
Oota Issandat ja hoia kinni tema teest, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa. Psalm 37:34
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SÕNAD JA TEOD
Alanud on uus kirikuaasta ja kätte on jõudnud advendiaeg. Nii nagu iga uue teekonna lävel seistes tuleb nüüdki meil hetkeks 
peatuda, et hinnata olnut. Vaevalt, et keegi oleks osanud ette näha või oodata kõike seda, mis lõppenud aega jääb, või millega 
tuleb meil lähiajalgi veel silmitsi seista. Ja teisalt sunnivad elu muutlikkus ja haprus meid aina enam ja enam nii tänases kui ka 
homses päevas otsima meelerahu ja turvatunnet. Kust otsime või loodame neid leida?
Laulik paneb oma lootuse Issanda peale, ta palub iseenda, viimselt meie kõigi eest: “Oota Issandat ja hoia kinni tema teest, siis 
ta ülendab sind, et sa pärid maa.” Psalm 37:34. Ootamise mõte on advendiajale iseloomulik. Selleks, et saabuvatel pühadel 
saaksid meie ootused täituda, tuleb meilgi midagi teha. Meile antud aeg on üürike ja on kurb kui sellesse mahub vaid kõige 
välise valmis sättimine. Kuidas on lood meie hingega, on meie eluteel ehk midagi, mis taksitab meil jõudmast jõulusõime 
juurde? 
Tee Jeesuse juurde pole kunagi lai olnud. See on ahtake ning sellelt on lihtne kõrvale eksida. Issand on aga helde ja armuline. 
Armastava Issandana ootab Ta iga kadunud poega ja tütart tagasi enese juurde. Veel antakse meile aega, et pööraksime oma 
palge Tema poole ja paluksime: “Issand, ole mulle, patusele inimesele armuline.” Vaadakem ja vaagigem alanud ootusajal läbi 
oma senine elu, parandagem oma meelt asjus, milles oleme eksinud Issanda ja oma ligimese ees. See on oluline ja vajalik, et 
hoiaksime kinni Tema juhatatud eluteest. 
Meie teekond Issandaga ei lõppe Tema sünnipühal seal sõime juures. Jõulusõime juurest juhatatakse meid edasi Jeesuse elu 
ja Tema õpetuse juurde, Tema kannatusteele, ülestõusmise ja taevaminemise ime juurde. Meile antud armuaeg pole ju usu 
kaotamise aeg, vaid selle taasleidmise, meele- ja südameuuendamise aeg. Õnnistatud ootusaega meile kõigile!

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Jutlustekogu “Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus”
“Jumala armastus on su südame võitnud – nüüd annad sa 
temale, mis su süda temale ohvriks viia tahab. Sa viid talle patu 
kahetsemise mürrit, et sa nii kaua tulemata jäid, sa annad usu 
kulda: ta on minu ja mina olen tema oma. Ja su palve viirok tõu-
seb taeva poole tänus ja kiituses kõige abi ja peastmise eest.” 
Nõnda jutlustas 6. jaanuaril 1908. aastal kauaaegne Kaarli kogu-
duse õpetaja Aleksander Leon Richard Kapp kolmekuninga-
päeva jutluses. Sellest ajahetkest on palju aastaid mööda läinud 
ning meie kirikus on kõlanud sadu jutluseid ja kõnesid ning taeva 
poole on aastasadade vältelt saadetud rohkelt nii rõõmu- kui ka 
murepalveid.
Käesoleval aastal tähistame Kaarli koguduse 350. ja kiriku 150. 
aastapäeva. Ehkki soome-eesti kogudus tegutses juba varem 
ja võiksime kogudusena tähistada veelgi väärikamat numbrit, 
oleme koguduse alguseks lugenud tegutsemist päris oma kiriku-
hoones Kaarli koguduse nime all. Tänuga mõeldes kõigile läbi 
aegade kogudust teeninud vaimulikele on täna meie südames 
siiras tänu, mis on koondunud peatselt ilmuvasse jutlustekogu-
mikku “Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus. Tallinna Toom-
pea Kaarli koguduse vaimulikud ja nende jutlused 1863–2020” 
kaante vahele.
Jutlustekogu sissejuhatavas peatükis “Koguduse vaimulik ja jut-
lustamise amet Eesti kirikus läbi sajandite” annab kirikuloolane 
dr Riho Saard ülevaate vaimulikuameti kujunemisest ja pidami-
sest Eestimaal möödunud sajanditest kuni tänapäevani välja.
Järgnevad leheküljed kuuluvad Kaarli kogudust teeninud vaimu-
likele. Iga vaimuliku juures leiab tema eluloolised andmed, kus 
muuhulgas saab lugeda haridusteest ja teenistuskäigust, ning 
teistest ametitest ja kuulumistest erinevatesse seltsidesse-orga-
nisatsioonidesse. Eluloo andmete järel on lugeja ees valik Kaarli 



kirikus ette kantud jutlusi. Lisaks neile 
leiab mitmete vaimulike juures muuhul-
gas ka mujal kirikutes peetud jutlusi, 
samuti proovijutlusi, raadiopalvusi ning 
toonases ajakirjanduses ilmunud mõtisk-
lusi, kõnesid ja luulet.
Lugeja võib tänapäevase kirjakeelega 
võrreldes märgata tekstides mõningasi 
eripärasid nii toonases keelekasutuses 
kui ka grammatikas. Keeletoimetaja 
abiga oleme jutluste ja pühakirjatekstide 
juures püüdnud säilitada nende tolleaeg-
set ehedust, esmast stiilipuhtust ja kasu-
tusel olnud kõneviisi. Paiguti on tulnud 
isiku- ja kohanimesid kaasajastada, et 
nende tolleaegsed vormid ei saaks luge-
misel takistuseks. 
Üks võimalus on raamatu lugemist alus-
tada päris esimesest leheküljest. Kuid 
teine moodus on lugemise aluseks võtta 
hoopis kirikuaasta pühapäevad ja pühad. 
Käesolevat raamatut koostades oleme 
rõhu pannud just viimasele, et lugejal 
oleks iga alanud uut nädalat võimalik 
alustada pühakirja sõna ja jutlusega. 
Esmatähtis polegi ehk niivõrd käesoleva 
kogumiku kaasabil tutvuda meie vaimu-

like mõtetega, kuivõrd just leida läbi kõla-
nud jutluste ja kõnede pidet oma usuellu, 
et võiksime oma vaimulikus elus kas-
vada ja õppida Issandat usaldama oma 
elutee igal ajal.
Issand on meie kätte usaldanud nii palju, 
meie kiriku ja koguduse, aga ka nii oma 
kui ka teiste usulise kasvamise. Seda-
sama rõhutab teine kauaaegne kogu-
duse õpetaja Lembit Tedder ligi 70. aas-
tat tagasi koguduse aastapäeva jutluses: 
“Nüüd on Kristuse tulemise aeg. Nüüd 
siis küsi oma kiriku 83. aastapäeval: kas 
oled sa olnud eestpalvetaja kõigi eest, et 
kõik leiaksid elutee? Kas oled olnud see, 

kes Issanda sõna on laiali kandnud? 
Kas oled tõesti küünal, mida võib panna 
nähtavale kohale Issanda altarile, et pal-
jud tuleksid ja näeksid Isa au selles, et 
kõik inimesed peavad pääsema? Need 
on suured ülesanded: nõrku toetada, 
olla isekeskis need, kes rahu suudavad 
pidada, kes ei saa komistuskiviks teis-
tele. Ärge mõtelge, et need on võib-olla 
väga rasked täita. Selleks annab meie 
Issand jõudu ja abi, ja ka palk on kord 
suur. Sest öeldakse ju: Issand kord tuleb 
suures aus ja temaga peavad kõik need 
ka olema Isa ees, kes siin maa peal on 
end lasknud leida Issandal, tema sõnal 
ja sakramendil.” 
Saagu kogumik põnevaks teekonnaks 
igale lugejale Kaarli kogudust teeninud 
vaimulike elukäikudesse süüvimisel ja 
kuidas Issand on saanud neid oma vii-
namäel sõna ja sakramendi teenimises 
kasutada ning erinevais paigus raken-
dada. Aga veelgi enam, soovin, et see 
raamat kosutaks igapäevaselt meie 
vaimu ning annaks jõudu elurännakul.

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Seda küsimust on mulle viimasel ajal kor-
duvalt esitatud. Küsimus lähtub kindlasti 
ka kevadisest olukorrast, kui me ei saa-
nud Ülestõusmispühi pidada nii, nagu 
oleme seda aastast aastasse teinud. 
Loomulikult on minu kiire vastus olnud, et 
teeme omalt poolt kõik, et hoida kirikuuk-
sed lahti ja praegus olukorras peame ka 
jumalateenistusi.
On huvitav, et ka meedias arutletakse 
samal teemal ning jagatakse soovitusi, 
millisel moel saaks jõulusid tähistada.
Täna saame tõdeda, et kindlasti on selle 
aasta jõulud teistsugused. Teame, et mit-
med koolid jätavad ära oma traditsioo-
nilise teenistuse kirikus. Ära jäävad või 
lükkuvad edasi mitmed kirikukontserdid  
ja märgata on inimeste kartust kirikus 
käimise osas.
Kas jõulud tulevad või mitte, ei sõltu aga 
tegelikult üldse sellest, millest eelpool 
kõnelesin. Jõulude ärajäämine või toi-
mumine ei sõltu ju sellest, kas saame 
külastada oma lähedasi, käia kirikus, 
süüa jõulusööki, saada kingitusi või karta 
haigestumist viirusesse.
Arvan, et paljude inimeste jaoks ei ole 
jõulupühi olnud kunagi nende elus. Nii 
ka sel aastal ja tulevikus ei sõltu jõulud 
tulemine ja olemine viirusest, vaid hoopis 
millestki muust. Jõulud ei ole tunne või 
emotsioon mille saame eelpool mainitu 

kaudu. Jõulud saavad reaalsuseks mil-
legi muu kaudu.
EELK kunagine peapiiskop ja Kaarli 
koguduse õpetaja Edgar Hark kõneles 
ühes oma jõulupüha jutluses: “See on 
sügavaim armastus, mis täna rändab 
kodutuna ringi läbi maailma ja koputab 
inimeste südametele. Ometi jäävad talle 
paljud südamed suletuiks. Paljud nagu 
ei suudaks mõista jumalikku tõde. Püha 
Angelus Silesius on ütelnud:“ Kui Kristus 
sünnib tuhat korda Petlemmas ja mitte 
kordagi sinus endas, jääd igaveseks 
kadunuks.””
Seda viimast tsitaati natuke muganda-
des saab öelda: “Kui Kristus sünnib tuhat 
korda Petlemmas ja mitte kordagi sinus 
endas, ei ole sa kunagi kogenud seda, 
mida tähendavad jõulud ja mis on tegeli-
kult jõulutunne”.
Jõulud tulevad meieni läbi Jeesuse. Kui 
me ei oska taibata ja seda märgata, siis 
jääbki õle otsida jõule tavades ja emot-
sioonides. Jõulud tulevad, nende tähen-
dus saab meie jaoks selgeks, kui oskame 
rõõmustada Jeesuse sünnist ning sellel 
sündimisel on meie jaoks tähendus.
Head kaasteelised. Jõulud ei jää ära 
mitte kunagi, kui Jeesus sünnib meie 
südames või on leidnud seal alalise koha 
meie elus ja töödes. 

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Kas sel aastal jäävad jõulud ära?
Selja taha on jäämas aasta, mis 

erineneb oluliselt sellele eelnevatest. 
Aasta erineb tavapärasest võimalusest 

oma kogudust teenida. Ja see on 
mõjutanud ka koguduse majanduslikku 

elu, oluliselt on vähenenud jumala-
teenistustel tehtavad annetused, mis 
aitavad tasuda kiriku igapäevaseks 

toimimiseks vajalikke kulutusi: elektrit, 
kütet, puhastusteenust, õpetajate ja 

muusikute palgakulu.

Kogu selle aasta oleme tundnud 
koguduseliikmete jätkuvat 

tähelepanu ja tuge. 
Suur tänu, et hoiate oma kodukirikut!

Oleme tänulikud, kui toetate 
Kaarli kogudust

Jumalateenistuse, liikmeannetuse, 
ühekordsed annetused:

Annetuse saaja: 
EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus

SEB: EE171010022004706006
Swedbank: EE392200221011214295

Märksõna: 
“liikmeannetus”, “jumalateenistuse 

annetus”, “toetus kogudusele”.

vt www.kaarlikogudus.ee

Raamatu hind ettetellimise ja tasumise 
korral enne 10. detsembrit:

• Kaarli koguduse liikmele 20 €
• mitte koguduseliikmele 23 €

20. detsembrist alates on hind kõigile 25 €. 
Raamatu ostusoovist teada anda Kaisa 
Kirikalile kaisa.kirikal@kaarlikogudus.ee

Raamatu esitlus toimub Kaarli kirikus 
20. detsembril peale missat.



Advendiaeg
Advendiaeg ja tegelikult kogu detsembrikuu pühapäevased 
jumalateenistused on kantud juubeliaastast. Oleme kutsunud 
jutlustama meie koguduse endised õpetajad -  6. detsembril jut-
lustab piiskop Einar Soone, 13. detsembril õpetaja Gustav Piir, 
seoses kiriku- ja koguduse aastapäeva piduliku teenistusega 
jutlustab 20. detsembril peapiiskop Urma Viilma ja 27.detsemb-
ril jutlustab õpetaja Mihkel Kukk.
Piduliku teenistuse järgselt 20. detsembril on ka Kaarli kogu-
duse vaimulike jutluste raamatu esitlus.

Juubeliaasta
Käesoleva aasta neljandal advendil tähistab meie kirik ja kogu-
dus oma sünnipäeva. Praeguse pühakoja pühitsemisest möö-
dub 150 aastat ja esimese kiriku pühitsemisest ning koguduse 
rajamisest 350 aastat.
Algselt oli meil kavas selle väärika juubeli tähistamiseks pidada 
erinevaid üritusi.
Paraku on praegu selleks keeruline piirangutega aeg ja see-
tõttu otsustasime tähistada juubeliaastat.  Nii saavad meie 
head plaanid teoks kui olukord maailmas on paranenud.
Seega saame alustada kiriku ja koguduse juubeliaastaga ning  
seotud sündmuseid tutvustame igakuiselt. Kui kõik laabub, siis 
pidulikt tordi söömine toimub aasta pärast, neljandal advendil 
2021.

Jõulud
Sel aastal toimuvad jõuluteenistused tavapäraselt erinevalt.
Oleme lisanud jõuluõhtule juurde ühe teenistuse ja praegusel 
ajahetkel on toimuvad need järgmiselt: 

24. detsember, Püha Jõuluõhtu
kell 12.00 Pereteenistus 
kell 14.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
kell 16.00 Jõuluõhtu jumalateenistus 
kell 18.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
kell 22.00 Jõuluöö missa

25.detsember, esimene jõulupüha kell 10.00 Missa

26.detsember, teine jõulupüha kell 12.00 Missa

Praeguse seisuga saame lubada kirikusse ühele teenistusele 
400 inimest ja oleme need kohad pinkidel märgistanud. Peab 
arvestama, et see määr võib muutuda väiksemaks. Seepärast 
on oluline, et jooksvalt jälgite reklaami nii sotsiaalmeedias ja 
kodulehel. Jagame neis kanalites vastavalt olukorrale infot, kui-
das jõuluõhtul kirikusse pääsemine on korraldatud.
Teeme omalt poolt vaimulikena kõik, et ka kirikusse oleks või-
malik turvaliselt tulla. 

Rõõmu ja rahu soovides 
õpetaja Jaak Aus

Advendiaeg, jõulud ja 
juubeliaasta

EES SEISAVAD KOGUDUSE UUE NÕUKOGU 
VALIMISED

 
2021. aasta jaanuaris lõpevad 4 aastat ametis olnud nõu-
kogu volitused. Praegune nõukogu on olnud tegus ja hästi 
toimiv. Selle nõukogu tegevuse aega jäävad mitmed suured 
koguduse elu ja tegevust veel mitmed aastakümneid mõju-
tavad otsused.

Uue nõukogu valmistega seoses kutsun üles koguduseliik-
meid, kes soovivad nõukogu liikmena aega panustada oma 
koguduse heaks, endast teada andma. 
Nõukogus osalemine on võimalus kaasa rääkida koguduse 
tegevuse kujundamisel, kaasa mõelda olulistes küsimustes 
ja olla osaline tähtsates otsustes.
 
Korralised valimised toimuvad 2021. aasta jaanuaris.

Nõukogu valivad koguduse täiskogu liikmed, kelledeks on 
kõik konfirmeeritud koguduse liikmed, kes on eelmisel või 
jooksval kalendriaastal, seega 2020. ja 2021. aastal, käinud 
armulaual ja teinud liikmeannetuse. Armulaua sakramendist 
võib olla osa saanud ka mõnes teises EELK koguduses. 
 
Kes on valmis kandideerima koguduse nõukokku, andke 
endast märku koguduse õpetaja Jaak Ausile (jaak.aus@
kaarlikogudus.ee, 5300 7734)
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DETSEMBER KIRIKUS... LEERIKOOL 

23. jaanuar – 11. aprill.2021
10. aprill – 20. juuni 2021

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, Kevin Kirs. 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 

Seenioride klubi 16. detsembril kell 14
koguduse majas

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.

Diakon Saima Sellak-Martinson
 5301 5848

Koguduse kantselei 6199 100

T 01. detsember kell 17.30 Muusikaõhtu. Kristel Aer 
K 02. detsember kell 17:30 Missa kiriku keldris
N 03. detsember kell 07:45 Missa
SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES – Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie 
lunastus läheneb! Lk 21:28
P 06. detsember kell 10:00 Missa, leeripüha. Jutlustab piiskop emer Einar Soone
E 07. detsember kell 13:00 Missa
T 08. detsember kell 17:30 Muusikaõhtu. Kristiina Hoidre – orelil.
K 09. detsember kell 16:00 Kontsert. Jäääär. Kutsetega.

kell 17:30 Missa kiriku keldris
kell 19:00 Kontsert Jäääär. Kutsetega.

N 10. detsember kell 07:45 Missa
VALMISTAGE ISSANDALE TEED – Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal 
tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a
P 13. detsember kell 10:00 Missa, 3. advent. Jutlustab õpetaja Gustav Piir

kell 13:00 Laulame üheskoos jõululaule
E 14. detsember kell 13:00 Missa

kell 19:00 Kontsert. Elina Netšajeva
T 15. detsember kell 17:30 Muusikaõhtu

Ludmilla Kõrts – sopran, Meelis Vahar – viiul, Kadri Ploompuu – orel
K 16. detsember kell 17:30 Missa
N 17. detsember kell 07:45 Missa
L 19. detsember kell 19:00 Kontsert ”Heliseb Väljadel”

Stig Rästa, Victor Crone, Tallinna Poistekoori poisid ja Lydia Rahula
ISSAND ON LÄEHDAL – Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge 
rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
P 20. detsember kell 10:00 Missa, 4. advent, koguduse 350. ja kiriku 150. aastapäev. 
Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma

kell 19:00 Kontsert. Dave Benton
E 21. detsember kell 13:00 Missa

kell 19:00 Kontsert.Maarja-Liis Ilus, Hanna-Liina Võsa ja Noorkuu.
T 22. detsember kell 17:30 Muusikaõhtu – Kaarli kirik 150 ja kogudus 350

Indrek Vau – trompet, Piret Aidulo – orel
K 23. detsember kell 17:30 Missa kiriku keldris

kell 19:00 Kontsert. Jassi Zahharov ja Maria Listra
N 24. detsember kell 12:00 Perejumalateenistus, jõululaupäev

kell 14:00 Jumalateenistus, jõululaupäev
kell 16:00 Jumalateenistus, jõululaupäev
kell 18:00 Jumalateenistus, jõululaupäev
kell 22:00 Missa, jõululaupäev

R 25. detsember kell 10:00 Missa, 1. jõulupüha
kell 19:00 Kontsert. The Swingers ja Ott Lepland

L 26. detsember kell 12:00 Missa, 2. jõulupüha
kell 19:30 Kontsert. Rita Ray akustiline jõulukontsert, Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.

JUMAL ON ARMASTUS
P 27. detsember kell 10:00 Missa 

kell 19:00 Kontsert. Elina Netšajeva
E 28. detsember kell 13:00 Missa
T 29. detsember kell 19:00 Kontsert. Uku Suviste, Koit Toome ja Jaagup Tuisk.
K 30. detsember kell 17:30 Missa
N 31. detsember kell 15:00 Missa, Vana-aastaõhtu
R 01. jaanuar kell 12.00 Missa, Uusaasta


