Ootuseaeg on üks ilusamaid aegu, mis
meile kingitud, kuna ootusesse saab külvata lootust. Ettevalmistus justkui suurendab seda võimalust, et kõike annab
muuta ja tähendusrikkaks teha. Jõulude
ootusega on meil ühest küljest kaasas
see, millisena mäletame oma ammu
möödunud Jõule, nõnda meelde tuletades olnut. Advendi aeg on alati kõiki
inimesi siduv ja samas käivad igaühega
kaasas mälestused oma kodu, perekonna, lapsepõlve või oma lastega. Teisalt,
on siin aga alati peidus midagi uut ja lootustandvat – tänast. Kindluse uueks aastaks ja edasiminekuks annab just punkt,
millest kogu loodu täiuslikkuse ime saab
alguse.
Usuränduritena oleme kutsutud ka „lootuse“ tunnistajateks, kes oskab mõista
jumaliku ootuse ja sündimise ime lummust ega heida kõrvale teist inimest, kes
on seda sama teed käimas. Sest pole
olemas ühtegi, kellele Jumal ei oleks
loonud ta oma aega, oma kohta ja kui
ta kohtub sinuga, siis on see õige aeg
ja paik teisele teelisele. Advendiaeg kiri-

kus on olnud nö väikese paastu aeg, mil
katsutakse ennast läbi. See on justkui
kokkuvõte, mõeldes mööduvale aastale
– mis tehtud ja tegemata, mis hästi või
halvasti, mida muuta ja millega leppida.
Ausalt järele mõeldes avastame, kui
palju meis on jõudu teha head, oskust
panna inimesi naeratama, kinkima sära
silmadesse, mis enne on olnud tuhmid.
Aga avastame ka, kui palju meis on ebaõiglust, mõistmatust; oskust teha haiget.
Suudame lõhkuda asju, mis enne olid
terved.
Need nädalad lähevad ettevalmistudes,
mõistmaks justkui tabamatut ime, mis on
Lunastaja sünd maailma ja meie südamesse.
Käes on palve aeg, et avada värav, mille
kaudu Jumal saaks meiega kõneleda.
Reformaator Jean Calvin on ütelnud,
et maailm on Jumala kirkuse näitelava – „theatrum gloriae Dei“, kuid oskus
kirkust ära tunda, on vahest raskemgi
kui arvame. Palve on võti Jumala Riiki
ja selle mõistmiseks tehakse ruumi endas, see on vaikuse ja süüvimise aeg.
Aeg, millal õpime rahu tegema iseendaga, ligimeste ja Jumalaga, annab meile

Käes on aeg, kui saab kindlalt minna valguse poole. On tule ja tulemise aeg. Need kaks riimuvad põneval
moel. Justkui viidates loodule ja loomingule – kõige tähtsamale. Tegudel
on hing. Midagi ei tehta niisama. Nii
minekus kui tulekus. Nii heas kui halvas. Valgus siiski võidab. Ja pimedus
õpetab. Nõnda läheme uuele ringile ja
ei kaota lootust. Kuigi säärane ringitamine on suuresti kunstlik, rohkem justkui inimlik nõrkus aeg-ajalt anda alla.
Lõppenud kirikuaasta oli pööreterohke. Mõnda pööret oskasime oodata,
mõnda mitte. Toomkogudus oli kirikule
andnud uue peapiiskopi, kes küünlapäeval väärikalt ametisse seati. See
on kindlasti üks kaunimaid tseremooniaid, mis Toomis varem toimunud.
Urmases on hästi ühendatud veenev
nooruslikkus ning eluterve alalhoidlikkus, mida tänases maailmas nõnda
tihti napib. Moodne elu kipub ühtelugu kalduma relativismi ja sekularismi,
nagu on väitnud paavst Franciscus.
Ehk lihtsamalt: inimesi peibutatakse
lihtsate loosungitega ehk sellega, mis
näib meeldivat; teisalt aga tuntakse

uhkust selle üle, et usk on nõrk. Mõni
jälle arvab, et usk on uhkustamise asi.
Et mina usun rohkem kui mõned teised. Mina olen seetõttu parem. Selline
on veider edetabelimaailm. Liiga sageli
usutakse millegi või kellegi teise pärast.
Usutakse mingite eesmärkide saavutamiseks, olgu need kasvõi hüved või au.
Aga Jumal ei tee vahet. Keegi ei saa
Jumalaga sättida suhteid meie eneste
eest. Tuleb teha nõnda nagu ütleb süda
ja hing.
Toompea on kõrgel. Ka vastutuse mõttes. Nõnda tuleb seista ka põhimõtete
eest, mis puudutavad Eestit laiemalt.
Nõnda näitas erakoolide rahastamise
üle peetud debatt, et küsimus pole üksnes tarmukas Toomkoolis, vaid selles,
kas hinnatakse inimeste tahet hariduspilti rikastada ja maailma paremaks muuta.
Õige pea saab Toompeast suurte sündmuste epitsenter. Vabariigi sünnipäev ja
Euroopa Liidu eesistumine aastal 2018
hakkavad kujundama helistikku. Me ei
saa jääda kõrvale, peame lööma kaasa.
See aasta tuletas taas meelde, et luterikirik on rahva kirik. Eks ikka on nii, et
püütakse teha rahva eest, rahva nimel.
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aimdust saada tabamatust imest, mis on
ülem kui inimmõistus – Jumala armastusest.
Mäejutluses on Jeesus ütelnud: „Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse
Jumala lapsiks.“
Soovin õnnistatud advendiaega ja Jõulu!
Koguduse õpetaja Arho Tuhkru

Vahel ka rahvas ise ei taha. Meil koguduses aga neid muresid ei ole! Seda
tõestas tõik, et saime ise valida endale
uue õpetaja. Valida oli päris mitme kandidaadi seast. Toomkirik kuulis põnevaid
proovijutlusi. Nõukogu sai kõigiga vestelda ja tundis elavat huvi. Nõnda saime korralikult sõeluda ja saak sai hea.
Õpetaja Tuhkru mõttekirkus kaunistab
kirikut. Hoonele annavad ikka elu inimesed. Hea ja targa sõnaga. See on kõige
tähtsam.
Olgu tegu mistahes masinavärgiga – kas
siis mõne auto, keerulise kompuutri või
kasvõi köögipliidiga – iga inimene sätib
selle ikka pisut oma käe ja tahtmise järgi.
Nii ongi loomulik. Nõnda säilib arenguhoog. Eri toonid kujundavad rikkalikku
värvipaletti. Peame andma aega, aga
peame ka kohanduma. Selline on elu
väärtuslik kingitus nagu jõuludeaegne
tulemine.
Soovin kõigile hingerahu ja rõõmu! Kaunist jõuluaega ja sujuvat algust uuel kalendriaastal!
Juhatuse esimees Indrek Treufeldt

Nii nagu täiskasvanud hoolitsevad oma hinge puhtuse ja laitmatuse eest igal pühapäeval kirikus pihtides, palvetades, Jumalasõna kuulates, kogudesega armulaua osaduses olles, vajavad ka lapsed neile eakohast sõnumit Jumalast, Jeesusest,
päästest ning osadust teiste lastega.
Jumala abiga on selleks loodud koguduste juurde pühapäevakoolid ja noorteringid.
Toomkoguduse pühapäevakooli lapsed ja noorteringi noored kogunevad igal teisel pühapäeval pärast missat kell 12.30
Toomkiriku vapiruumi, et ühiselt palvetada, kuulata Jumalasõna piiblitekstide näol, arutleda kuuldud teema üle. Koos
otsitakse üles loos peituv ja aegumatu õpetussõna. Nii on lapsed kuulnud mitmetest Jeesuse tähendamissõnadest ning Jumalale meelepärast elu elanud kuningatest Vana-Testamendi
aegadest. Pühapäevatunnis peame oluliseks ka ühist meisterdamist ning iga tund lõpeb Meie Isa Palvega.
Eelmisel aastal viidi Jumala abiga Tallinna Toompäevade raames läbi huvitavaid pühapäevakoolitunde Tallinna Kaarli Koguduse pühapäevakooli rühmadega. Nii tutvuti ühiselt viit meelt
kasutades Toomkirikuga ja osaleti Kaarli Koguduse majas ühises pühapäevakooli tunnis.
Pikisilmi ootavad aga lapsed enne suurt paastu algavat vastlapäeva ühist tähistamist. Taevane Isa on enamasti olnud
armulik ja meie õues läbiviidud sportlikule tunnile sobilikud ilmaolud kinkinud.
Pühapäevakooli lapsed ja noored on lauldes, palveid lugedes,
pühakirja tekste ette kandes kaasa teeninud peremissadel –
enne jõule, palmipuudepühal ja õppetöö hooaega lõpetaval
emadepäeva jumalateenistusel.
Suve lõpus on kõik pühapäevakooli lapsed vanematega oodatud Toomkoguduse ja pühapäevakooli õpetajate ühiselt korraldatud paaripäevasesse perelaagrisse. Perelaagrit on peetud
juba kolmel suvel. Ühiselt on osaletud hommiku- ja õhtupalvus-

Pühaüäevakoolitund Toomkoguduses

Laske lapsed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik! Lk18:16

tes, piiblitundides, sporditud ja meisterdatud. Suvelaager on ka
toredaks kohaks tutvumaks lähemalt kõigi nende Jumalanäoliste laste ja täiskasvanutega, kes meile kogudusse on antud.
Pühapäevakooliga võib liituda igal ajal, ka praegu. Kõik
lapsed on väga oodatud! Nii koguduse liikmete lapsed,
lapselapsed, Toomkooli lapsed, kui ka kõik nende sõbrad.
Õppetöö toimub kolmes vanuserühmas:
• Eelkooliealised lapsed vanused 3–6 a
juhendajad Gätlin Randrüt, Minna Nikki
• Kooliealised lapsed vanuses 7–11 a
juhendajad Marje Stüff, Merje Schultz
• Noored vanuses 12–17 a
juhendajad Mai-Liis Mäeväli ja Tommi Nikki
Sellel poolaastal ootame kõiki lapsi peremissale 13. detsembril kell 11 ja sellele järgnevale pidulikule jõulupeole.
Rahu ja armastust Lunastaja sünniootuse ajaks ning rõõmsate
kohtumisteni Toomkirikus kõigi meie koguduse pühapäevakooli
õpetajate poolt.
Pühapäevakooli õpetaja Marje Stüff

Alates 1999. aastast on Toomkoguduse aktiivsetele eakatele
liikmetele regulaarselt korraldatud seenioride koosviibimisi.
Kuni 2010. aasta kevadeni oli selle töö eestvedajaks Anne-Mai
Salumäe, kellelt seejärel võttis selle valdkonna kuni 2015. aastani üle Egle Viilma. Peale seda on seenioridega igapäevasel
suhtlemisel ja koosviibimiste ettevalmistamisel olnud vastutajaks Leili Küttner.
Kokku saadakse kuu kolmandal kolmapäeval kell 15 kiriku “vapiruumis”. Varem osales kohtumistel keskmiselt 30 optimistlikku ja elust huvitatud eakat meest ja naist, kuid viimasel ajal on
osavõtt tänu terviseprobleemidele vähenenud.
Iga koosviibimine algab ühislauluga, millele järgneb palve ning
vaimuliku tervitus ja mõtisklus. Alati õnnitletakse lillede ja kaardiga kuu juubilare ja sünnipäevalisi ning neile lauldakse sünnipäevalaul. Koosviibimise üheks huvitavamaks osaks on aga
üllatuskülalise saabumine, kes räägib iseendast, oma tööst ja
tegemistest ning seostest Toomkoguduse või kirikuga. Koosviibimine lõpeb vaimuliku mõtisklusega ja lõpupalvega. Üllatuskülaliste hulgas on olnud kirikutegelasi, muusikuid, kunstnikke,
tele- ja raadiotöötajaid, Toomkoguduse liikmeid ja töötegijaid.
Alati on ühiselt kaetud ka rikkalik suupistelaud.
Tavapäraselt võtavad seeniorid ühiselt ette ka suvise väljasõidu. Tänavu juunis külastasime Taeblat, Haapsalu ja Ridalat.

Seenioride kohtumine 2011. aastal

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gal 6:2

Toredaks tavaks on kujunemas Toomkoguduse ja Toompea
Kaarli koguduse seenioride vastastikused külaskäigud kord
aastas ühiste Toompäevade raames.
Kõik aktiivsed ja rõõmsameelsed seeniorid on alati teretulnud kuu kolmandal kolmapäeval kell 15 toomkirikusse.
Koguduse sekretär Leili Küttner

Sõna ja muusikaõhtud on igakuised koguduseliikmete koosviibimised, kust ei puudu piiblilugemised, teemakohane kõne ja
omavaheline arutelu, mõtisklused, tunnistused, eestpalvesoovid, palveosadus, ühislaulud ja ühine kohvilaud. Igaüks saab
kaasa teenida: kes tunneb soovi kõneleda, kes loeb Piiblit, kes
tunnistab, kes ülistab pillimängu ja lauluga Jumalat, kes katab
laua ja kaunistab altari. Aga võib ka lihtsalt tulla ja olla ning
lasta kõigel sellel ennast kanda.
Alguse sai kõik kaks aastat tagasi, kui toonane koguduse õpetaja Urmas Viilma küsis meie koguduse toredatelt misjonäridelt
Minna ja Tommi Nikkilt, kas saaks täiskasvanutele korraldada
mingit tegevust, kus nad võiksid ISE midagi korda saata ja kaasa teenida. Kuna Minnal ja Nikkil oli selliste üritustega Soomes
kogemus olemas, otsustati proovida.
Igal Sõna ja muusikaõhtul on oma teema ning erineva tausta
ja teadmistepagasiga kokku tulnud koguduseliikmed saavad
selle üle mõtiskleda ja arutada. Oluline on, et kõik tunneksid
end võrdväärseina ega tekiks tunnet, et las parem targemad
räägivad. Peamine on üheskoos rääkida, õppida, arutada ja
jagada kogemusi.
Alguses kutsusid Minna ja Tommi peale pühapäevast jumalateenistust koguduseliikmeid õhtutel osalema, nüüd tulevad
paljud juba ise.
Kuna tegemist on ka muusikaõhtuga, siis oli vaja saateansamblit. Esimene proov toimus Nikkide kodus ja sellest võtsid
osa mõned pillimängijad ja mõned lauljad. Jumala juhtimisel
täienes saateansambel ajapikku uute inimestega ja praegu-

Jõuluaja muusikakavast tooksin välja
mõned ehk enam tähelepanu väärivad
sündmused.
Üheks jõuluaja ettevõtmiseks, mis toimub
meie kirikus, on 17. detsembri heategevuslik kontsert „Jõuluootus. Muusika
ja marss Toompealt alla“ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ehitamata saali
toetuseks. Kontserdile, kus esinevad
EMTA koor ja orkester, järgneb marss alllinna, ehitamata saali krundile, kus ootab
ehitud jõulupuu.
Vahetult enne jõululaupäeva, 23. detsembri õhtul annab kirikus kontserdi
Katedraali ansambel – kollektiiv, mis on
nüüdseks tegutsenud juba kaks aastat ja
mille eestvedajaks on algusest peale olnud Tommi Nikki, meie koguduses töötav
misjonär. Ikka veel tundub see peaaegu
et väikese imena, et Toomkirikus kõlab
vaimulikku sõnumit kandev muusika
kaasaegses lahenduses. Tulgem siis ja
kuulakem, mida on bändil öelda – usun,
et nende sõnum puudutab teid.
Jõulupühade teenistustest on eriline 1.
jõulupüha missa, kus on kaastegev tunnustatud ja armastatud tütarlastekoor Ellerhein Ingrid Kõrvitsa juhatusel. Missast
toimub otseülekanne ETVsse. Ka meie
koguduse koori Laudate Dominum saab
ikka kuulda – nii jõuluõhtu muusikatun-

seks on sellest välja kasvanud kooslus nimega “Katedraali
ansambel”. Selles musitseerivad Kristiina Lillepea, Eva-Liisa
Luhamets, Raul Arras, Karvin Lillepea, Ahti Bachblum, Mati
Heinsar ja Tommi Nikki.
Muusikakollektiiv on viinud Jumala sõna ka kogudusest väljapoole. Esimene avalik esinemine oli poolteist aastat tagasi
Vanalinna päevade raames, kui Toomkiriku pärnade all sai linnarahvas kuulda vaimulikku muusikat tänapäevases võtmes.
Hiljem on üles astutud Viimsi kirikupäevadel, Oleviste kirikus,
Viru Folgi raames Käsmu kirikus, paaril korral Soome kogudustes jm.
Sinul on ka võimalus tulla laulma koos Katedraali ansmbliga ja olla ühises osaduses järgmisel Sõna ja muusikaõhtul
Toomkiriku käärkambris 10. dets kell 18. Ootame Sind!
Minna ja Tommiga vestles ja kirjutas üles Merje Schultz

nis ja teenistusel kui ka 3. jaanuari missal, kus lauldakse veelkord jõululaule.
Aasta viimane orelipooltund toimub
seekord tavapärasest veidi erineval ajal
– laupäeval, 26. detsembril kell 14, pärast 2. jõulupüha jumalateenistust. Oreli
taga on Andres Uibo ja kõlab J. S. Bachi
muusika. Aastavahetuse aegu toimub
ka kolm pikemat orelikontserti, mille annavad koguduse organistid Piret Aidulo
ja Kadri Ploompuu. 5. jaanuari õhtu on
aga õigeusu jõulude päralt – siis esineb
vaimuliku muusika ansambel Orhodox
Singers.
Märksõnadest toomkoguduse muusikaelus aastal 2016. Päris aasta alguses,
1. jaanuaril täitub 20 aastat päevast, mil
asus tööle meie orelihooldaja Toomas
Mäeväli. Paljuski tänu temale on meie
erakordselt kõrgelt hinnatud orel püsinud
pärast 17 aastat tagasi toimunud restaureerimist heas, võib öelda, et lausa väga
heas korras. Soovime Toomale tähtpäeva puhul palju õnne ning õnnistusrikkaid
aastaid Toomkiriku oreli juures!
Järgmisel aastal on veel üks oluline tähtpäev – juunikuus 25 aastat tagasi, 1991.
aastal alustas toomkogudus laupäeva
keskpäeval toimuvate orelipooltundide
korraldamisega. Need on katkematult

toimunud siiani – kokku siis tänaseni
enam kui 2500 korda... See on saavutus,
mille üle võime olla väga uhked! Siinkohal kutsun koguduseliikmeid üles: tulge
kirikusse lisaks pühapäevale vahel ka
laupäeva keskpäeval – tajuma seda erilist atmosfääri, mille loovad meie orel ja
head organistid nii Eestist kui välismaalt.
Juubeliaastal tahame mängima kutsuda
just võimalikult palju eesti organiste.
2016. aastal möödub 100 aastat saksa helilooja Max Regeri (1873–1916)
surmast. Kuna Toomkiriku orel on tema
muusika esitamiseks üks kõige sobivamaid kogu Euroopas, on plaanis seda
aastapäeva ka meie kirikus tähistada,
aga sellest lähemalt juba edaspidi.
Lõpetuseks veel meie koguduse koorist
Laudate Dominum, koos oma dirigendi
Veljo Reieriga on koor heas loomingulises vormis. Lõppeva aasta olulisimaist
tegemistest võib nimetada Rudolf Tobiase motettide ja Edgar Arro laulude esitamist koos Viimsi koguduse kammerkooriga. Nüüd on plaanis see kava ühiselt
esitada aprillikuus ka Peterburi Jaani
kirikus. Tobiase muusika kõlamas meie
koori esituses just selles kirikus, kus helilooja ise organistiks oli – see on väärt ettevõtmine, millele soovime õnnestumist!
Koguduse muusikajuht Kadri Ploompuu

Katedraaliansamel

Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!
Tulgem Tema palge ette tänamisega, hõisakem Temale kiituslauludega! Ps 95:12

N, 10.detsember
kell 18.00 SÕNA ja MUUSIKA õhtu Toomkiriku käärkambris.
Kaasa teenivad koguduse vabatahtlikud ja Katedraali ansambel
L, 12. detsember
kell 12.00 ORELIPOOLTUND – Piret Aidulo.
P, 13. detsember
kell 11.00 3. advendi PEREMISSA. Õpetaja A. Tuhkru, organist P. Aidulo
K, 16. detsember
kell 14.00 SEENIORIDE koosviibimine. Üllatuskülaline.
N, 17. detsember
kell 15.00 Kontsert JÕULUOOTUS Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali
ehituse toetuseks. Esinevad EMTA koor ja orkester, juhatavad üliõpilased ja
T. Kaljuste. Kavas jõulumuusika ja Pergolesi Magnificat.
L, 19. detsember
kell 12:00 ORELIPOOLTUND – Pille Metsson.
P, 20. detsember
kell 11.00 4. advendi MISSA. Õpetaja A. Tuhkru, organist K. Ploompuu.
E, 21. detsember
kell 17:00 TOOMAPÄEVA sõnateenistus.
Õpetaja A. Tuhkru, organist K. Ploompuu, kaastegev M. Vahar (viiul)
K, 23. detsember
kell 18.00 Katedraali ansambli JÕULUKONTSERT “Immanuel – meile on

sündinud päästja”.

N, 24. detsember
kell 16.00 JÕULUMUUSIKA. Toomkoguduse koor Laudate Dominum
V. Reieri juhatusel. H. Poroson (orel), V. Uusmäe (metsasarv).
kell 17.00 Jõuluõhtu JUMALATEENISTUS. Organist H. Poroson,
kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum V. Reieri juhatusel.
R, 25. detsember
kell 11.00 Jõulupüha MISSA. Peapiiskop U. Viilma (jutlus), õpetaja
A.Tuhkru, organist K. Ploompuu, tütarlastekoor Ellerhein I. Kõrvitsa
juhatusel.
L, 26. detsember
kell 12.00 2. jõulupüha JUMALATEENISTUS. Õpetaja A. Tuhkru, organist
P. Aidulo, kaasa teenib Tallinna Saarlaste Segakoor J. Murakase juhatusel
kell 14:00 ORELIPOOLTUND – Andres Uibo. Kavas J. S. Bach.
P, 27. detsember
kell 11:00 1. pühapäev pärast jõulupüha. MISSA.
Õpetaja A. Tuhkru, organist K. Ploompuu.
N, 31. detsember
kell 15:00 Vana-aasta õhtu ORELIKONTSERT. K. Ploompuu. Pilet 5 €.
kell 17.00 Vana-aasta õhtu MISSA. Õpetaja A. Tuhkru, organist P. Aidulo.
R, 1. jaanuar
kell 12.00 Uue aasta SÕNATEENISTUS.
Õpetaja A. Tuhkru, organist K. Ploompuu.
L, 2. jaanuar
kell12.00 ORELIPOOLTUND – Kadri Ploompuu.
P, 3. jaanuar
kell 11.00 Jõuluaja 2. pühapäeva MISSA. Õpetaja A. Tuhkru, organist P. Aidulo,

kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.
kell 15.00 ORELIKONTSERT – Piret Aidulo. Pilet 5 €

T, 5. jaanuar
kell 19.00 JÕULUKONTSERT – ansambel Orthodox Singers V. Petrovi juhatusel.

Piletid 15/10€.

K, 6. jaanuar
kell 15.00 ORELIKONTSERT – Piret Aidulo. Pilet 5 €
kell 17.00 KOLMEKUNINGAPÄEVA sõnajumalateenistus.

Õpetaja A. Tuhkru, organist P. Aidulo

P, 9. jaanuar
kell 12:00 ORELIPOOLTUND – Tiit Kiik.

LIIKMETE ANNETUSTEST

Liikmeannetusi, ametitalituste annetusi või
nimelisi annetusi koguduse toetuseks saab
teha sularahas koguduse kantseleis või
pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku
Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele
SEB EE401010022002639007.
Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa.
Sellisel puhul on soovitav sõlmida pangaga
püsikorraldusleping. Nii jõuab toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale ja ei ole
ühekordse maksena liialt ülejõukäiv.
Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab
maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja
on selleks soovi avaldanud. Selleks palume
annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus
tehakse ja annetaja isikukoodi.
Piiblis mainitakse kümnist ehk 10% annetamisest oma sissetulekutest Jumala teenimiseks. Nõnda annetades, ei ole vaja muretseda, kas kogudus suudab ennast ära
majandada ja erinevaid töövaldkondi toetada.
Muidugi on annetamine iga liikme vaba tahte
ja südametunnistuse küsimus ning iga annetus, sõltumata selle suurusest, on suur abi
kirikutööle. Vastavalt EELK kirikuseadustikule on liikmeannetuse soovitavaks suuruseks
1% inimese aastasissetulekust.
ARMULAUAL OSALEMISEST TEATAMISEST

Koguduse täieõiguslikud liikmed on kõik need
koguduse liikmed, kes lisaks oma nimelisele
annetusele on vähemalt korra aastas osalenud armulaual.
Täieõigusliku liikme staatuse hoidmiseks on
vaja ennast armulauale registreerida ühel
korral aastas, kuigi armulaual osalemine on
loomulik iga kord, kui osaletakse teenistusel.
Armulaual osaledes, palutakse kõigil Toomkoguduse liikmetel anda oma nimi teada
koguduse kantseleisse vahetult enne armulauale tulekut või pärast jumalateenistust armulaualiste raamatusse.
Armulauale saab enne kirja panna või sellest
pärast armulaualkäimist teada anda ka e-kirjaga tallinna.toom@eelk.ee või tel 644 4140.

