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Kogudus 351

Issand, Sa ehid aasta oma headusega. Ps 65:12a

Ma pole kunagi varem süvitsi mõelnud sõna „helde“ peale. See on üks sellistest sõnadest, mille tähendub on üheselt 
mõistetav. Helde on helde. Helde on inimene, kes jagab teistele heldelt  teadmisi, materiaalset vara või midagi muud. 
Seda tehes ei oota ta loomulikult mingit tunnustust või tasu.
Ometi on see sõna palju avarama tähendusega just nagu sõna armastus.
Mulle meenub üks jutustus, mis kannab pealkirja „Helde puu“. Selle loos on juttu puust, kes algselt lootis olla ilus ja eri-
line. Ta jagas oma helduses endast kõik, isegi kännust sai midagi teha. Puu tõi ohvriks kõik, mis tal oli, kuid seejuures 
jäid tema enda soovid ja unistused tagaplaanile. 
Meenub tähendamissõna lesknaisest, kes annab oma vaesuses viimase raha templis ohvriks. Selles samas loos viitab 
Jeesus rikkale, kes annab oma külluses väikese summa, arvates, et ta on ikka väga helde annetaja. 
Helde on seega südame hoiak ja meelsus, millega inimene annetab raha, oma aega või midagi muud enda jaoks 
väärtuslikku. Ta teeb seda ootamata tunnustust või austust.
Jõuluajale vastu minnes on hea mõelda, et Jumal on selline helde andja, kes annab inimesele kõike lihtsalt niisama. 
Oma helduses lasi Ta oma Pojal inimeseks saada. Pühakiri tuletab meile meelde, et Jumala armastus on just nii helde, 
et Jumal saab Jeesuses inimese sarnaseks. Seda on raske mõista, kuid seda enam on meie usk ja usaldus need, mille 
abil teame, et Jumal hoolitseb meie eest ja Ta teeb seda heldelt.
Mööduv aasta on olnud keeruline ja sõda Euroopas ning majandusest tingitud raskused tekitavad hirmu ja meelehei-
det. Kui aga meie kõrval on helde Jumal, siis ei heiduta meid miski, sest ta on meiega ka kõige suuremas kitsikuses. 
Astudes jõuluaega ja uude aastasse, tasub meil seda lihtsat asja ikka meeles pidada.

Koguduse õpetaja Jaak Aus
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Ehkki Kaarli Kooli sünnipäevaks loetakse novembrikuu esi-
mest nädalat, otsustati esimese ümmarguse tähtpäeva puhul 
tähistada kooli 10. juubelit terve aasta.
Üritused algasid sünnipäevanädalaga 30. oktoobril, mil avati 
kaks näitust: 
“Ajajoon”, kus vaatajateni toodi kooliks kasvamise lugu 1995. 
aastast, mil koguduse juurde loodi kolm korda nädalas koos 
käinud kooliks ettevalistuv rühm. Ja välja jõuti muidugi täna-
sesse päeva.
“Enne ja nüüd”, kus läbi fotomaterjali kõrvutatakse aastatel 
1918–1936 tegutsenud Kaarli Gümnaasiumi ja praegust Kaarli 
Kooli – sümboolikat, koolimaja, traditsioone, koolitunnistusi, 
õpetajaid.
Mõlema näitusega saab tutvuda koolimajas.
Sünnipäevanädalal ilmus õpilaste erinumbrina infokiri 
“Kajamised”. Õpilastele usaldatud ülesanne täitis ootusi ja 
sellest lähtuvalt pakume neile ka edaspidi võimalust välja anda 
oma erinumber. Ka endises Kaarli gümnaasiumis ilmus kirjan-
dusringilt väljaanne “Välming”.
Nädal lõppes meeleoluka kontsertiga Kaarli kirikus, kus esi-
nesid lasteaia, kooli ja huviringide lapsed, aga ka lapsevane-
mate ja õpetajate esindus. Kooliõpilaste kanda oli vahetekstide 
lugemine, kus olulist rolli mängis number 10 (kuulajateni toodi 
10 naljalugu, 10 fakti pragusest Kaarli Koolist ja 10 fakti endis-
est Kaarli Gümnaasiumist). 
Kontserdi alguses süüdati põlema 10 küünalt ja iga küünla 
süütamist saatis õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja kooli 
pidaja hea soov koolile:
Koidu maja lasteaialapsed soovisid  koolile oma tuletõrjeautot.
Õpetajate sõnumi edastas Anne-Mai keldi palvega: Tõusku tee 
kohtama sind, olgu tuul alati puhumas su taga,  paistku päike 
soojalt su näole, langegu vihm pehmelt põldudele. Ja hoidku 
sind Jumal oma peopesa kumeruses.
Sooviti südame headust, helli käsi, pikka meelt ning Jumala 
ligiolu.
Kaarli maja lasteaialapsed soovisid koolile paju õnne ja palju 
häid lapsi.
Kooli pidaja Kaarli koguduse näol soovis samasugust õppimis- 
ja õpetamishimu, samasugust sära, rõõmu ja soojust, nagu on 
koolis praegu.
Gümnaasiumi poolt sooviti koolile jaksu kasvamiseks, et 10 
aasta pärast oleks kool vähemalt kaks korda suurem kui täna.
Kontserdi lõpus esitleti ka värskelt ilmunud Riho Saardi raa-
matut “Põrmust tähtede poole”. Kaarli koguduse gümnaa-
sium 1918–1936. Ühe ainulaadse kooli ajalugu” ja huvilised 
said endale soetada autori autogrammiga raamatu.
Ehkki Kaarli Kool ei ole juriidiliselt Kaarli Gümnaasiumi 
õigusjärglane, tuntakse sidet esimese kooli, praeguse kooli ja 
koguduse vahel. Sellel sügisel avatud esimene gümnaasiumi 
klass loob mõttelise silla kunagise Kaarli gümnaasiumiga. Ka 
tolleagsete lapsevanemate suur unistus oma ruumidest kogu-
duse majas on tänaseks tõeks saanud.
Sündmused aga jätkuvad ja juubelihõnguline viievõistlus 

Kaarli Kool tähistab 10. sünnipäeva-aastat

Näitus “Ajajoon” Kaarli Kooli majas.

Näitus “Enne ja nüüd” Kaarli Kooli majas.

Sünnipäevanädalal ilmus õpilaste erinumbrina 
infokiri “Kajamised”.

Kontserdi alguses süüdati põlema ka 10 küünalt ja iga küünla 
süütamist saatis õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja kooli 

pidaja hea soov koolile.



toimub läbi aasta. Kahe esimese perioodi omad on ka juba 
teada, aga 3 järgnevat tulevad üllatusena. 1. perioodil toimus 
sammude lugemine, mille käigus selgitati välja  kõige “sam-
murohkem” klass, 2. perioodil said lapsed panustada heatege-
vusse (valmistada koguduse eakatele jõulukaardid, annetada 
Kiievi lastehaiglale ja toetada Toidupanka).
6. detsembril toimub iga-aastane advendikontsert, kus vahe-
tekstidena loetakse samu tekste, mis 10 aastat tagasi. Sel 
päeval toimub ka heategevuslik advendilaat, mille tulud lähe-
vad kooli võimla renoveerimise toetuseks. Advendilaadaks 
ilmub Kaarli Kooli kokaraamat, kust leiate retsepte, mis koolis 
oma kolleegidele jagatud ja sööjate üldiste kiiduavalduste saa-
tel üha uuesti ja uuesti kordamisele on läinud. Retseptid on 
jagatud aastaaegade järgi nelja kategooriasse ja neid saafavad 
ka söögipalved.
Nii gümnaasiumi ajaloo raamat kui ka kokaraamat on müügil 
koguduse kantseleis ja kiriku raamatuletis.
Kevadise spordipäeva asemel toimub seekord 6. mail pere-
dega matkapäev.
Käimas on ka fotokonkurss, mille töödest pannakse kokku 
fotonäitus “Minu kool”. 
Kevadkontsert ja laat on samuti seotud sünnipäeva ja number 
kümnega. 
Kaarli Kooli kultuuri- ja infojuht ning 10. klassi klassijuhataja 
Meelis Holsting, kes kuukirjale ülevaate juubeliaastast andis, 
ütles lõpetuseks, et kahtlemata on Kaarli Kool kõige parem 
kool. 
Erinevusena suurematest koolidest tõi ta selle, kas inimes-
tel on aega ja võimalust omavahel suhelda, seda nii lastel 
omavahel kui ka õpetajatega. Klassid on väiksemad ja koolis 
õpilasi vähem. Nad on omal korrusel ja tunnid samas kohas. 
Klasside omavaheliseks suhtlemiseks korraldatakse ka palju 
ühistegevusi. Ja et kõige suurem 10. sünnipäeva kingitus 
on 10. klass.

Desiré Mägi ja Külli Saard



23. novembril oli Kaarli kogudusel rõõm võõrustada 
Kirikukogu, mille istung toimus koguduse maja saalis.

23. novembril toodi kirikusse restaureerimiselt tagasi 
altarilühter, mis puhastati ja milles vahetati ka 

elektijuhtmestik. Töö teostasid AS-i KAR-Grupp meistrid.

30. novembril said kirikus koguduse töötegijate ühisel jõul 
püsti pandud jõulukuused ja paika uus jõulusõim. 

Kaarli kirik sai täis mõnusat jõuluvalgust ja pühadeootust.

28. november. Advendipalvus kirikus. Kooli õpilased viisid  
kirikust kaasa pisut valgust igasse rühma ja klassi.

Koguduse naiskoori laululaager toimus 12. novembril 
koguduse majas.



N 01. detsember kell 07:45 Missa
L 03. detsember kell 18:00 Advendikontsert. Segakooride Liit. Sissepääs vaba.
SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES – Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest 
teie lunastus läheneb! Lk 21:28
P 04. detsember kell 10:00 Missa, leeripüha, 2. advent
E 05. detsember kell 13:00 Missa

kell 18:00 Kontsert. Nele-Liis Vaiksoo, Olav Ehala ja Siim Aimla. Sissepääs 
vaba.

T 06. detsember kell 17:30 Kaarlikese advendikonsert
Esinevad lasteaia- ja koolilapsed. Sissepääs vaba. 

K 07. detsember kell 18:00 Kontsert
Getter Jaani ja Koit Toome Sissepääs kutsetega (Kristiine Linnaosa Valitsus)

N 08. detsember kell 07:45 Missa
L 10. detsember kell 18:00 Kontsert “Dixit Dominus Jõulud Vivaldiga”. Piletitega
VALMISTAGE ISSANDALE TEED – Valmistage Issanda teed; vaata, Issand 
Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a
P 11. detsember kell 10:00 Missa, 3. advent

kell 12:00 Jõululaulude ühislaulmine “Kaunimad jõululaulud”. 
Ühislaule aitavad laulda Kaarli Kooli õpilased Liivi Põldmäe juhatamisel, orelil 
Piret Aidulo. Sissepääs vaba.

E 12. detsember kell 13:00 Missa
T 13. detsember kell 17:30 Jõulukontsert 

Mart Siimer “Elevatsioonid trompetile ja orelile”, esitavad Indrek Vau – trompet 
ja Piret Aidulo – orel. Kaastegevad Kaarli kontsertkoor ja kammerkoor Canorus, 
orelil Mart Siimer, dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere

N 15. detsember kell 07:45 Missa
L 17. detsember kell 19:00 Kontsert

A. Vivaldi “Gloria” ja “Magnificat”. Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia 
kontsertkoor ja kammerkoor, solistid: Sandra Laagus, Angelika Mikk, Riivo 
Kallasmaa, orkester Ventum, dirigent Edmar Tuul, dirigent Veronika Portsmuth. 
Piletitega.

ISSAND ON LÄHEDAL – Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: 
Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
P 18. detsember 10:00 Missa, 4. advent, koguduse aastapäev
E 19. detsember 13:00 Missa
E 19. detsember 19:00 Kontsert

Koit Toome ja Noorkuu. Piletitega.
T 20. detsember kell 19:00 Kontsert ”Aeg olla koos”

Tõnu Raadik, Inga Lunge, Toomas Lunge. Piletitega.
N 22. detsember kell 07:45 Missa
N 22. detsember kell 19:00 Jõulukontsert ”Ilus aeg”. 

Birgit ja Uku Suviste. Piletitega.
L 24. detsember kell 13:00 Jõululaupäeva perejumalateenistus

kell 15:00 Jõulumuusika
kell 16:00 Jõululaupäeva jumalateenistus
kell 17:30 Jõulumuusika
kell 18:00 Jõululaupäeva jumalateenistus
kell 22:00 Missa

DETSEMBER KIRIKUS

Oleme tänulikud, kui toetate 
Kaarli kogudust

Jumalateenistuse, liikmeannetuse, 
ühekordse annetusega:

Annetuse saaja: 
EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus

SEB: EE171010022004706006
Swedbank: EE392200221011214295

Märksõna: 
“liikmeannetus”, “jumalateenistuse anne-

tus”, “toetus kogudusele”.

vt www.kaarlikogudus.ee

KAUNIMAD
JÕULULAULUD 

11. detsembril kell 12  

Tallinna Kaarli Kirikus

.

Ootame teid Kaarli kirikusse, 
et osa saada kaunimatest jõululauludest 
ja kuulda ettekuulutusi Jeesuse sünnist.

Ühislaule aitavad laulda 
Kaarli Kooli õpilased 

Liivi Põldmäe juhatamisel, orelil Piret Aidulo.



Koraalikoor 
1. detsember kell 13.

Seenioride klubi 
igal kolmapäeval kell 14. 

Toolivõimlemine
igal neljapäeval kell 12.

Ootame teid koguduse majas!

LEERIKOOL
14. jaanuar – 2. aprill 2023

1. aprill – 18. juuni 2023

Info ja registreerimine: 
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

E, R kell 10–13 
T, N kell 10–13, 14–16 
K  kell 10–13, 14–18    
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa 
Kirikal, diakonid: Saima Sellak-
Martinson, Tiit Zeiger, Meelis 
Holsting. Kohtumine tuleb eelnevalt 
kokku leppida.
telefon: 619 9100, 
e-post: info@kaarlikogudus.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.ee
Facebook: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli hoolduse heaks: 
Swedbank EE452200221057033689
annetused Kaarli Kooli toetuseks:
Swedbank EE332200221056298548

KOGUDUSE KANTSELEI 

Diakooniatöö

KODUNE ARMULAUD

Soovi ja vajaduse korral käivad koguduse 
vaimulikud ka kodus, haiglas ja 

hooldekodus armulauda jagamas.
Nii enda kui lähedase koduse armulaua 
soovist saavad koguduse liikmed teada 

anda kas koguduse kantseleisse või otse 
vaimulikule.

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, Esimese Jõulupüha

kell 18:00 Kontsert ”Jõulukaart”
Elina Nechayeva ja Marko Matvere. Piletitega.

E 26. detsember kell 13:00 Missa , Teine Jõulupüha
kell 18:00 Kontsert ”Rõõmsad jõulud üheskoos”
Ivo Linna, Kalle Sepp, Jassi Zahharov ja C-Jam. Piletitega

T 27. detsember 19:00 Muusikaõhtu. 
Maria Veretenina. Piletitega.

K 28. detsember 16:00 Kontsert.
Stefani & Liis Lemsalu jõulureis. Piletitega

K 28. detsember 19:00 Kontsert
Stefani & Liis Lemsalu jõulureis. Piletitega

N 29. detsember kell 07:45 Missa
N 29. detsember kell 19:00 Kontsert “Vastu külma ööd”. 

Nele-Liis Vaiksoo, Ron Jonathan Singson, Rain Rämmal (klaver), Jaan Jaanson 
(kitarr). Piletitega.

R 30. detsember kell 19:00 Kontsert “Christmas with Bocelli”. 
Les Bohemes. Piletitega

L 31. detsember 15:00 Missa, Vana-aasta õhtu
JEESUSE NIMEL – Kõik, mida te iial teete sünaga või teoga, seda tehke 
Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades! Kl 3:17
P 01. jaanuar kell 10:00 Missa, Uus aasta
E 02. jaanuar kell 13:00 Missa
T 03. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Kolmekuningapäeva missa toimub 6. jaauaril 2023 algusega kell 17:30.


