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SÕNAD JA TEOD
Taas on vahetunud aastanumber, tuues endaga kaasa uusi lootusi, ootusI paremale homsele ja jäjekordse võimaluse justkui 
uuestisünniks. Jaanuarikuu juhtsalm on pärit Johannese ilmutuse raamatust. Nagu nimigi ütleb, ei keskendu see vaid olnule, 
vaid kõneldakse prohvetlikult sellest, mis tulevikus aset leiab, kirjeldatakse ilmutusi sellest, mis ees oodata võib… Meil 
inimestena ei ole küll võimet tulevikku ette näha, aga ometi me mõtleme sellele ja tahaksime teada, mis meile kunagi osaks 
võib saada. Kas on selle taga lihtne inimlik uudishimu, müstika või kindlustunde otsimine, aga paljude kristlaste elus on 
ilmutusraamatul oluline koht. Seda loetakse palju, sellest uuritakse tulevaste aegade kohta, püütakse seeläbi näha justkui 
suuremat pilti inimeksistentsist, suunates seal kirjapandu abil mõtted tänasest rohkem igaviku suunas.
Paljudel on kombeks aastavahetusel oma senist elu analüüsida, vaadata tagasi möödunule ja leida sellest, mis õnnestus ja 
mis ehk muutmist vajab. Samuti on sel ajal populaarne uurida kõikvõimalikke ennustusi eesootava kohta: mõni loeb hoolega 
horoskoope, teine valab õnnetina või täidab mingit muud tema jaoks olulist aastavahetuse rituaali. Nii mõnelgi on kombeks anda 
erinevaid lubadusi, mida oma elus teisiti teha: loobuda harjumustest, mis tervist kahjustavad, alustada mõne ammuigatsetud 
tegevusega, uue hobi või muu hinge rõõmustavaga.
Nii peame aastanumbri muutumist miskipärast soodsaks ajaks ka oma elus muutuste esilekutsumiseks ja alustamiseks. Ometi 
teame kristlastena, et oma elustiili analüüsimine Jumala tahte valguses võiks olla igapäevane ja pidev, et juhtida meid vigade 
märkamisele ja seeläbi  meeleparandusele tuua. Et meile avaneks uks, mille taga ootab rännak Jeesuse tõotatud igavese 
elu suunas. Jäägu meile sellel teel saatjaks ja julgustuseks apostel Pauluse sõnad kirjast roomlastele (Rm12:2): ”Ja ärge 
muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea 
ja meelepärane ja täiuslik.”
Õnnistatud aastat!  

Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

Tähistasime koguduse 384. ja kiriku 149. aastapäeva

Neljanda advendi missal tähistasime 
Kaarli koguduse 384. ja Kaarli kiriku 149. 
aastapäeva. 
Jumalateenistus erines tavapärasest, 
kuna kaasa teenisid kaks koguduse en-
dist õpetajat – piiskop emer Einar Soone 
ja Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk, 
kes jumalateenistsuel ka jutlustas.
M. Kukk sõnas oma jutluses: ”Armas aas-
tapäeva kogudus ja külalised! Tervitan 
teid Kaarli kiriku 149. sünnipäeva puhul 
ning soovin armu ja rahu Jumalalt meie 
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Isalt ja Issandalt Jeesusest Kristuselt, 
kes oli, kes on ja kes tuleb, kõigeväeline.
Mul on suur rõõm olla täna teie keskel 
ning tuua tervitus- ja õnnistussoove Ees-
timaa teisest kahe torniga kirikut omavast 
kogudusest Raplas. Olen väga tänulik 
Jumalale ja ka Kaarli kogudusele, et olen 
tohtinud oma vaimulikutööd 36 aastat 
tagasi alustada just siin selles suures ja 
võimsas templis ning esimesed 9 aastat 
teenida nende armsate inimeste keskel, 
kellest paljud ka täna ustavalt Kaarli ko-
guduse elu juhtimas ja korraldamas on.

Tänane jõulueelne IV advendipühapäev 
on eriliselt pühendatud last ootavale Jee-
suse emale Maarjale, naisele, kellest on 
saanud armastatuim EMA sümbol kogu 
maailmas. On tähendusrikas, et Kaarli ki-
rik, kui Eestimaa suurim pühakoda pühit-
seti just IV advendipühapäeval 1870.aas-
tal, sest ka kirikut vaimses ja vaimulikus 
tähenduses tohime pidada EMAKS, näha 
teda oma VAIMULIKU EMANA, kuhu me 
ristimises sünnime ja kus meid vaimuliku 
roaga ehk Jumala Sõna ja sakramendiga 
õpetatakse, juhatatakse ja toidetakse. 3. 
sajandi kirikuisalt Cyprianuselt pärineb 
ütlemine, et Jumal taevas saab tõeliselt 
olla ISAKS vaid neile, kellele Kirik maa 
peal on tõeliselt saanud EMAKS.
Just kiriku kaudu on ka Eestimaal alal 
hoitud ning põlvest põlve edasi antud 
pühaduse mõistet, mille tähendust taju-
takse ja mille vajalikkust tunnetatakse 
eriti ka tänases valdavalt sekulaarseses 
maailmas elades. Üks meie tunnustatu-
maid ja armastatumad tekstiilikunstnikke 
Anu Raud on öelnud, et sajanditevanu-
sed kirikute tornid on nagu antennid tae-
vasse, mille kaudu on jõudnud ja jõuab 
jätkuvalt meieni jumalik tarkus ja vägi 
ilma milleta me jääme vaimses mõttes 
orbudeks ning sureme vaimulikult nälga.
Kui ma meenutan oma teenimise aega 
siin Kaarli kirikus, siis oli see ju kogu 
meie riigi ja rahva jaoks eriline, lausa 



murranguline tormi ja tungi aeg. Olen sageli mõelnud, et kõik 
see oli vaid üks põlvkond tagasi, kui väga paljud neist, kes seni 
olid kirikust, ka sellest pühakojast kas ükskõikselt mööda käi-
nud ning siin tehtavasse umbusklikult ja ehk isegi vaenulikult 
suhtunud, tundsid järsku sisemist kutset ning lausa tõuget sisse 
astuda. Nad leidsid tee templisse, mille lävepakk ei olnud enam 
liiga kõrge. Jah, mitte kõike ei jäänud püsima, aga siiski väga 
paljud leidsid siin oma vaimuliku kodu, leidsid oma elule kand-
vama aluse, kui seni oli olnud.
Mul on elavalt meeles üks kolmekuningapäeva õhtune juma-
lateenistus siin Kaarli kirikus 1970ndate aastate teisel poolel, 
kus kirik oli rahvast täis peaaegu nagu jõuluõhtul. See oli ilus 
traditsioon, et veel kord ühiselt armsaks saanud jõululaule laul-
da. Tollane õpetaja ja hilisem peapiiskop Edgar Hark tõi oma 
jutluses näite kahest võimalikust perspektiivist oma elu elada. 
Üks on konna oma, kes hüppab päev-päevalt vaid ühelt mättalt 
teisele lootuses, et ehk järgmine mätas kannab paremini. Teine 
on aga kotka perspektiiv, sest erinevalt konnast näeb kotkas 
kõike hoopis kõrgemalt. See oli tollal veel sügava nõukogude 
aja vaimse surutise keskel väga julge ja ka julgustav sõnum. ...”
Jumalateenistusel teenis kaasa Eesti trombooni kvartett ja orelil 
mängis Marika Kahar.

2017. aasta märtsis vajus kiriku käärkambri pool olev trepp ki-
rikuhoone müürist lahti ja trepi üks külg varises sisse.Vesi oli 
aegade jooksul trepi ja kirikuseina vahele läinud ja täidise ära 
uhtunud.Vältimaks edasisi varinguid toestati sissevajunud trepi 
osa ning trepistiku korrastamiseks telliti projekt.
14. juunil 2019 allkirjastati sihtotstarbelise toetuse leping kiriku 
trepi ja välisukse restaureerimiseks, akende tegevuskava koos-
tamiseks ja sellega seotud töödeks summas 57 125 €. Tallinna 
Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond suunas sel-
lest trepi remondiks 49 565 €, mis kattis treppide ja tugimüüride 
ehituse. Koguduse kanda jäi sõiduteeni viiva jalgtee ja trepiast-
mete ehitus, mis läks kokku maksma 20 445 €.
18. septembril algaski remont Vabaduse väljaku poolse trepis-
tiku korrastamiseks. 
Alustuseks lammutati trepistik ja kiriku tagumise ukse ees “hai-
gutas” suur ja sügav auk. Siis oli plaan, et ehitustööd lõppevad 
novembrikuu esimesel poolel.  Nii see kahjuks ei läinud, kiriku 
tagaküljel “tervitas” möödujaid silt tekstiga “Kõrvalistel isikutel 
objektil viibimine keelatud” veel ka detsembri alguses ja tööd 
kestsid kuu aega kauem.
Oktoobri teisel nädalal püstitati kiriku idakülje trepistiku kohale 
telk, et remonttöid saaks teostada ilmaoludest sõltumata.
Novembri keskpaigas täideti süvend ja sissekäigu tee liiva ning  
killustikuga. Seejärel ehitati trepi valamiseks saalungid ja valati 
trepid. 
2. detsembril eemldati 
trepistiku ehituselt telk ja 
detsembri keskpaigaks 
kaeti nii trepp kui sissekäi-
gutee graniitplaatidega.
17. detsembril käis uut 
treppi vaatamas ka Tal-
linna linnapea Mihhail 
Kõlvart koos linnavalit-
suse esindusega. Suur 
tänu Tallinna linnale toe-
tuse eest!
Ka koguduse toetus trepile oli märkimisväärne. Ehkki ehitus-
tööd on tänaseks lõppenud, on võimalik tehtud tööde katteks 
endiselt annetada:
EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus
EE902200221040614950, Swedbank
Märksõna TREPP

Külli Saard

KIRIKU TREPISTIK ON VALMIS!
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Koguduse juhatuse esimees Vootele Hansen annab tänukirja kauaaegsele 
naiskoori lauljale Eve Ottile
Jumalateenistuse lõppedes tänati koguduse tublisid vabataht-
likke ja töötegijaid:
Piret Aidulo – kontsertkoor 30, Canoruse ja kontsertkoori 
laulupeole viimine;
Pärtel Toompere – kontsertkoor 30, kontsertkoori ja Kaarli Kooli 
koori laulupeole viimine;
Ille Kaseste, Kaire Kopli, Madis Rene Lember, Riho Kinksaar, Risto 
Pomerants, Eve Täht ja Toomas Hark – kontsertkoori 30 aktiivsest 
liikmest on nemad algusaastatest laulmas;
Lehte Karula – tubli kontsertkoori laulja;
Pille Salmiste ja Reet Oolup – tublid koorivanemad;
Kersti Petermann – naiskoori laulupeole viimine;
Eve Otti – kauaaegne naiskoori laulja;
Külliki Luczkowski – tubli naiskoori laulja;
Liivi Põldmäe ja Karina Kivikas – suure panuse ja pühendumise 
eest Kaarli Kooli muusikategevuse arendamisse;
Sven Torpel – Kaarli Kooli maja ehituse ja kiriku remonttööde 
ehituse juhtimise eest;
Saima Sellak-Martinson ja Külli Saard – pikaajalise ja sisuka 
ajakirjandustegevuse eest (kuukiri Sõnad ja Teod, ajakiri 
Sulane).

Külli Saard
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Kaarli Kooli õppeaasta esimene pool lõppes 19. detsembril 
jõulupäevaga. Päev alustati ühise jõululaulude laulmise ja 5. 

klassi ingliskeelse jõulunäidendiga koolimajas ning lõpetati 
koolipere jõulujumalateenistusega Kaarli kirikus.

KAARLIKESE KIRIKUKOOLI NOORTERÜHM 
II TSÜKKEL 2019/20 õ-a 

„Sinu tahtmine sündigu“

12. jaanuar kell 12.00 Tund: Jeesus – kuningas vs lunastaja.

19. jaanuar kell 12.00  Tund: Võta oma rist ja kanna!
Jeesuse kannatustee; meie kannatused.

26. jaanuar kell 12.00  Tund: Ketsemani aed ja palve.

31. jaan – 02. veebr  Kaarlikese talvelaager “Ajatud lood” Kosel

KODUNE ARMULAUD
Armulaual võtab inimene pühitsetud armulaualeiva 

ja -veini kujul vastu Jeesuse Kristuse ihu ja verd, st teda 
ennast. Armulaud on sakrament ja sellest on soovitatav 

osa võtta nii sageli kui võimalik, see on justkui kiriku liikme 
vaimulik teemoon, roog, mis on vajalik, et kasvada Jumala 

tundmises ja kogemises.
Pöörduge julgelt oma koguduse poole, kui te mingil 
põhjusel enam kirikusse ei pääse. 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.

Kontakt:
Diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848

SAADA EESTPALVESOOV
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – 

sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! 
1 Ts 5:16–18

Kaarli koguduse kodulehel on võimalik saata oma 
eestpalvesoove ka elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja 

murepalved ning lahkunute mälestamissoovid kantakse 
jumalateenistustel ühises palves Jumala ette. 

Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

VASTUVÕTT KAARLI KOOLI 1. KLASSI 
2020/2021. õppeaastaks on alanud!

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab lapsevanem 
kooli järjekorraankeedi paberkandjal allkirjastatult või 
elektrooniliselt digiallkirjastatult: info@kaarlikool.ee.

Esimesse klassi kandideerimiseks saab last 
registreerida sünnist alates kuni vastuvõtuaasta 

30. jaanuarini.
Infotund kõigile huvitatud lapsevanematele 

toimub 30. jaanuaril kell 17.30
Tutvumiskohtumised kõigi järjekorras olevate lastega toimub 

5. veebruaril kell 15:00.
Vestlused lapsevanematega, mille käigus tutvustatakse lapse 
perekonnale Kaarli Kooli õppe- ja kasvatuslikke põhimõtteid 
ning selgitatakse perekonna ja kooli vastastikuseid ootusi, 

toimuvad 14.–15. veebruaril.
Õppekoha vastuvõtmist Kaarli Koolis kinnitab lapsevanem 
kooli ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega ning 
esimese sissemakse tasumisega hiljemalt 1. maiks 2020.



Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Seenioride klubi 15. jaanuaril kell 14
koguduse majas. 

Koraalikoor 2. jaanuaril kell 13

Diakooniatöö

PIIBLITUNNID
Esmaspäeviti kell 17.30 

kiriku keldris.

Esimene kohtumine 13. jaanuaril.

Teisipäevased piiblitunnid 
alustavad veebruaris.

Lisateave: õp Kaisa Kirikal 
(kaisa @ ekn.ee, 5347 8967)

JAANUAR KIRIKUS...

15. detsembrist käivitus kirikus digi-
taalne annetuskeskkond, mille kau-
du on vōimalik toetada kogudust ja 
selle erinevaid töövaldkondi. 
Samuti on vōimalik tasuda liikme-
annetust. 
Kui soovite teha nimelist annetust, 
siis palun sisestaga ID kaart selleks 
ettenähtud kohta. Siis on vōimalus 
tehtud annetuselt tagasi saada tulu-
maks.
Head tutvumist ja kasutamist!

LEERIKOOL 

18. jaanuar – 05. aprill 2020
04. aprill – 21. juuni 2020

12. september – 29. november 2020

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
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
annetused Kaarli Kooli toetuseks:
Swedbank EE332200221056298548

KOGUDUSE KANTSELEI 

T 01. jaanuar kell 12:00 Missa
R 3. jaanuar kell 19:00 Heli ja valguse kontsert Helgus. 

Rolf Roosalu ja Tiit Kikas. Piletitega.
R 3. jaanuar kell 22:00 Heli ja valguse kontsert Helgus. 

Rolf Roosalu ja Tiit Kikas. Piletitega.
ISSANDA TEMPLIS – Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, 
täis armu ja tõde. Jh 1:14
P 05. jaanuar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 06. jaanuar kell 13:00 Missa, Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev
T 07. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Vene Koorikapell. Dirigent Olga Tungal. Sissepääs vaba.
K 08. jaanuar kell 17:30 Missa
RISTIMISE AND – Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
P 12. jaanuar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 13. jaanuar kell 13:00 Missa
T 14. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Mikhail Mishchenko – orel (Peterburi), Boris Barinov – vioola (Peterburi). 
Kavas Delius, Elgar, Vähi. Toetaja The Delius Trust. Sissepääs vaba.

K 15. jaanuar kell 17:30 Missa
JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE – Seadus on ju antud Moosese kaudu, 
arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
P 19. jaanuar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 20. jaanuar kell 13:00 Missa
T 21. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Ludmilla Kõrts – sopran, Meelis Vahar – viiul, Tiia Tenno – orel. Sissepääs vaba.
K 22. jaanuar kell 17:30 Missa
JEESUS ÄRATAB USULE – tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja 
nad istuvad lauas jumala riigis. Lk 13:29
P 26. jaanuar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 27. jaanuar kell 13:00 Missa
T 28. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Ott Indermitte – bariton, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 29. jaanuar kell 17:30 Missa


