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PEAPIISKOPI LÄKITUS KOGUDUSTELE JÕULUPÜHADEKS JA ALGAVAKS ISSANDA AASTAKS 2015

Tallinna Kaarli koguduses uus diakon
IV advendil, 21. detsembril pühitsesime Kaarli 
koguduse 379. ja kiriku 144. aastapäeva piduli-
ku jumalateenistusega.
Jumalateenistuse tegi eriliseks koguduse nõuko-
gu liikme Tiit Zeigeri ordineerimine diakoniks. 
Talituse viis läbi piiskop Einar Soone, teda assis-
teerisid koguduse õpetaja Jaak Aus ja  abiõpetaja 
Kaisa Kirikal. Uus diakon hakkab lisaks jumalatee-
nistuslikule elule osalema ka lastetöös.
Diakon T. Zeigeri määras ametisse peapiiskop ko-
guduse õpetaja ettepanekul ja koguduse nõukogu 
nõusolekul. 
Vaimulikuamet on Jumala seatud ning Jumala 
kingitus oma kirikule. Vaimulikud on saadikute ja 
sõnumitoojatena Jeesuse Kristuse esindajad ko-
guduse ees ja vahendavad Tema lepitussõnumit. 
Juhi ja õpetajana kutsuvad nad kogudust kuule-
tuma Jeesusele Kristusele, karjastena koguvad ja 
juhatavad meie Ülemkarjase, Issanda juhtimisel 
Jumala laialipillutatud karja valmistuma Kristuse 
taastulekuks.
Diakoniameti ülesanne on kiriku teenimiskutsumu-
se täitmine. See amet on märgiks jumalateenis-
tuse, õpetamise ja kristliku armastustöö omava-
helisest kokkukuulumisest. Diakoni eesõigus on 
teenida jumalateenistusel sõnalugemise, kogudu-
se eestpalve juhtimise ja armulaua jagamisega, 

Armsad kaaskristlased, õed ja vennad!
Iga hetk jätab aja kulgemisse oma jälje. Mõni sündmus või isik mee-
nub mälestustes eredalt, teine hägusalt. Läbielatut mõistame oma 
subjektiivse pilgu ja taipamise kohaselt. Paljugi oleneb sellest, kas 
aeg kätkeb endas rõõmu või kurbust, head või halba. Mõni seik puu-
dutab meid teravalt ja isiklikult, mõni sündmus mõjutab aga kogu 
maailma, valitsejaid ja rahvaid.
On omamoodi sümboolne, et me tähistame jõule aasta kõige häma-
ramal ajal. Nii kõnetavad need pühad pimeduses viibivaid otseselt, 
sest Kristus ütleb: „Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, 
kes usub minusse, ei jääks pimedusse.“
Jõulusõimest lähtuv valgus tungis erilise säraga ka kõige tumeda-
masse ja süngemasse kaosesse, et näidata langusjärgsele inim-
konnale teed tagasi Looja juurde. Sõna sai lihaks, Jumala Poeg 
sündis inimeseks, Ta tuli omade juurde, aga mitte kõik ei võtnud 
teda vastu.
Valgustatud tee kõrval mõjutab pimeduse jõud veel endiselt maail-
ma ja inimeste tegevust.
Kurjus, ebaõiglus, ülekohus, vihkamine ja vale pingestavad inim-
suhteid ja tekitavad rahutust ning vaenu rahvaste vahel. Pimeduses 
ei nähta teed ja siht on hägune. Kogenud matkajad on täheldanud, 
et alati ei suudeta teha vahet õige ja väära eesmärgi vahel. Kristus 
küsib hoiatavalt: „Kui nüüd su valgus, mis on sinus, on pimedus, kui 

suur on siis pimedus?“
Võime küsida koos laulusõnade autoriga: Miks on neid, kes teiselt 
võtnud leiva, sõna, kodumaa? Miks on neid, kes vendadega rahus 
elada ei saa? Miks on okastraadid piiriks, mängupüssid laste käes, 
võimuvõidud valguskiireks, terved rahvad sõjaväes? (KLPR 460)
Inimene eksleb valguse ja pimeduse võitlusväljas. Usk ja lootus ei 
ole kõikidel päevadel üheselt kindlad ja tugevad. Kristlaseks olemi-
ne tähendab igapäevast uuenemist, meeleparandust, palvevaikust. 
Vajame Jumala Sõna oma jalale lambiks ja valguseks eluteel.
Jumal on kutsunud oma Poja kaudu meid käima uues elus, mille 
viljad on „armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, usta-
vus, tasadus, enesevalitsus“ (Gl 5:22–23). Kristuse armuvahendite, 
sõna ja sakramendi abil on meil lootust head vilja kanda. Lootust 
kuulda kord kutset: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuning-
riik!“ (Mt 25:34)
2015. aasta teemaks on „Kaheksa sajandit Maarjamaad“. Kristlik 
usk on meie esivanemaid kinnitanud ja julgustanud läbi võitlusrohke 
ja karmi ajaloo. Kas suudame jätkuvalt püsima jääda rahvana, pere-
na, kristlastena? Meie kohustus on jagada armastust, peegeldada 
Jumala valgust ja võtta eeskujuks Maarja, kes Emana lausus: „Mida 
iganes Jeesus teile ütleb, seda tehke!“ (Jh 2:5)
Soovin kõikidele õnnistatud jõule ja armurikast uut Issanda Aastat!

Einar Soone



Tavapäraselt peeti 4. advendil tänukirjaga mee-
les ka häid kaastöötajaid, kes on oma abi ja 
aega pühendanud Kaarli kogudusele. Kogudu-
ses on väga palju aktiivseid ja südamega kogu-
duse tegemiste juures olevaid inimesi, kellele 
on abi eest põhjust väga tänulik olla. Jumala 
armastus ja osadus üksteise vahel liidab meid 
ühte, koos tegutsemine loob ühes hingava orga-
nismi – koguduse. 
Seekord märgiti tänukirjaga:
Meelis Holsting, Anu Kaup, Katrin Aksiim – 
lastetöö kaastöötajad
Lea Nebukat – naiskoori laulja
Virve Nuka – naiskoori laulja ja kroonik
Moonika Klaas – naiskoori abidirigent
Vahur Raid – laekur, kirikumeeste tubli abiline
Eerik Peinar – koguduse tähtsate sündmuste jäädvustaja 
fotograafina
Martin Indrekans – koguduse väljasõitude bussijuht
Raili Reinsalu  –  kammerkoor Canoruse laulja
Pille Salmistu – kammerkoor Canoruse uute vormide õmbleja
Lembe Sihvre – kammerkoor Canoruse uute vormide tikkija
Lehte Karula, Eve Täht, Olev Piir – kontsertkoori laulja
Ardi Vigur –  tubli nõukogu liige
Heljo Murd – koguduse lilleseadja

Ain Leetma – ajakirja „Sulane“ kauaaegne kaastöötaja
Raul Talmar – kontsertkoori dirigent, kes valmistas koori ette  
Suure-Jaani laulupäevaks ja üldlaulupeoks
Piret Aidulo – kontsertkoori ja kammerkoori dirigent, kes val-
mistas koorid ette Suure-Jaani laulupäevaks ja üldlaulupeoks
Marika Kahar – segakoori ja naiskoori dirigent, kes valmistas 
koorid ette Suure-Jaani laulupäevaks 
Väino Pärnaste – nõukogu liige, aitas soetada tõstuki kiriku 
lae värvimistöödeks
Sven Torpel – kandis hoolt kiriku remondi õnnestumise eest
AkzoNobel – abi kiriku laevärvide muretsemisel
HeaKodaOÜ – kiriku remondi teostaja

Kogudus tänas 
ja tunnustas

Vasakult esireas: Martin Indrekans, Väino Pärnaste, Meelis Holsting, Anu Kaup, Virve 
Nuka, Moonika Klaas, Lea Nebukat. Tagareas: Vootele Hansen, Kaisa Kirikal

aidata kaasa koguduse õpetamise tegevuses ja teha kristlikku hoo-
lekannet. 
Enne missa algust tõotas T. Zeiger diakoni vandes õpetaja abilise-
na ja juhatusel alandlikkuse ja ustavusega evangeeliumi kuulutada, 
rahvast armastuses teenida ja usus kinnitada ning abivajajate eest 
hoolitseda. Ta tõotas elada jumalakartlikult ja ausalt, kasvada kristli-
kus usus, oma teadmisi ja oskusi täiendada ning armastuses teenida 
kogudust ja ligimest, olles kõigile heaks eeskujuks.
Diakon Tiit Zeiger on sündinud 7. jaan.1962. Ristitud, konfirmeeritud  
ja laulatatud Tallinna Kaarli koguduses. Alates 2008. aastast õpib Tar-
tu Ülikoolis Usuteadust ja 2013/2014 läbis diakonikoolituse Usutea-
duse Instituudi pastoraalseminaris.
Kogudusele on ta tuttav südamliku ja sõbraliku mehena, kelle nõule 
ja jõule võib alati loota ja kindel olla. Tänu oma põhitööle Akzonobe-
lis teab T. Zeiger värvidest peaaegu kõike. Tänu sellele on ta olnud 
asendamatu nõuandja kiriku ja kogudusemaja remontides.
Oma teenistusel peetud jutluses ütles T. Zeiger, et on kunagi olnud ka 
ise eksinud laps ja kobanud pimeduses samamoodi nagu iisraellased 
Jesaja ajal. Tänu usule on aga hakanud rohkem nägema  jumalikku 
valgust, mis on kirkam vaimsest pimedusest ning mõistnud, mida tä-
hendab Jumala armastus. Jumal on meiega ristimis- ja leeritalitusel 
ning abielu õnnistamisel. Ka maise rännaku lõpus, saadab Jumal 
meid Tõotatud maale. 
T. Zeiger kutsus jutluses üles oma elus tähtsaks pidama Jeesuse 
Kristuse õpetust, et mõistaksime elada maapealse elu Jumalale kuu-
lekate lastena. Vahest siis võime loota, et kui kord tuleb aeg see kau-
nis maailm maha jätta ja astuda igavikku, kuuleksime Jumalat meie 
maapeal elatud  elu kohta ütlevat: „ Kallis laps! Sinu pärast ma saatsin 
oma Poja maapeale, et sa Temasse usuksid. Aitäh, et sa oled usku 
kalliks pidanud ega ole petnud minu lootust“. 



Ühtaegu majandus- ja muusikamees annab orelikontserdi
20. jaanuaril toimuval muusikaõhtul esineb esmakordselt Kaarli kiri-
kus Aivar Sõerd, kelle nime ette võib julgesti panna mitu tiitlit: endine 
Eesti Maksuameti peadirektor ja valitsuse rahandusminister, praegu-
ne Riigikogu liige ja tugev majandusanalüütik, aga ka Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemia III kursuse oreliklassi bakalaureuseõppe tudeng. 
Seega on tema isikus leidnud järjekordselt tõestust, et muusika ja 
matemaatika sidestused on tihedalt põimunud -  siinjuures veel viide 
kasvõi Bachi ja Pärdi vägagi „matemaatilisele“ loomingule! 
Aivar Sõerd lõpetas 1990. aastal Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi 
alal ning on täiendanud end Oulu Ülikoolis. Ta on pälvinud Valgetähe 
IV klassi teenetemärgi (2003) ja Suurbritannia pangandusajakirjalt 
„The Banker“ 2006. aasta rahandusministri tiitli. Aga mis võib-olla 
veelgi olulisem Eesti kiitusekitsis ja ülimalt kriitikaaldis ühiskonnas – 
Eesti Maksumaksjate Liit tunnistas ta 2007. aastal eest maksumaksja 
sõbraks 2006. aasta tegevuse eest. Hoopiski vähem on meile teada 
asjaolu, et aastail 1971-1978 õppis Aivar Sõerd klaverimängu tollases 
Võru Lastemuusikakoolis Liis Potteri juhendamisel, keda viimases 
klassis tuli asendama organist, helilooja, koorijuht ja Võrumaa laulu-
pidude üldjuhte Paul Elken. Kuigi orelimängu tollal muusikakoolis ei 
õpetatud, siis muusikaliteratuuri tundides oli seda näiteks Bachi elu ja 
loomingut õppides võimalik heliplaatidelt kuulata. Oli selles oma osa 
Paul Elkenil, keda ta aeg-ajalt Võru Katariina kirikus kuulamas käis, 
- või hoopis Hugo Lepnurme initsiatiivil ilmuma hakanud plaadisarjal 
„Eesti orelid“ (mille heliplaadid olid kõik tal toona olemas, kuid hili-
semad mitmed kolimiskahjud vähendasid terviksarja oluliselt!),  - või 
veel milleski, kuid igal juhul algasid tekkinud huvisädemest eraviisili-
sed õpingud Paul Elkeni juhendamisel. Et aastad on ta huvi orelimän-
gu vastu üha süvendanud, siis on täiesti ootuspärane, et esialgsest 
noorushuvist on saanud tõsine püüdlus interpretatsioonikunsti aren-
damise poole. Hetkel õpib ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia III 
kursusel professor Andres Uibo juhendamisel ja mängib 2012. aas-
tast oma õpetajaga vaheldumisi laupäeviti Nõmme Lunastaja kirikus. 
Ta on esinenud Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, Nigulistes, Rakvere 
Kolmainu ja Randvere kirikus, nüüd siis ka Kaarlis. 2015. aastal on ta 
üks Gustav Adolfi Orelifestivalil esinevaid organiste.
Pärisin, milline ajastu on teda orelimuusikas eriliselt inspireerinud.

Aivar Sõerd: „Sellele küsimusele ei saa vist päris üheselt vastata. Ba-
rokiajastu kindlasti – Buxtehude, Bach, samuti barokiajastu suured 
Itaalia ja Hispaania heliloojad. Aga ka romantilise ajastu orelimuusika 
– Franck, Mendelssohn, Guilmant. Hilisemast ajast Reger, Karg-Elert 
ja muidugi Eesti heliloojad Peeter Süda, Edgar Arro ja Andres Uibo. 
Heliloojate loetelu ei ole kohe kindlasti lõplik, palju avastamisi on veel 
ees.“ 
20. jaanuaril toimuval muusikaõhtul esitab Aivar Sõerd Bachi, Buxte-
hude ja Francki loomingut. Ajalugu on näidanud, et kellegi heliloomin-
gu interpretatsioon võib ajastutel tooni andvate tõekspidamiste järgi 
olla vägagi erinev. Tunneme ju näiteks nii romantiliselt kui ka just-kui 
mehaaniliselt „kõnelevat“ Bachi. Seega võime ju öelda koguni niiviisi, 
et mis see muusika muud on, kui üks interpretatsioonipoliitika! Igal 
juhul on kuulajana selles alati põnev osaline olla.

Küsis Ene Pilliroog

VASTUVÕTT KAARLI KOOLI 
1. KLASSI 2015/2016

2015. aasta sügiseks saab Kaarli Kooli 
esimesse klassi registreeruda kuni 31.01.2015.

Õpilaste vastuvõtu aluseks on registreerumise järjekord ning 
vestlus lapse ja lapsevanematega. 

Vestluste eesmärgiks on selgitada lapse koolivalmidus ja 
ühised ootused koolile ning väärtuskekskkonnale.

Kaarli Kool otsib oma meeskonda

alates augustist 2015 klassiõpetajat.

Õpetajalt eeldame:
tahet ja armastust lastega töötamiseks, usaldusväärsust ja 

algatusvõimet, loovust ning hingeharidust,
erilalast kvalifikatsiooni

Sooviavaldus koos CV-ga saata 1. veebruariks 2015
(Toompuiestee 4, Tallinn, kaarlike@eelk.ee)

Kaarlikese talvelaager Kohilas

30. jaanuar–01. veebruar
Ootame kõiki lapsi alates 7. eluaastast

Mängud õues ja toas, erinevad töörühmad, 
maastikumängud, isetegevus jpm.

Registreerimine kuni 26. jaanuar.



E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus
Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13 
Kolmapäev kell 11–13, 16–18
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Neljapäev kell 14–16
Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
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

KOGUDUSE KANTSELEI 

KIRIKU KORISTAMINE reedeti kell 10 hommikul.

JAANUAR KIRIKUS...
ISSANDA TEMPLIS 
Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Jh 1:14
P 04. jaanuar kl 10.00 Missa
E 05. jaanuar kl 13.00 Missa
T 06. jaanuar kl 17.30 Kolmekuningapäeva missa

Kaastegev solist Ülle Liivamägi
RISTMISE AND
Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
P 11. jaanuar kl 10.00 Missa
E 12. jaanuar kl 13.00 Missa
T 13. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu

Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel
JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE
Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse 
kaudu. Jh 1:17
P 18. jaanuar kl 10.00 Missa
E 19. jaanuar kl 13.00 Missa
T 20. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu

Aivar Sõerd – orel
JEESUS ÄRATAB USULE 
Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala 
riigis. Lk 13:29
P 25.jaanuar kl 10.00 Missa
E 26. jaanuar kl 13.00 Missa
T 27. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu

Kristel Aer – orel

Leerikool
14.01.2015–19.04.2015
30.03.2015–28.06.2015
09.09.2015–06.12.2015

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 8. jaanuaril kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 21. jaanuaril kell 14 
koguduse majas

Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama 
äratundmine on arukus. Õp 9:10

PIIBLITUNNID
 teisipäeviti kell 14.00–15.30 

kogudusemajas
alates 27. jaanuarist. 

Lisateave: õp Kaisa Kirikal, 
e-post: kaisa@ekn.ee, tel: 5347 8967

PEREKOHVIK 11. jaanuaril kell 11
Kohtumine Tallinna praost Jaan Tamsaluga.

Vestleme tema valminud raamatutest ja sellega seotud loometööst.
Muusikalised etteasted noortelt muusikutelt

Kohvi ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt ühise laua kat-
miseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

Perekohvik on avatud koguduse maja saalis ja sinna on oodatud kõik 
huvilised vanusest ja pereliikmete arvust sõltumata!

Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK. 

Teenistuse alguses kogunetakse pulmakambri juures, et minna 
lastetöötegijate hoole alla lugusid kuulama ja joonistama-meisterdama. 
Vanemad saavad samal ajal jumalateenistusel osaleda.


