
Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Mt 2:10
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SÕNAD JA TEOD
Kätte on jõudnud aasta viimane kuu detsember. Kõige lühemate päevadega kuus on pikemalt 
võimalik vaadelda tähistaevas kumavaid tähti. Taevatähed on aga olnud inimestele enne 
nüüdisaegsete navigatsiooniseadmete leiutamist kindlamateks majakateks õige tee kätte 
leidmisel.   
Tähtede järgi leidsid tee Jeruusalemma ka kolm, idamaalt saabunud meest. Mehed 
rändasid  kaugelt ja võõrast kultuurist ainult selleks Juudamaale, et avaldada austust ühele 
poisslapsele, kelle sündi olid prohvetid juba pool aastatuhandet tagasi ette kuulutanud. 
Nad leidsidki lapsukese sellest kohast, kus taevas säras heledaim täht. Seda tähte nähes 
rõõmustasid nad üliväga (Mt 2:10). Nende rännaku eesmärk oli nüüd täidetud, nad olid 
leidnud maailma sündinud Jumala Poja. Idamaa rändurid kummardasid Tema ees ja kinkisid 
inimkonna Lunastajale kallihinnalised kingid, mis sümboliseerisid usu puhtust, palve jõudu ja 
patukahetsust.  
Võib öelda, et tähe all sündis Täht. Jeesuse Kristuse sära on inimkonna mõttemaailma valgustanud ligi paar tuhat aastat. Ka 
idamaa tarkadelt Lunastajale toodud kingitused ei ole oma väärtust kaotanud. Usk, palve ja patukahetsus toovad inimese alati 
ligemale Jumalale ja hoiavad teda katkematus ühenduses Kristusega. Meil ei ole vaja otsida Kristust kaugelt väljalt, vaid Ta on 
kohal igas kirikus.
Rändame ka meie alati rõõmsalt kirikusse, et kummardada seal Issandat. Tunnistada, et meie südames on sama usk, mille 
Jeesus Kristus tõi maailma, samuti püsivust palveks ja alandlikku meelt pattude kahetsemiseks. 

Mõtisklevat advendiaega soovides diakon Tiit Zeiger

Jõuluaeg võiks muuta meie elu
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On alanud uus kirikuaasta, mis tähendab, et jõulupühad ei ole 
enam kaugel. Nii on ehk sobilik detsembri alguses esitada ka 
oma jõulusoov.
Tunnistan ausalt, et olen igal aastal oma jõulusoovi leidmisega 
veidi hädas. Jah, üheltpoolt näib see lihtne, sest jõulusõnum 
on ikka sama. Ütleb ju ingel Luuka evangeeliumis: „Teile on 
täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus!“ 
(Lk 2:11). Jõulusõnum Jumala armastuse ilmsikssaamisest 
ei muutu ajas. Teisalt aga tahaks ju soovida midagi sellist, 
et inimesed taipaksid ja mõtestaksid Jumala armastuse 
tähendust ning seostaksid seda oma igapäevaeluga. Nii 
muutub see armastus lahutamatuks osaks inimese elus. 
Jumala armastuse tundmaõppimine ja kogemine annab 
rõõmu ning rahu. Inimene tajub oma elus Issanda ligiolekut ja 
Tema tegutsemist maailmas.
Milline võiks siis olla selle aasta jõulusoov? Mulle näib, et 
ütlesin selle juba ära. Tõesti, minu tõsine soov on, et jõuluaeg 
ei jääks vaid emotsionaalseks hetkeks meie argises elus. 
Ma soovin, et jõulupühad ei oleks vaid kinkimise ja ühise aja 
leidmise aeg. Ma soovin, et jõuluaeg oleks imeline, elumuutev 
armastuse aeg.
Teisiti öeldes: minu soov on, et see jõuluaeg võiks muuta teie 
elu, et astuksite lähemale jõulusõimest tulevale armastusele 
ja et teiegi elu võiks muutuda täisuslikumaks usus, lootuses 
ja armastuses. Saagu teis täielikuks see rõõm, mida kuulutas 
ingel ja kandku teid teie eluteel Jeesuse sõnad: “Sest nõnda 
on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja 
on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal 
oleks igavene elu”. Jh 3:16

Koguduse õpetaja Jaak Aus



LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
4. detsember kell 18.30 koguduse majas

 A. Allikvee. 
Jumalate juurest Jumala juurde. Aovalguse aeg

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: 
Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
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Palvuse viib läbi
EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus

Liikmeannetustest ja armulauast

Head kaasteelised!
Alanud on uus kirikuaasta ja uus kalendriaasta ootab ees. 
Oleme aasta lõpul tuletanud ikka meelde, et inimesed teeksid 
oma liikmeannetuse ja paneksid end vähemalt korra aastas 
armulauale kirja. See on vajalik, et inimene säilitaks oma 
koguduseliikme õigused. 
Tänan kõiki, kes on oma annetuse juba teinud. Armulaual 
käimise kohta saab oma nime kirja panna pühapäevasel 
teenistusel enne või pärast seda, kirjutada võib ka koguduse 
kantseleisse (tallinna.kaarli @ eelk.ee).
Sellega seoses on küsitud annetuse suuruse kohta. Minu 
soovitus on, et iga inimene võiks liikmeannetuseks annetada 
vähemalt 1% oma kuisest sissetulekust. 1000 eurose kuupalga 
juures võiks annetus olla 10 eurot kuus. Kui pension on 400 
eurot kuus, siis liikmeannetus võiks olla 4 eurot kuus. Kõige 
mugavam on seda teha püsikorraldusega pangas. Siis ei 
unusta annetust teha ja väikse summa annetamine igal kuul on 
kindlasti lihtsam korraga suurema summa tasumisest. Sellest, 
milleks annetusi kasutatakse ja millised on kulud kogudusel, 
annab hea ülevaate https://www.kaarlikogudus.ee/koguduse-
liikmele/majanduselust/ 

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Esinevad Kaarli Kooli ja 
Kaarlikese muusikastuudio lapsed.

Enne ja pärast kontserti avatud 
HEATEGEVUSLIK ADVENDILAAT ja KOHVIK, 

kuhu saab müügiks annetada käsitööd ja küpsetisi.

Iga ostuga toetad Kaarli Kooli käsitöö ja kokandusklassi.

KAARLIKESE ADVENDIKONTSERT
4. detsembril kell 17.30

OLETE OODATUD!

JÕULULAULUDE ÜHISLAULMINE

Kammerkoor Canorus 30 

16. detsembril kell 16  Tallinna Kaarli Kirikus

Koguduse kammerkoor Canorus
 Piret Aidulo juhatusel. 

Kaastegev Rahvusmeeskoori solist 
Ott Indermitte – bariton 

Organistid Marika Kahar ja Piret Aidulo

PEREKOHVIK 8. detsembril kell 11.00
valmistame rahvuslikke jõuluehteid ja räägime, 

kust need traditsioonid pärit on. 
Juhendab disainer ja rahvusliku käsitöö 

asjatundja Triin Amur.
Muusikaetteaste Kaarlikese muusikastuudio

väikekandleansamblilt.
Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt 
ühise laua katmiseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.



Kaarli kiriku peauks restaureeriti sep-
tembris. Tänaseks on tööjärg jõudnud 
põhjapoolse külgukseni, mis restaureeri-
takse ja aaderdatakse ning lukud ja su-
lused korrastatakse.Töö teostamiseks on 
uksed demonteeritud ja ava suletud OSB 
plaadiga. Töid teeb Kuukaar OÜ. r

Septembri keskpaigas paigaldati kiriku 
keskteele uus vaip. Kuu hiljem vaheta-
ti välja vaip altaris ja see läks maksma 
2500 eurot.
Mõlema vaiba soetamisel on kasutatud 
kogudusele tehtud pärandust.rs 

Kaarli Kool tähistas 2. novembril 6. sün-
nipäeva. Lauldi sünnipäevalaulu, pandi 
oma teadmised Eesti loodusest proovi-
le mälumängus. Üheskoos valmistati ja 
söödi torti. 
Palju õnne Kaarli Kool! rs

Novembris valmis Kaarli Koolis uus riie-
tus- ja pesuruum. Ruumidesse valati be-
toonist põrandad. s

4. novembril toimus Kaarli Kooli heatege-
vuskontsert “Hingedeaeg”. Oli ilus, soe 
ja helge õhtu. Kontserdi peaesineja oli 
Birgit, kellega koos astusid üles ka Kaar-
li Kooli lapsed. Oli hea aeg mõelda oma 
lähedastele ja neile, kes meid on kujun-
danud. Mõeldi iseendale ja järeltulevatele 
põlvedele. Mõeldi minevikule, olevikust ja 
tulevikule. Hingedeaeg on ka tänu ja tä-
nulikkuse aeg. Oldi tänulikud olnu, oleva 
ja tuleva eest. 
Suur tänu esinejatele ja kõigile, kes tulid.
Seekordse heategevuskontserdi tulu 
koolimaja ehituse toeks oli 5670 eurot! 
Oleme sammuvõrra lähemal oma suurele 
unistusele! r

FOTOGALERII

Võimalus soetada jõulukaardid heatege-
vuslikul eesmärgil Kaarli Koolist!
Kaartide autorid on kunstnikud Maara 
Vint ja Laurentsius ning Kaarli Kooli ja 
lasteaia lapsed. s



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: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli hoolduse heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Seenioride klubi 19. detsembril kell 14
koguduse majas. 

Koraalikoor 6. detsembril kell 13

Diakooniatöö

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

MINUTID PÜHAKIRJAGA
Kohtume pärast kolmapäevast 

missat kiriku keldris, 
et koos mõtiskleda jooksva nädala 

pühakirja tekstide üle. 

PIIBLITUNNID
Kohtume 4. ja 11. detsembril kell 12 

kogudusemajas.
Lisateave: õp Kaisa Kirikal 

DETSEMBER KIRIKUS...
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES - Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, 
õiglane ja aitaja! Sk 9,9
P 02. detsember kell 10.00 Missa, 1. advent

kell 12.30 Missa, 1. advent
E 03. detsember kell 13.00 Missa

kell 19.00 Kontsert “Need jõulud kõlavad tuttavalt”. Tanel Padar & Nele-Liis Vaiksoo. Piletitega. 
T 04. detsember kell 17.30 Kaarlikese advendikontsert
K 05. detsember kell 17.30 Missa
L 08. 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 09. detsember kell 10.00 Missa, 2. advent

kell 12.30 Missa, 2. advent
kell 19.00 Kontsert TTÜ 100. juubeli tähistamine. Piletitega.

E 10. detsember kell 13.00 Missa
T 11. detsember kell 17.30 Muusikaõhtu

Tallinna kesklinna sotsiaalkeskuse advendikontsert. Kunstiline juht Vaike Sarn. Sissepääs vaba.
K 12. detsember kell 17.30 Missa kiriku keldris

kell 18.00 Kristiine linnaosa jõulukontsert. Ott Lepland kvartett. Sissepääs vaba.
R 14.12 kell 19.00 Kontsert “Hingedeaja laulud”. Mari Jürjens ja Riho Sibul. Piletitega.
VALMISTAGE ISSANDALE TEED - Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb 
jõuliselt! Js 40:3a,10a. 
P 16.12 kell 10.00 Missa, 3. advent, koguduse aastapäev. Kaastegev koguduse kontsertkoor.

kell 16.00 Jõululaulude ühislaulmine. Kammerkoor Canorus 30.
Koguduse kammerkoor Canorus Piret Aidulo juhatusel. Kaastegev Rahvusmeeskoori solist Ott 
Indermitte – bariton. Organistid Marika Kahar ja Piret Aidulo. Sissepääs vaba.

E 17. detsember kell 13.00 Missa
T 18. detsember kell 20.00 Kontsert “Talve võlumaa”. Annely Peebo, Karl Madis ja Karavan. 
K 19. detsember kell 17.30 Missa kiriku keldris
R 21. detsember kell 19.00 Kontsert ‘’Jõuluooper’’. Marko Matvere ja Jassi Zahharov. Piletitega.
L 22. detsember kell 19.00 Kontsert “Sissi jõulud isaga”

Dave ja Sissi Bentoni jõulukontserdid. Piletitega
ISSAND ON LÄHEDAL - Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen. Olge rõõmsad! 
Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
P 23. detsember kell 10.00 Missa, 4. advent

kell 12.30 Missa
kell 19.00 Kontsert. Maarja-Liis Ilus, Ott Lepland & Noorkuu. Piletitega.

E 24. detsember kell 13.00 Perejumalateenistus, jõululaupäev
kell 15.00 Jõulumuusika
kell 16.00 Jumalateenistus, jõululaupäev
kell 17.30 Jõulumuusika
kell 18.00 Jumalateenistus, Jõululaupäev. Kaastegev koguduse naiskoor.
kell 22.00 Missa

T 25. detsember kell 10.00 Missa, 1. jõulupüha
kell 19.00 Kontsert “Helgus”. Rolf Roosalu ja Tiit Kikas. Piletitega. 

K 26. detsember kell 12.00 Missa, 2. jõulupüha
kell 19.00 Kontsert “Kui mu süda sõnadeks saab”
Liisi Koikson ja Jaan Tätte.Kaastegevad Marti Tärn ja Andre Maaker. Piletitega.

N 27. detsember kell 19.00 Kontsert “Helgus”. Rolf Roosalu ja Tiit Kikas. Piletitega. 
R 28. detsember kell 19.00 Suur Aastalõpukontsert

W. A. Mozart “Kroonimismissa”, missa nr 15 C-duur. Piletitega 
L 29. detsember kell 19.00 Kontsert ‘’O’ Holy Night/Püha öö’’

Koit Toome ja Valter Soosalu jõulukontsert. Piletitega.
PÜHA PEREKOND - Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, 
kellel neist on hea meel. Ps 111.2
P 30. detsember kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
kell 18.00 Kontsert „Grande Amore”
Tuntud Hispaania tenoritest koosnev ansambel Les Bohemes. Piletitega.

E 31. detsember kell 13.00 Missa, Vana-aasta õhtu
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