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Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liilia. Jesaja 35:1
Prohvet kuulutab rahvale Messia riigist, mis pidi olema täpselt selline nagu Jesaja kirjutab: Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmemaa hõiskab ja 
õitseb nagu liilia. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega, temale antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha Issanda 
toredust, meie Jumala ilu /Jesaja 35:1–2/. Kui see toredus ja ilu oleksid vaid saabunud! 
Miks ei saabunud Iisraeli rahvale kauaoodatud Messia riik? Prohveti suu läbi ütleb Issand, et see ei saabu Jumala rahva kangekaelsuse 
tõttu, sellepärast et Jumala rahvas on hüljanud Messia. Ja ometi kõlab taganenud rahvale Jumala kutse: Pöörduge tagasi tema juurde, kellest 
te olete taganenud nii kaugele, Iisraeli lapsed! /Jesaja 31:6/. Kui aeg saab täis, siis tuleb Messias, tuleb Kristus rõõmuks kõigile, kes Teda oota-
vad, ja päästab oma rahva.
Saagu alanud advendiajast meile võimalus tagasi pöörduda oma Issanda juurde, et meie hing saaks Issanda vihast päästetud. Selleks, et 
võiksime osa saada Jumalariigist – meie Jumala ilust, rõõmutsevast kõrbest ja liivikust, hõiskavast ja õitsvast liilia sarnasest nõmmemaast.

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

XIV Toompäevad “Taeva poole hüüdes” 
Tallinna Piiskoplikus Toomkoguduses ja Tallinna 
Toompea Kaarli koguduses 26. oktoobrist 2. no-
vembrini toimunud XIV toompäevade teemaks 
oli «Taeva poole hüüdes». Peakorraldaja oli 
Tallinna Toomkogudus, aga juba teist aastat oli 
Kaarli kogudusel rõõm päevade korraldamisel 
kaasa lüüa. 
Kaheksa päeva kestnud Toompäevad avati pü-
hapäeval 26. oktoobril missadega Toomkirikus 
ja Kaarli kirikus. Toomkirikus jutlustas sel päeval 
Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ja Kaarli kiri-
kus Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma.
Toompäevade teema oli kantud muusikast ja 
päevade keskmes oli organist ja muusikapeda-
goog Hugo Lepnurm, kelle sünnist möödus 31. 
oktoobril 100 aastat. 
H. Lepnurme meenutas koguduse loengusarjas 
„Jalutades Jumala aedades“  Andres Uibo, tema 
mälestuseks kõlanud orelikontserdil Toomkirikus 
mängis endine õpilane Natalia Enko ja sünniaas-
tapäeva hommikul süütasid tema haual küünlad 
H. Lepnurme lähedased ja endised õpilased.
Toompäevadesse mahtus mitmeid põnevaid 
üritusi: J. Kuuskemaa pidas loengu Toomkiriku 
vappepitaafidest, Toomkonverentsil toodi kuula-
jateni ettekanded Toomkooli ja Toomkiriku muu-
sikaelust ning väike ringkäik toimus Peeter-Pauli 
kirikus ja dominiiklaste kloostri muuseumis. 
Ka kontserte jagus mõlemasse kirikusse: Kaarli 
muusikaõhtul esines Toomkoguduse koor Lau-
date Dominum, Kaarli koguduse kontsertkoor ja 
Pühavaimu kammerkoor. Orelil saatis Toomas 
Trass ning kavas oli tema „Missa de Angelis“ 
ja koorimuusika klassika. Kesknädalal toimus 
oreliga vesper Toomkirikus ja järgneval päeval 
Pühalaulu kooli õpilaste poolt läbi viidud vesper 
Kaarli kirikus. Päevade sisse mahtus veel kaks 
kontserti Toomkirikus – Sõna ja muusika õhtu 

EELK Misjonikoori ja ansambliga ning hingedepäeva kontsert-palvus O. Sinkova (flööt), A. 
Sakaouskaya (mandoliin) ja K. Ploompuu (orel) osalusel.
Toomkirikus tunnustati Maarjamedali ja kultuuripreemia laureaati Roman Toid, mille üleand-
mist oli võimalik jälgida video vahendusel Kanadast. 
Väga olulised olid ka kahe koguduse töövaldkondade omavahelised kohtumised nii laste-
töö kui ka eakate tasandil. Lastetöö poolel algas nädal kohe pühapäeval 26. oktoobril, mil 
toomkoguduse lapsed ja õpetajad tulid külla meie koguduse kirikukoolile. Alustati ühise 
palvusega ning siis saadi omavahel tuttavamaks paari lõbusa mängu abil. Seejärel jaguneti 
vastavalt vanusele rühmadeks ning toimusid ühised kirikukooli tunnid. Päev lõppes külaliste 
kaasatoodud maiustuste nautimisega. 
Kolmapäeval, 29. oktoobril, tähistas Kaarli Kool ja Tallinna Toomkool Toompäevade raa-
mes sõpruspäeva. Korraldati ühisüritus karges, kuid kaunis päikselises vanalinnas. Mängiti 
segagruppidesse jaotatuna maastikumängu, milles tuli kaardi abil läbida erinevaid punkte 
ja punktides ette antud ülesandeid sooritada. Hiljem koguneti Pühavaimu kiriku hoovi, kus 
kõik said juua kosutavat sooja teed, ampsata õunu ja küpsiseid ning omavahel positiivseid 
muljeid jagada. Ilusa sügisilma ja toredate kaasalööjate abil sai sellest elamusterohke päev 
nii lastele kui ka kaasa aidanud õpetajatele ja lapsevanematele.

Kaarli Kooli ja Tallinna Toomkooli elamusterohke sõpruspäev vanalinnas. 
Mängiti maastikumängu ja  pärast joodi sooja teed Pühavaimu kiriku hoovis. 



Kaarli ja Toomkoguduse seenioride meeleolukas kohtumine Kaarli koguduse saalis.  

JÕULUKONTSERT 
“MAAILMA KALLEIM AARE”
18. detsembril kell 18 toimub Kaarli kirikus jõu-
lukontsert. Kontserdil astuvad üles solistid Riho 
Sibul, Laura ja Joel Remmel ja Sandra Sillamaa 
ning Kaarli kooli õpilased. Kontserdil on heate-
gevuslik eesmärk ning kogu piletitulu läheb Kaarli 
koolile inventari soetamiseks.
Riho Sibul on karismaatiline esineja ja mitmekülg-
ne muusik. Ta on osalenud kitarristina veerandsa-
jandi jooksul kümnetes projektides ja 1990. aastail 
alustas ta ansamblis Ultima Thule ka oma laulja-
teed. Ka heliloojana on ta erakordselt mitmekülg-
ne – luues heliloomingut rock´n´rollist bluusini ning 
lüürilistest ballaadidest filmimuusikani. Ta on tegut-
senud ansamblites nagu In Spe, Propeller, Kaseke, 
Tõnis Mägi ja Music Seif, VSP Projekt ja muidugi 
Ultima Thule.
Laura Remmel on mitmekülgne vokalist, kes on 
tegev nii pop-, jazz- kui ka improvisatsioonilise 
muusika vallas. Ta on õppinud Bostonis Berklee 
Muusikakolledžis, Freiburgis asuvas Jazz&Rock 
Schule’is ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 
jazzvokaali ning samas ülikoolis magistriõppes 
kaasaegse improvisatsiooni erialal. Laura osaleb 
muusikuna aktiivselt erinevates projektides, loob 
muusikat ja esineb nii enda trio kui ka ansambliga 
Carrot Lights.
Sandra Sillamaa on noor muusik, kes on mängi-
nud torupilli alates 13. eluaastast. Hiljem hakkas 
ta õppima juurde erinevad vilesid, parmupilli ning 
sopransaksofoni. Praeguseks on Sandrast kujune-
nud oma põlvkonna silmapaistvamaid muusikuid, 
kes mängib eesti ja rootsi pärimusmuusikat ning 
sellest läbi põimunud omaloomingut. Hetkel õpib ta 
magistrantuuris ning mängib ansamblites Paabel, 
Ro:toro ja Trad.Attack!.
Heategevuskontserdi piletid on müügil hinnaga 5, 
10, 15 ja 25 eurot, et anda muusikasõbrale, kes 
hoolib heategevusest ja Kaarli Kooli arengust, 
võimalus ise otsustada oma panuse suurus. Kuni 
12.a lastele sissepääs kontserdile tasuta. Piletid on 
müügil Piletilevis, Kaarli koguduse kantseleis ning 
enne algust kohapeal. 

29. oktoobril võõrustasid meie koguduse seeniorid 
omaealisi sõpru toomkogudusest. Sellest kujunes 
väga meeleolukas ja südamlik koosolemine. Toom-
kogudusest olid lisaks eakatele tulnud meid tervi-
tama ka seenioride klubi eestvedaja Egle Viilma 
ning koguduse abiõpetaja Arho Tuhkru, kes oma 
meeldiva oleku ja südamliku kõnega kõiki rõõmus-
tas. Suurepärane oli, et ka meie kogudus oli esin-
datud juhatuse tasemel esimees Vootele Hanseni 
ja liikme Martin Helme näol. Nii oli põnev laulmise 
ja söömise vahel kuulda tarkade meeste arvamusi 
elust ja meie ümber toimuvast.
Uued Toompäevad juba järgmisel aastal!

EELK UUEKS PEAPIISKOPIKS VALITI URMAS VIILMA

Vasakult: Peapiiskop electus Urmas Viilma, Tiit Salumäe, Ove Sander, Marko Tiitus
EELK XXIX Kirikukogu valis 26. novembril uueks peapiiskopiks Urmas Viilma.
Valimine toimus kahes voorus ja kandidaate oli neli: Tiit Salumäe, Ove Sander, Marko 
Tiitus ja Urmas Viilma. Teise vooru pääsesid Ove Sander ja Urmas Viilma. 
Peapiiskop electus Urmas Viilma on Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkogu-
duse õpetaja, konsistooriumi kantsler.
Urmas Viilma sündis 13. augustil 1973. aastal Tallinnas. Pärast Saue keskkooli lõpeta-
mist 1991. aastal asus ta õppima EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonda, mille 
lõpetas 1998. aastal. Urmas Viilma ordineeriti diakoniks 2. mail 1993 ja õpetajaks 15. 
septembril 1998.
Urmas Viilma on olnud üle 20 aasta ka kooliõpetaja ja mitmed aastad koolikaplan. 1991. 
aastast saati on ta andnud religiooniõpetuse tunde Pärnu-Jaagupi ja hiljem Saue Güm-
naasiumis. Side kooliga ning koolistruktuuri ja haridusmaastiku tundmisega andis tõuke, 
et 2010. aastal asutada koos Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse ja EELK konsistooriu-
miga Tallinna Toomkool.  
Kirik on Urmas Viilmad tunnustanud 2007. aastal EELK Teeneteristi III järguga.
2012. aastal valis EELK vaimulike konverents tema aasta vaimulikuks.
Urmas Viilma on abielus Egle Viilmaga ja nende peres kasvab tütar Birgitta-Simi (2005).
Kuni uue peapiiskopi ametisseseadmiseni 2. veebruaril 2015 Tallinna Piiskoplikus 
Toomkirikus täidab piiskop Einar Soone peapiiskopi kohustusi.

Aasta 2014 on Kaarli kogudusele olnud märkimisväärne aasta. Lõpetatud on 
suuremas osas kiriku lagede ja seinte värvimine, samuti on kogudus võtnud 

kasutusele kogudusemaja terve esimese korruse ja suure osa keldrikorrusest. Uued 
ruumid on saanud kantselei ja lasteaed. Keldris on kaunis saal, mida saab kasutada 

nii kooskäimiskohana kui ka meeldejäävate sündmuste tähistamiseks ja armsate 
inimeste meenutuseks. Kõik need tööd on toonud kaasa ka loomulikult suuri kulutusi.

Toetagem kogudusemaja remonti teile sobiva summaga.
Annetused saab kanda üle koguduse arvele:

SEB pangas EE 171010022004706006, Märksõna “REMONT”.



DETSEMBER KIRIKUS...
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES 
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
E 01. detsember kell 13.00 Missa
T 02. detsember kell 17.30 Muusikaõhtu

Vaike Kiik – sopran, Tiit Kiik – orel.
R 05. detsember kell 17.00 Advendikontsert
L 06. detsember  kell 17.00 Kontsert

Segakooride Liit. Sissepääs vaba.
SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES 
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28
P 07.12 kell 10.00 Missa, II Advent, Leeripüha

kell 18.00 Kontsert
Harlem Spirit of Gospel feat Anthony Morgan (USA). Pilet 15€, 20€.

E 08. detsember kell 13.00 Missa
kell 18.00 Kontsert
Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo, Jassi Zahharov. Sissepääs vaba.

T 09. detsemberkell 17.30 Muusikaõhtu
Kesklinna Sotsiaalkeskuse kollektiivid.

R 12. detsember kell 15.00 Kontsert
Tallinna Poistekoor L. Rahula juhatusel. Sissepääs vaba.

L 13. detsember kell 19.00 Kontsert “Kauneid Jõule”
Ansambel “Karavan” taaselustab legendaarsed jõululaulud, külalisteks 
Getter Jaani ja Uku Suviste. Pilet 12€–15€

VALMISTAGE ISSANDALE TEED 
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a
P 14. detsember kell 10.00 Missa, III Advent

kell 18.00 Kontsert “Immaanuel”
Hanna-Liina Võsa, James Werts ja Mikk Dede Credo-Allika 
kammerkoor, Misjonikoor ja kammerkoor Lambertus, Collegium 
Consonante orkester. Pilet 7€–50€.

E 15. detsember  kell 13.00 Missa
kell 19.00 Kontsertetendus “Kaunimad jõulud me elus”
Kaunimate Aastate Vennaskond. Pilet 13€/15€.

T 16. detsember kell 17.30 Muusikaõhtu
Mati Palm – bass ja tema õpilased, Piret Aidulo – orel. 
Sissepääs vaba.

N 18. detsember kell 18.00 Jõulukontsert “Maailma kalleim aare”
Sandra Sillamaa, Laura ja Joel Remmel, Riho Sibul, Kaarli Kooli 
lapsed. Pilet 5€, 10€, 15€, 25€. Piletitulu läheb Kaarli kooli toetuseks.

L 20. detsember  kell 18.00 Jõulukontsert
Tallinna Ülikooli Meeskoor ja Sümfooniaorkester. Kontserdiga 
toetatakse Kaarli kiriku oreli taastamist. Dirigeerivad Martin Sildos, Jüri 
Rent, Indrek Vijard ja Karel Tohv. Pileta 8€/5€ (müügil enne kontserdi 
algust kohapeal).

Kaarlikese advendikontsert
5. dets kell 17

Esinevad Kaarlikese Muusikastuudio 
lapsed ja Kaarli Kooli ning lasteaia 

lapsed: beebikool, mudilaste 
muusikaring, mudilaskoor, lastekoor, 
noorteansambel ja mitmed solistid.

Kaastegev saateansambel.

Süütame üheskoos advendiküünla ja 
jagame imelist jõuluootust!

 Sissepääs tasuta. Võimalus teha annetus 
kontserdi kulude katteks.

PEREKOHVIK 
6. detsembril kell 11

Külas on dokumentaalfilmide režissöör 
ja  operaator Heilika Pikkov.

 Vaatame katkendeid filmist “Õlimäe 
õied” ning räägime filmi valmimisest ja 
taustaloost, samuti vastvalminud trüki-

soojast raamatust “Minu Jeruusalemm”.
 Muusikaliselt rõõmustavad laulu ja 

pillimänguga 
lastekoori vanema rühma lapsed.

 Kohvi ja tee on kohviku poolt, palume 
omalt poolt ühise laua katmiseks kaasa 

võtta midagi kohvikõrvast.

LOENGUSARI “JALUTADES 
JUMALA AEDADES”
2. detsember kell 18.30-20

 Tiina Kala. Kirikuelu ümberkorraldamine 
Tallinnas 1520. aastatel

9. detsember kell 18.30-20
Anu Allikvee. Jõulude kujutamine kunstis

Leerikool
14.01.2015–19.04.2015
30.03.2015–28.06.2015
09.09.2015–06.12.2015

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 4. detsembril kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 17. detsembril kell 14 
koguduse majas



ISSAND ON LÄHEDAL
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal!         
Fl 4:4,5b
P 21. detsember kell 10.00 Missa, IV Advent, koguduse aastapäev

kell 16.00 Laulame kaunimaid jõululaule
Laulame kaunimaid jõululaule koos Maria Listra ja Henry Laksiga.
Pilet 5€/8€.

E 22. detsember kell 13.00 Missa
kell 19.00 Kontsert Hingamisi
Koržets, Sibul & Krigul. Pilet 13€/15€.

T 23. detsember kell 19.00 Jõulukontsert
Dave Benton. Pilet 12.5€/15€.

K 24. detsember kell 13.00 Perejumalateenistus, Jõululaupäev
Esinevad Kaarlikese Muusikastuudio lapsed, vaadata-kuulata saab 
illustreeritud jõululugu
kell 15.00 Jõulumuusika
kell 16.00 Jumalateenistus, Jõululaupäev
Kaastegev kontsertkoor
kell 17.30 Jõulumuusika
kell 18.00 Jumalateenistus, Jõululaupäev
Kaastegev naiskoor
kell 22.00 Missa, Jõululaupäev

N 25. detsember kell 10.00 Missa, I jõulupüha
kell19.00 Jõulukontsert
Birgit Õigemeel ja Lasteekraani laulustuudio Lastekoor. Pilet 13€–15€

R 26. detsember kell 12.00 Missa, II jõulupüha
kell 18.00 Kontsert
Ivo Linna ja Antti Kammiste, kaastegev Novella Hanson. Piletitega

JEESUS PÕGENIKUNA
Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma 
laste elu pärast. Nl 2:19
P 28. detsember kell 10.00 Missa

kell 18.00 Kontsert Jõuluöö laps
Nele-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharov, klaveril Margus Kappel. 
Pilet 10€–25€.

E 29. detsember kell 13.00 Missa
T 30. detsember kell 17.30 Muusikaõhtu

Vene Koorikapell, dirigent Olga Tungal
K 31. detsember kell 13.00 Kontsert

Põhja-Iowa Ülikooli Kontsertkoor. Sissepääs vaba.
kell 15.00 Missa, Vana-aastaõhtu

N 01. jaanuar kell 12.00  Uus-aasta missa
P 04. jaanuar kell 10 Missa 
E 05. jaanuar kell 13 Missa
T 06. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu

E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus
Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13 
Kolmapäev kell 11–13, 16–18
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Neljapäev kell 14–16
Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

On õiged vaid teed, mis juhatab Ta,
ja läheme me, vaid kuhu viib Ta.

Kuis juhib meid Tema, mis tulema peab,
vaid Tema teab seda, kõik juhatab Ta!

KLPR 361:1
IV advendil, 21. detsembril pühitseme 

Kaarli koguduse 
379. ja kiriku 144. aastapäeva 

kell 10 algava 
piduliku jumalateenistusega.

Jumalateenistusele lisab pidulikkust 
juurde meie koguduse nõukogu liikme 

Tiit Zeigeri ordineerimine diakoniks.

Pärast jumalateenistust on kõik 
oodatud osa võtma kirikusse kaetud 

kohvilauast!

Samal päeval, algusega kell 16 toimub 
Kaarli kirikus jõululaulude ühislaul-

mine, mille eeslauljad on 
MARIA LISTRA ja HENRY LAKS.


