
Mu hing ootab Issandat enam, kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. Ps 130:6
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SÕNAD JA TEOD
Kallid lugejad! Soovin teile uueks alanud kirikuaastaks, et teie mõtetes oleks jumalik tarkus ja kõik teie teod oleksid tehtud 
Kristuselt tulnud armastusega. Neid väärtuseid endas hoides ja edasi arendades näeme kaasininmeste vajadusi, oskame  
neid aidata ning mõistame pidada rahu kõikide inimestega. 
Jumalik tarkus on koondatud Jumala Sõnasse ehk Piiblisse. See tark raamat õpetab inimesi Jumalat tundma ja edaspidi Tema 
peale lootma. Need kes Jumala sõnale loodavad saavad uut jõudu, need ei väsi ega tüdi. Jumalale lootes on Issand kõigil 
su teedel ja hoiab su jalga püünise eest, nii on kirjas Õpetussõnade kolmandas salmis. Kui keegi on kaotanud Piibli õpetuse 
silmist ja hüljanud oma südamest Jumala, siis võib ta omaenese tarkusest, sattuda kurjale teele ja õelatega ühele rajale! Ta 
on kaotanud Jumala eestkoste ja ilma Jumala juhtimiseta on kerge vajuda patu sügavusse. Mida kauem patu mülkas ollakse, 
seda sügavamale vajutakse! Kuidas leida sellest olukorrast päästetee? Kes suudaks eksinu välja tõmmata põhjatust sügavu-
sest ja juhtida ta tagasi õigeisse rööpaisse? 
Põhjatusse sügavusse vajunud inimene teab, et omal jõul ei suuda ta sealt enam välja rabeleda. Sageli ei suuda teda aidata 
ka teised inimesed. Tema ainsaks päästjaks sellises olukorras saab olla Jumal.  
Ka mõtiskluse ülal toodud psalmirida on patu sügavusse vajunud inimese appihüüe Jumala poole: „Mu hing ootab Issandat 
enam, kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.“  
Ahastuse tunnid õpetavad inimest Issanda nime appi hüüdma. Nii alustab inimene oma usuelu Jumalaga. Alandlikku palveta-
jat saab Jumal aidata, sest tema süda mõistab pattude andeksandmise tähendust.  
Armsad kaasteelised! Toetuge alati oma otsuste tegemisel jumalikule tarkusele. Asjade õnnestumisel andke kogu tänu Juma-
lale ja murekoorem kandke palves Jumala ette. Ja hoidke oma mõtetes apostel Pauluse lihtsat ja ajatut tarkust: „Igaüks, kes 
hüüab appi Issanda nime, päästetakse“ /Rm 10:13/.
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rÜks kirikuaasta on lõppenud ja uus alanud. Mul on mõned mõt-
ted ja palved, mida tahan teiega, kes te olete Kaarli koguduse-
ga seotud või elate kaasa selle tegemistele, jagada. Alustuseks 
palun, loe see kiri läbi.
Minu tänased mõtted on praktilised ja maised. Need on tekki-
nud seoses eesolevate koguduse nõukogu valimistega ja sealt 
tulenevate küsimuste ja mõtetega.
Kaarli koguduse kartoteegis on pea 14 000 inimest. Möödu-
nud aastal tegi oma nimelise annetuse 1883 inimest ja täie-
õiguslikke koguduseliikmeid oli 685. Ilmselt paljud tegid oma 
annetuse korjanduskarpi, mis iseendast ei ole halb, ent me ei 
oska seda annetust seostada kindla inimesega. Ilmselt seetõttu 
on viimastel aastatel ka liikmeannetajate arv langenud. Lisaks 
näitab nende aastate statistika, et igal aastal liitub kogudusega 
umbes 300 inimest, aga eemale jääb 400. See number ongi 
seotud liikmeannetuse tegemise või tegematajätmisega.
Head kaasteelised! Ütlen otse, et oma liikmeannetuse tegema-
ta jätmine on kindel samm selles suunas, et meie lapselapsed ja 
lapselapselapsed ei saa enam tulla Kaarli kirikusse, sest kui ei ole 
enam liikmeid, kes teadlikult võtavad vastutuse koguduse püsi-
ma jäämiseks, ei saa olla seda kogudust ega ka Kaarli kirikut. 
Täna võib see meile näida ehk võimatuna ja võime mõelda, 
et see ju minusse ei puutu, aga kas saame nii lühinägelikult 
asjadele vaadata?
See, et täna saame käia oma armsas kirikus, kus toimivad ka 
erinevad töövaldkonnad, on võimalik ainult tänu meie esivane-
mate kogudusse panustatud ajale ja rahale. Selleks, et järgne-
vad põlved saaksid siia tulla, on meiegi kohustus panustada 
selle koguduse ja kiriku käekäiku.
Me peame mõistma, et kogudus ei ole asutus, kus osutatakse 
teenust, mida aeg ajalt tarbime, vaid see on paik, kus tehak-

Praktilisi ja maiseid mõtteid koguduse nõukogu valimiste eel

Sally von Kügelgen “Jeesuse sünd”, Kaarli kiriku altar



laual ja tasunud liikmeannetuse, on ko-
guduse täieõiguslik liige.

Kutsun siinkohal üles: 
1. Annetame igal kuul oma liikmean-
netustena vähemalt 1% sissetulekust.
2. Saame osa armulaua osadusest ja 
kord aastas paneme end ka kirja. 
3. Osaleme valimistel ja valime Kaarli 
kogudusele uue nõukogu. Valimised 
toimuvad 1.–8. jaanuaril 2017.

Armsad! Loodan, et antud kiri ei olnud 
väga ehmatav. Leidsin, et asjadest tuleb 
rääkida neid ilustamata.
Kaarli kogudus vajab jätkuvalt eestpal-
veid ja inimesi, kes tahavad ja on valmis 
panustama koguduse töösse. Meie elus 
on väga palju individualismi, mis inimesi 
kahjuks eraldab. Seega tasub meil ad-
vendiajal mõelda sellele, mis meid ühen-
dab. See ühendaja on Kirik, Kristuse 
kogudus, kus meie keskel on Tema ise!
Hoidkem seda kogudust!

Õnnistatud advendiaega soovides 
koguduse õpetaja Jaak Aus

Mul on olnud rõõm olla kogudusega 
seotud senisel eluteel. Neljandal elu-
kuul ristis mind tollane III pihtkonna 
õpetaja Edgar Hark. Talitus toimus 
kodus. Esimesed mälestused kirikust 
pärinevad koolieelsest ajast. Kui enne 
olümpiamängude purjeregatti hakati 
viima kesklinna üle kaugküttele, siis 
olin 16-17 aastase poisina radiaatorite 
vahetamise talgutel. Tore oli nooruki-
na töötada koos eakate meestega ja 
pärast teelauas kuulata nende jutte. 
Keskkooli lõpetamise järel 1980. aastal 
käisin leeris. Koguduse õpetaja oli siis 
Edgar Vaikmäe. Pärast leeri toimusid 
neljapäeviti noorteõhtud, kuid neist sain 
harva osa võtta, sest õppisin Tartus. 
Pärast ülikooli liitusin nn dvatsatkaga, so 
nende vähemalt 20 koguduseliikmega, 
kes kirjutasid Tallinna linna Rahvasaa-
dikute Nõukogu Täitevkomiteega alla 
kirikuhoone üürilepingu. Tollased põ-
himäärused evangeelse luterliku kiriku 
kohta Eesti NSVs lubasid valida juha-
tusse 25 aastaseid ja vanemaid inime-
si. Kui sain 25 aastaseks, siis toimusid 
1987. aastal korralised valimised ning 
mind valiti juhatuse sekretäriks. Au oli 
töötada koos Erich Varblase, Ferdinand 
Krebsbachi, Mihkel Kuke ja Einar Soo-
nega. Sellest ajast alates olen tänini 
kuulunud koguduse juhatusse, mitmes 

koosseisus ka juhatuse esimehena.
Me ei käi oma teel üksi. Kirikuna oleme 
koos teel õndsuse poole. Võtkem osa ko-
guduse tegevusest ja osalegem ka eelseis-
vatel nõukogu valimistel.  

Kaarli koguduse täiskogu valib järgmise 
aasta esimesel nädalal uue koguduse 
nõukogu. Valijaks ja täiskogu liikmeteks 
on vähemalt 18-aastane konfirmeeritud 
koguduseliige, kes samas või mõnes 
teises EELK koguduses on eelmisel või 
jooksval kalendriaastal käinud armulaual 
ning tasunud liikmemaksu või teinud liik-
meannetuse ning kelle õigusi ei ole kiri-
kukari korras piiratud.
Kiriku liikmeteks on kõik ristitud inime-
sed. Ristirahvas on Issanda kogudus 
ja kirik on kõikjal, kus kuulutatakse rõõ-
musõnumit ja seatakse ning jagatakse 
korra kohaselt sakramente. Kuid samas 
on ristiinimestel oma elukoht ja nad on 
üldise kiriku liikmed läbi oma koguduse 
ja ajaloos kujunenud kiriklike organisat-
sioonide.
Koguduseliikmete arvestus lähtub erine-
vates kiriklikes organisatsioonides mit-
metest tavadest. Näiteks võib koguduse 
liikmeteks pidada kristlasi, kes on koos 
ülestõusmispühade teenistusel, osale-
vad armulaual ja teevad annetuse.

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on 
koguduse liikmeteks koguduses ristitud 
või hiljem liitunud liikmed. Täiskogu liik-
meteks on leeris käinud, nimelise liikme-
annetuse teinud ja armulaual osalenud  
(selle ka koguduse kantseleis registree-
rinud) koguduseliikmed. Kindlasti saab 
teha annetusi jumalateenistusel ja võtta 
vastu sakramenti kirja panemata. Meie 
hinge õndsus ja pääsemine ei sõltu sel-
lest, kas me need toimingud kuskil regist-
reerime. 
Kuid kogudus on ennast korraldav risti-
rahva kogu. Ajaloos on kujunenud kesk-
selt korraldatud episkopaalsed kirikud, 
samuti iseseisvate koguduste liidud. 
Meie kirik on episkopaal-sinodaalne. See 
tähendab, et peapiiskop on järelevaataja 
ja vastutab vaimulike töö eest. Näiteks 
annab neile loa kandideerida koguduse 
õpetajaks. Samas koguduse nõukogu 
valib õpetaja, juhatuse ja sinodisaadi-
kud. Juhatus korraldab koguduse majan-
dustegevust, et töötajatele saaks palka 
maksta ja kirikuhoonet korras hoida. 
Nõukogu valib täiskogu, kuid selleks me 
peame teadma, kes on valijad.
Ma arvan, et Kaarli koguduse liikmete vas-
tutus ja väärikus kutsub osalema koguduse 
enesekorralduses ja seetõttu on mõistlik 
kord aastas armulaual osalemine kirja 
panna, samuti teha nimeline annetus.

Juhatuse esimees Vootele Hansen  

Miks olla koguduse täiskogu liige?

se iga päev tööd selle nimel, et rõõmu-
sõnum Jumala armastusest võiks levida 
inimeste hulka, kellel oleks alati võimalus 
tulla osa saama pühadest sakramenti-
dest ja armuvahenditest.
Tihti küsitakse minu käest, kui suur peaks 
olema liikmeannetus? See võiks olla 1% 
aasta sissetulekust. Kas inimene arves-
tab selle summast, mille ta kätte saab või 
summast, millest maksud on maha võt-
mata, jäägu tema enda otsustada. 
Võib-olla on lihtsam arvestada annetust 
nii, et kui saad töötasuna 1000€ kuus, 
siis kogudusele maksad kuus 10€ ja aas-
tas 120€. Kui 500€, siis igal kuul 5€ ja 
aastas 60€... Kui pension on 300€, siis 
võiks liikmeannetusteks tasuda igal kuul 
3€ ja aastas 36€. Rõhutan, see võiks olla 
miinimum. Kui keegi soovib annetada 
rohkem (meil on ka oma sissetulekutest 
10% annetavaid liikmeid), on see loomu-
likult tervitatav. Need, kes seda teevad, 
on sageli öelnud ja veendunud, et Jumal 
on neile andnud palju rohkem tagasi.
Selleks, et annetada oleks lihtsam, soo-
vitan teha pangas püsikorralduse, et igal 
kuul kantaks teie määratud summa kogu-

dusele. Nii on seda ka lihtsam ja rõõm-
sam tasuda. Kui eelistate isiklikumat 
suhtlemist, siis koguduse sekretär võtab 
teid igal kuul heal meelel vastu kantse-
leis. Liikmeannetust on samuti võimalik 
tasuda kirikus enne või pärast jumalatee-
nistust.
Vaadates kartoteeki, peame tõdema, et 
enamikul koguduseliikmetest on karto-
teegis olevates andmetes puudusi. Teata-
mata on jäänud nimemuutus, elukohava-
hetus, muutunud elektronposti aadress 
või telefon. Paljudel aga puuduvad üldse 
viimati nimetatud andmed. Andmete õig-
sus väldib selle, et saadame kellelegi õn-
nitluskaarte valel aadressil või ei leia ni-
mevahetusega seonduvalt inimest enam 
kartoteegist üles. Uuendagem ikka oma 
andmeid!
Paljud käivad igal pühapäeval armulaual. 
See on rõõmustav, et armulauda peetakse 
oluliseks osaks igapäevaelus. Siinkohal 
on palve, et kord aastas paneksite end 
armulaual käinuna kirja. Seda saab teha 
enne ja pärast jumalateenistust või ka 
kantseleisse kirjutades. See on vajalik 
seepärast, et see, kes on käinud armu-



REMONTTÖÖD ORELIS
Peale paarikuist vaheaega jätkusid novembris tööd oreliga. 
Kaks võimsat 2002. aastal ostetud puhurit, mis orelile tuult too-
davad said ümber paigutatud ja mootorikamber kohandatud nii, 
et masinad saavad orelile puhutava tuule otse oreli seest ja 
mitte enam tornist. Seega on nüüd tuule tootmiseks kasutatav 
õhk just õige temperatuuriga ja see aitab kaasa oreli häälestu-
se püsimisele. Novembris said astutud esimesed sammud oreli 
uue niisuti muretsemiseks. Vana üle kümne aasta tagasi oste-
tud masin peab loodetavasti uue saabumiseni vastu. 
Kütteperioodi algusest tingitud kliimamuutus pani oreli mõnelgi 
pühapäeval tõrkuma. Seda võib veelgi ette tulla. Ühe aastaga 
harjub mehhanism taas. 

30. oktoobril oli Kaarli kirik taas hea-
tegevuskontserdi rüüs ja kell 16 astus 
lava ette meie tänavuaastane heate-
gija – Ott Lepland. Kui eelmisel aastal 
oli Kaarli Kooli heategevuskontsert 
pühendatud kõigi pühakute päevale, 
siis seekord oli kontserdi fookuseks 
hingedeaeg. Noor ja andekas laulja 
tõi kiriku enneolematult rahvast täis – 
kooli- ja lasteaiapere, lapsevanemad, 
pedagoogiline kollektiiv, fännklubi ja 
palju-palju teisi Leplandi austajaid. 
Kaarli Kooli iga-aastane heategevus-
kontsert teenib kaht eesmärki – ühelt 
poolt tutvustada selle kaudu meie 
lasteaeda ja kooli laiemale üldsusele 
ja teiselt poolt koguda annetusi mõne 
konkreetse projekti läbi viimiseks. Sel 
ja ka lähematel aastatel kogutakse 
annetusi lasteaia ja koolimaja ehituse 
tarbeks. 
Tavapäraselt olid Kaarli Kooli lapsevanemad kontserdi ajaks 
üles seadnud ka kohviku ning väikese laadaosa. Kontsert oli 
tõepoolest menukas ja sellest räägivad ka numbrid – esma-
kordselt kogusime annetustega suisa 5637,61€! Samuti oli 
rekordiline ka kontserdi kuulajaskonna rohkus ning siinkohal 
täname südamest kõiki kohaletulijaid, annetajaid ja kaasamõt-
lejaid! Kontserdil üles astunud artistist voogas tõelist hoolivust 
nii meie ettevõtmise kui ka meie laste suhtes – oli tunda, et 
muusik tegi kõike avatult ja südamega. 

Ka Kaarli Kooli direktor Signe Aus tõi põhilise emotsioonina väl-
ja just selle, et laulja oli ääretult koostööaldis ja sooja suhtumi-
sega. Andis sellest ju tunnistust ka valmisolek meie õpilastega 
eelnevalt proovi teha, et kontserdil ka ühiselt lastega üks pala 
esitada. Oleme taaskord nii artistile kui ka kõigile teistele heate-
gevuskontserdi õnnestumisele kaasaaidanuile siiralt tänulikud!

Triin Kuusk

Heategevuskontsert Kaarli Kooli toetuseks

Kaarli Kooli lapsed laulavad koos Ott Leplandiga

Toeta ka sina oreliremontööde jätkumist

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskasti.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arvelduskontole EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele 
ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis 
endanimelise orelivile. Vilede hind jääb vahemikku 10-st 
kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega 
mõnest sentimeetrist 6 meetrini. 
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli 
remonti 3 euroga.



EELK TALLINNA TOOMPEA 
KAARLI KOGUDUSE 

UUE NÕUKOGU 
KORRALISED VALIMISED

Korralised valimised toimuvad ajavahemikul 
1.–8. jaanuarini 2017. 

Valimised algavad täiskogu koosolekuga 
1. jaanuaril pärast jumalateenistust. 

Järgneva nädala jooksul saab hääletada koguduse kantseleis, 
vajaduse korral kodus ja 8. jaanuaril pärast jumalateenistust 

täiskogu koosolekul. 
Valimine on salajane.

Nõukogu valivad koguduse täiskogu liikmed, 
kelledeks on kõik konfirmeeritud koguduse liikmed, 

kes on eelmisel või jooksval kalendriaastal, 
seega 2016. ja 2017. aastal, 

käinud armulaual ja teinud liikmeannetuse. 
Armulaua sakramendist võib olla osa saanud 

ka mõnes teises EELK koguduses.

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
29. november A. Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood: 
  Jeesuse elust
6. detsember A. Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood: 
  Jeesuse imeteod

Loengud algavad teisipäeviti kell 18.30 koguduse maja saalis  
/Toompuiestee 4/.

Sissepääs vaba,  võimalik teha annetus loengusarja jätkumise 
toetuseks

PUUDE TAGA ON INIMENE
3. detsembril tähistab kogu maailm rahvusvahelist puuetega ini-
meste päeva. Sel päeval tuletatakse meelde, et meie kõrval on 
palju neid, kes erinevad meist oma liikumisvõime, kuulmise, 
nägemise või intellekti poolest, kuid sellest hoolimata on neil 
täpselt samad õigused kui meil kõigil.
Tallinnas on puudega inimesi üle 29 000. Kui paljud neist kuu-
luvad meie kogudustesse, seda me täpselt ei teagi. Kirikus on 
neid näha siiski üsna vähe. Miks?
Üks põhjus on muidugi see, et nad lihtsalt kardavad, et ei saa 
kirikusse sisse või on neil raske osa saada seal pakutavast. Lii-
kumispuudelistele on enam-vähem ligipääsetavad vaid pooled 
Tallinna kirikutest, vaegkuuljad kurdavad kehva akustika üle – 
puuduvad silmusvõimendid, pimedad pelgavad tulla kirikusse 
juhtkoeraga (olen ise kuulnud, kui kurjustatakse, et koeral pole 
suukorvi) ja kuna puuduvad ka taktiilsed kaardid, on neil ras-
ke kirikus orienteeruda. Seda tänulikumad ollakse, kui leitakse 
kirik ja kogudus, mis arvestab nende erivajadustega ning kus 
neid lahkesti vastu võetakse.Viipekeelsed inimesed kogunevad 
Püha Vaimu kirikus, intellektipuudega noorte grupp käib koos 
Kaarli koguduses (kellest ühele pakume ka palgalist tööd), kuid 
rohkem erivajadustega inimestele suunatud tegevusi paraku 
polegi...
Lähenemas on jõulud. Et vähemalt see rõõmusõnum võima-
likult paljudeni jõuaks, korraldab Tallinna Puuetega Inimeste 
Koda juba aastaid oma majas Endla 59 jõulukontserte ning 
evangeeliumi käivad kuulutamas erinevate koguduste vaimu-
likud. Tänavune kontsert toimub 13. detsembril kl 18, laulab 
Püha Vaimu koguduse kammerkoor ning sõna jagab Allika 
baptistikogudus. Teretulnud on kõik huvilised. Nädal varem, 6. 
detsembril kl 12–19 toimub sealsamas jõululaat, kus on võima-
lik osta puuetega inimeste käsitööd, tutvuda erinevate ühingu-
tega, osaleda kingituste valmistamise töötubades.
Me kõik oleme inimesed oma erinevate soovide ja vajadustega, 
kuid Jumala ees oleme kõik võrdsed. Tehkem siis kõik selleks, et 
ka ligipääs Sõnale oleks võimalik kõigile.

Püha Vaimu Sakariase osakoguduse õpetaja, 
Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Aitame sõjapõgenike lapsi!
Alanud on kampaania “Täht idas”, mille kaudu saate saata 
kingitusi lastele, kes on sõja tõttu pagendatud oma kodumaalt. 
See aasta kogume ja paneme kokku kingitusi Süüria ja Iraagi 
pagulaste lastele Jordaanias ja Sudaani pagulaste lastele Egip-
tuses.

Kaarli koguduses on kogumispunkt, kuhu saate kingitusi tuua.
SOOVITATAVATE ESEMETE NIMEKIRI
Pehme mänguasi, hüppenöör, jojo, väike mänguauto, pallike, 
õhupallid, puzzled vms, mis sobiksid mängimiseks. Pliiatsid, 
kriidid, viltpliiatsid, joonistusblokid, värviraamatud või midagi 
muud (ka käärid sobivad suurematele lastele), mis arendaks 
lapse loomisvõimet.
Mõtle ka soojade sokkide, mütsi või kinnaste peale! Samuti 
võib kinkida hambaharja, hambapasta, seebi, väikese pehme 
käterätiku, sooja pleedi. Karamellid või kõvad kommid on hea 
maiustus. Teismelistele võib kinkida ka T-särke või mõne ehte.
MITTESOOVITATAVATE ESEMETE NIMEKIRI
Ära kingi kasutatud või katkisi asju! Pole soovitav karpi panna 
toiduaineid (šokolaadi, küpsiseid, pähkleid, seemneid), vedelik-
ku sisaldavaid (šampoone, duššigeele) või kergesti purunevaid 
(klaasist, portselanist, savist nõusid) esemeid, ka mitte mängu-
relvi. Islami kultuuris pole kohane kujutada inimest, sellepärast 
poleks vaja saata nukke, ega ka mänguasjadest koerakesi ja 
seakujulisi loomakesi. Ärge pange kiinkekarpi ka religioosset 
sümboolikat või kirjandust!
Koos saame nende lasteni viia killukese usku, lootust ja armas-
tust.
Palume iga paki kohta annetada 5 eurot transpordikuludeks 
meie arveldusarvele.
Arveldusarve nr : EE131010220214844220
Selgitus: ”Täht idas” või ” Tehke minu asemel”
Saaja: Ühiskonnatöö sihtasutus
www.starintheeast.net



DETSEMBER KIRIKUS...

SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
P 27. november kell 10.00 Missa, I advent 
E 28. november kell 13.00 Missa
T 29. november kell 17.30 Muusikaõhtu 

Kersti Petermann – orel. Sissepääs vaba.
K 30. november kell 17.15 Missa
L 03. detsember kell 17.00 Segakooride Liidu advendikontsert
SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28.
P 04. detsember kell 10.00 Missa, II advent

Kaastegev segakoor K.O.O.R, dirigent Raul Talmar
E 05. detsember kell 13.00  Missa
T 06. detsember kell 17.30 Muusikaõhtu 

Annabel Soode ja orkester Amore
K 07. detsember kell 17.30 Kaarlikese advendikontsert
L 10. detsember kell 19.00 Kontsert 

Ott Lepland ja Noorkuu. Piletitega
VALMISTAGE ISSANDALE TEED 
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a.
P 11.12 kell 10.00 Missa, III advent, leeripüha 

Kaastegev koguduse naiskoor
kell 18.00 Naiskooride advendikontsert. Sissepääs vaba

E 12. detsember kell 13.00 Missa
T 13. detsember  kell 17.30 Muusikaõhtu 

Kaarli koguduse kontsertkoor. Sissepääs vaba.
K 14. detsember kell 18.00 Advendikontsert 

Marko Matvere, Annabel Soode ja keelpillikvartett. Sissepääs vaba
R 16. detsember kell 19.00 Kontsert Jõuluöö

Annely Peebo, C-Jam ja Urmas Lattikas. Piletitega.
L 17. detsember kell 17.00 Kontsert

Tallinna Ülikooli meeskoor. Sissepääs piletitega
ISSAND ON LÄHEDAL 
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 
Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
P 18. detsember kell 10.00 Missa

kell 10.00 Missa, IV advent, koguduse aastapäev
kell 16.00 Jõululaulude ühislaulmine

E 19. detsember kl 13.00 Missa
T 20. detsember kl 17.30 Muusikaõhtu 

Vene koorikapell, dirigent Olga Tungal
K 21. detsember kell 15.00 Pensionäride jõulukontsert

Esineb Tallinna Poistekoor. Dirigent Lydia Rahula. Sissepääs vaba
kell 17.15 Missa

R 23. detsember kl 19.00 Kontsert Jõulutähed
Maarja-Liis Ilus, Karl-Erik Taukar. Piletitega.

Leerikool
7. september – 11. detsember 2016

11. jaanuar – 9. aprill 2017
29. märts – 25. juuni 2017

13. september – 10. detsember 2017

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
Koraalikoor 1. detsembril kell 13 

koguduse majas
Seenioride klubi 21. dets kell 14

koguduse majas

KOGUDUSE KANTSELEI 

PIIBLITUNNID
Õnnis on inimene, 

kel on hea meel Issanda Seadusest ja 
kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. 

Siis ta on otsekui puu, 
mis on istutatud veeojade äärde, 

mis vilja annab omal ajal ja 
mille lehed ei närtsi. Psalm 1:1a–3

Kohtume teispäeviti kell 12.15 
koguduse majas!

Huvilised on oodatud!. 
Lisateave: õp Kaisa Kirikal 

E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Diakon Saima Sellak-Martinson

Vaimulikega kohtumiseks palume 
ette helistada

telefon: 619 9100
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



L 24. detsember, Jõululaupäev 
kell 13.00 Perejumalateenistus
kell 15.00 Jõulumuusika
kell 16.00 Jumalateenistus, Jõululaupäev
kell 17.30 Jõulumuusika
kell 18.00 Jumalateenistus. Kaastegev naiskoor ja solist.
kell 22.00 Missa, Jõululaupäev

SÕNA SAI LIHAKS 
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust. Jh 1:14
P 25. detsember kell 10.00 Missa, I Jõulupüha 

kell 17.00 Kontsert Isa ja tütar
Dave Benton ja Sissi. Piletitega

E 26. detsember kell 12.00 Missa, II jõulupüha
kell 17.00 Kontsert Jõuluooper
Jassi Zahharov ja Oliver Kuusik. Piletitega
T 27. etsember kell 19.00 Kontsert Meie pere jõulud
Inga ja Toomas Lunge. Piletitega.

K 28. detsember kell 19.00 Kontsert 
Koit Toome ja Maria Listra jõulugala 2016. Piletitega

N 29. detsember kell 19.00 Kontsert 
The Ilves Sisters - Happy New Year. Piletitega.

R 30. detsember kell 19.00 Kontsert Jõuluootus
Rolf Roosalu, erikülalisena laval Saara Kadak. Piletitega.

L 31. detsember kell 15.00 Missa, Vana-aastaõhtu

PEREKOHVIK
10. detsembril kell 11

Seekord on Perekohviku 
külaliseks toitumis- ja tarbimisõpetuse 
õpetaja, toidukoolitaja ning retseptiraa-

matute autor Kaie Mei. 

Räägime jõulutoitudest ja jõulumenüüst 
ning valmistame ise piparkoogitaigna! 

Muusikalise etteastega astuvad üles 
Kaarlikese muustikastuudio lastekoor.

Lastele samal ajal avatud mängutuba.

Kohv ja tee on kohviku poolt, 
palume kõigil omalt poolt 

ühise laua katmiseks 
kaasa võtta midagi kohvikõrvast.


