus kirikukellade kaja
hing rõõmustab minu sees

Lihtsalt tunnen, et minna on vaja
saab liikuda kirikuteel

Ees tuttavaid, sõpru sa leiad
laes kroonlühtrid põlevad üll.

Paik salapära ka peidab
vitraaže ei kaunista tüll.

On laulud ju tuttavad sulle
ja orel – see heliseb sääl

Kõik omane, armas on mulle
pärast koduski – kerge ja hää!

– Ella Kraav –

"1918. a. suvel algas
Saksa keisririigi lagunemi-
ne. Jällegi saabunud sügis
süvendas niikuinii juba
närvilikku õhkkonda. No-
vembris oli selge, et on tu-
lemas midagi õudset. 21.
novembril – päeval enne
enamlaste esimest katset
tungida üle piiri Eesti pin-
nale – peeti Rakvere kogu-
duse konvendi viimane
koosolek. Sel koosolekul
loeti ette pastor Walther
Pauckeri teadaanne, et te-
ma lahkub Rakvere kogu-
duse abiõpetaja kohalt ja
kavatseb asuda Simuna

õpetaja kohale oma elata-
nud isa asemele; Simunas
pidi õp. Paucker pidama
oma presen- tatsiooni jut-
luse 24. novembril.

28. novembril tungisid
enamlased üle piiri ja val-
lutasid Narva linna. Saksa
väed taganesid. Õpetajad
olid seatud raske küsimuse
ette – kas jääda kohale ja
sellega riskida oma eluga
või lahkuda Rakverest. Õp.
Pallon otsustas lahkuda,
arvestades asjaolu, et te-
ma abikaasa on haige ja
tööjõuetu ja kaks last veel
alaealised. Õpetaja Pauc-

ker oli viimase minutini ar-
vamisel, et teda ei ähvarda
mingi hädaoht, kuna teda
isegi jaanuarikuu areteeri-
miste puhul ei puuduta-
tud.

Õp Paucker ei tahtnud
uskuda enamlaste jultu-
must, pealegi ei pidanud
tema õigeks mõlema õpe-
taja lahkumist: esimese
õpetaja elu olevat tõepoo-
lest hädaohus, tema, Pauc-
ker, ei olevat kunagi tege-
lenud avaliku elu või
poliitika küsimustega ja
seepärast ei pea ta tarvili-
kuks lahkuda."

Koguduse kroonikast - 100 aastad tagasi
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Advendi- ja jõulude aja kava
P kl 11.00 missa kirikus

P kl 13.00 pühapäevakool
(jõulupaus 23.-06.01.)

P kl 17.00 advendiküünla
süütamine Keskväljakul

E kl 17.00 Kiriku laulukoori
proov (jõulupaus 24.-31.12)

T kl 18.30 Kogudusekool
(4. ja 18.12.)

K kl 18.00 Leerikool
(lõpeb 19.12.)

N kl 18.00 Osadusring
(jõulupaus 20.12.-10.01.)

L 01.12. kl 19.00 Inga ja
Toomas Lunge kontsert
„Kingitus“ (Piletid 12,50 € /
9,50 € Piletilevist)

P 02.12. kl 11.00 1. advendi
oikumeeniline jumalateenistus

P 02.12. kl 12.30
Usu ja Valguse kokkusaamine

P 02.12. kl 17.00-20.00
Jõuluküla avamine
Keskväljakul

L 08.12. kl 14.00 Kontsert
„Jõulutähe ootuses“. Jelena
Ossipova (kitarr), Olja
Raudonen (tšello), Svetlana
Kekiševa (orel)

L 08.12. kl 18.00-21.00
Kirik avatud

L 08.12. kl 18.30
Advendipalvus

P 09.12. kl 12.30
Meisterdamine lastele

P 09.12. kl 12.30 Virumaa
Tütarlastekoori kontsert
„Nüüd küünla me süütame
taas“

P 09.12. kl 18.00-21.00
Kirik avatud

P 09.12. kl 18.00 Rakvere
kooride kontsert
„Advendiküünal“.
Kammerkoor Solare, segakoor
Vironia, Rakvere segakoor

E 10.12. kl 19.00 Nele-Liis
Vaiksoo ja Tanel Padari
kontsert „Need jõulud kõlavad
tuttavalt“ (Piletid 22,50 € /
20,50 € Piletilevist)

T 11.12. kl 18.00
Reaalgümnaasiumi kooride
jõulukontsert

N 13.12. kl 13.00 Eakate
pärastlõuna

L 15.12. kl 18.00-21.00
Kirik avatud

L 15.12. kl 18.30
Advendipalvus

P 16.12. kl 12.30 Kirikukohv
ja pühapäevakooli jõulupidu

P 16.12. kl 18.00-21.00
Kirik avatud

P 16.12. kl 18.30 Kauneimate
jõululaulude ühislaulmin

L 22.12. kl 18.00-21.00
Kirik avatude

R 21.12. kl 18.00 Virumaa
Poistekoori kontsert

L 22.12. kl 19.00 Liisi
Koiksoni ja Jaan Tätte kontsert
„Kui mu süda sõnadeks saab“
(Piletid 18,50 € / 16,50 €
Piletilevist)

P 23.12. kl 11.00 4. advendi
jumalateenistus, leeripüha

E 24.12. kl 17.00
Jõuluõhtu telejumalateenistus

E 24.12. kl 19.00
Jõuluõhtu jumalateenistus

E 24.12. kl 23.00
Jõuluöö missa

T 25.12. kl 11.00
1. jõulupüha missa

K 26.12. kl 11.00
2. jõulupüha missa

E 31.12. kl 16.00
Vana-aastaõhtu missa

E 31.12. kl 23.00-01.00
Öökirik

T 01.01. kl 11.00
Uusaastapäeva missa

P 06.01. kl 11
Kolmekuningapäeva missa

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

Diakon
Valdek Hang

pliitahi@gmail.com
tel 372 528 2660

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




