
Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! (2Kr 6:2)
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SÕNAD JA TEOD
Neljandas Moosese raamatus ütleb Issand Moosesele: Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: Õnnistades Iisraeli lapsi, öel-
ge neile nõnda: Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline! Issand 
tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid! (4 Moosese 
6:22-27). 
Kas sa oled mõelnud, mida tähendavad õnnistussõnad? Sõnad, mida vaimuliku suu läbi Issand enne jumalateenistuse lõppu 
ütleb, aga teisalt, mida kasutame sageli ka ise, kui soovime üksteisele “õnnistatud pühapäeva” või kui kedagi õnnitledes ütle-
me “Rohket Jumala õnnistust sulle!”. 
Kui me kedagi õnnistamissõnadega õnnistame või õnnistust soovime, siis palume Jumala nime kolmekordselt õnnistatava 
peale ja usaldame ta nende sõnadega Jumala kätte. Jumal olgu sinuga kõiges, mis ajalikus elus võib sinuga juhtuda, ning 
hoidku ja kaitsku sind kõige eest, mis püüab sind kiusata või Issandast eemale eksitada. Jumal halastagu sinu peale ja olgu 
sulle armuline. Issand tunneb sind läbi ja läbi ning näeb ja teab kõik, mida sa mõtled, ütled ja teed. Ta teab ka, et sa vajad igal 
päeval Tema ligiolu, halastust ja armu. Jumala pale su üle toogu sulle rahu. Rahu Issandalt on ülevam kui kõik sinu mõistmine 
kokku ning hoiab su südame ja mõtted Kristuses Jeesuses. Issand andku su hinge rahu argipäeva tegemiste ja toimetamiste 
keskel, su suhetes, rõõmudes ja katsumustes. Õnnistamise juurde tehakse ka ristimärk, mis on meie sõnatu palve ja nähtav 
usutunnistus. Seega, ristimärgi tegemisega saab meie usk konkreetse vormi. Ja sellisena muutub meie palve Jumala õnnistu-
se palumisel ja teistele soovimisel reaalsemaks.
Julgustagu alanud kuu juhtsalm sind Issanda õnnistust avatud meele ja südamega vastu võtma. Aga see julgustagu sind ka 
teisi õnnistama. Kui Jumal annab ja jagab sulle rikkalikult, siis ei saa sinagi sellega kokku hoida. Sest õnnistus saab kasvada 
ja seda võib kogeda kõikjal, kus seda jagatakse.

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

ON OLNUD IMELINE 2019. AASTA
Alustan väikese emotsiooniga. 
Olin möödunud aasta esimesel poo-
lel koguduse tegevuse osas suhteliselt 
skeptiline, kuna enamik näitajaid ei olnud 
sugugi positiivsed. Tundus, et tegevu-
sed, millesse oleme panustanud, ei ole 
töötanud. Eriti olin skeptiline nii laste 
ristimiste kui leerilaste arvu osas. Suve 
hakul olin kindel, et leerilaste arv vähe-
neb võrreldes 2018. aastaga umbes 20 
leerilapse võrra.
Möödunud aastale tagasi vaadates aga 
tõdesin, et on olnud imeline aasta ja va-
hepeal hinge pugenud mure sai ootama-
tu lahenduse. Jäi vaid taas imestada, kui-
das Jumal on meid hoidnud ja juhtinud. 
Ka kõige negatiivsem prognoos oli tegeli-
kult ekslik. Ja selle üle, et me inimestena 
eksime, aga Jumal mitte, on hea meel.
Alustan seda tagasivaadet siiski muret-
tekitavate mõtetega ja lõpetan rõõmsa-
tega.
Alles hiljuti avaldas Soome kirikuajaleht 
„Kotimaa“ artikli, milles räägiti usulisest 
kasvamisest. Taas rõhutati, et inimese 
usulised arusaamad ja hoiakud kujune-
vad välja juba varases lapseeas. See-
pärast on kogudustel ja lapsevanematel 
suur vastutus, et kogudustes oleks jätkuv 
lastetöö ja vanematel oleks võimalus 

oma lapsi pühapäevakooli tuua. 
Ilmselt ei erine Kaarli kogudus teistest 
selle poolest, et meie lastetöö oleks väga 
rohkearvuline, kuigi koguduse suurust 
arvestades võiks see ju nii olla. See pa-
nebki küsima, et kuidas ja millisel moel 
meie liikmete lapsed oma usu teadmisi 
saavad? Pean väga oluliseks, et pöörak-
sime järgneval ajal laste usulisele kas-
vamisele tähelepanu. Et mõtleme koos, 
kuidas leida uusi kaastöölisi lastetöö te-
gijate hulka ja mida teha, et lapsed liituks 
ka meie koguduse lastetööga. Hea meel 
on sellest, et selle valdkonna muret lee-
vendab koguduse kool ja lasteaed.
Natuke sarnane on olukord meie töös ea-
katega. Need vahvad rühmad, kus eakad 
osalevad, on mõistetavatel põhjustel jää-
nud väiksemaks. Samas eakaid ju tuleb 
juurde. Kutsun siinkohal üles neid kõiki 
osalema nendel toredatel kokkusaamis-
tel, mida koguduses korraldatakse. Kõik 
see on heaks võimaluseks, et koos su-
helda ja olla aktiivne ka oma vanadus-
päevadel.
Liikmeannetajate vähenemine teeb ka 
murelikuks. Oleme selle nimel palju
vaeva näinud, et see arv ei langeks.
Samas tunnustan kõiki, kelle ohvri-
meelsus ei ole kahanenud, vaid vastu- 
pidi, annetuste suurus on kasvanud

enam kui kunagi varem. Liikmeannetuste 
kogusumma on kasvanud pea 12% (2018. 
aastal oli kasv 5%). Liikmeannetajaid 
oli möödunud aastal 1772. 
Kui eelnenud read tegid natuke mure-
likuks, siis on olnud siiski väga imeline 
aasta ja saame selle üle koos rõõmus-
tada.
RÕÕMUSTAN laste ristimiste ja ka kõigi 
teiste ametitalituste arvu kasvu üle. 2019. 
aastal ristiti 153 inimest, aastas toimus 
kolm leerikursust ja konfirmeeriti 121 uut 
koguduse liiget, laulatati 29 paari ja 
maeti 122 inimest. Armulauale võeti 
kirikus 9634 inimest, lisaks jagati armu-
lauda kodus ja haiglates kokku 64 inime-
sele. 
Jätkati pühapäevaste, esmaspäevaste 
ja kolmapäevaste missade pidamist. 
Pühapäevaseid ja pühade jumalateenis- 
tusi peeti kokku 199, enamus neist olid 
armulauaga (196). 
Keskmiselt võttis pühapäevastest ja suu-
remate kirikupühade jumalateenistustest 
osa 180 inimest. Muusika osa jumala-
teenistustel on mitmekesine, kaasatakse 
laulukoore, soliste ja instrumentaliste. Li-
saks orelile kõlas teenistustel vokaal- või 
instrumentaalmuusika 45 korral. 
Pärast missat saab igal pühapäeval olla 
kirikus ühises kirikukohvi lauas ja suhel-
da nii omavahel kui ka vaimulikega. 
RÕÕMUSTAN koos kooridega, kes osa-



lesid 2019. a juubelilaulupeol. Laulukaare all laulsid Kaar-
li kiriku kontsertkoor, kammerkoor Canorus, naiskoor, 
noorteansambel, Kaarli kooli mudilaskoor ja lastekoor. Suur 
tänu kõikidele koorijuhtidele, kes selle suure töö tegid: 
Piret Aidulo, Kersti Petermann, Pärtel Toompere, Maarian 
Lend, Karina Kivikas ja Marika Kahar. Kontsertkoor tähistas 
möödunud aastal ka oma 30. sünnipäeva ja rõõm oli koguduse 
keskel tähistada organist M. Kahar 70. sünnipäeva.
RÕÕMUSTAN helde ohvrimeele üle. Kuigi annetajaid jäi vähe-
maks, kasvas märgatavalt koguduse liikmeannetuste summa. 
Kõige suurem osa annetajatest on 45–64-aastased (539 ini-
mest) ja keskmise annetuse suurus oli 74,77 €.  Samuti oli kooli 
lastevanemate panus koolis tehtavate tööde finantseerimisse 
märkimisväärne.
RÕÕMUSTAN selle üle, et üle aastate toimus taas noorteleer 
ja on lootust, et  meie noortetöö saab tuule tiibadesse. Sügisel 
alustanud uus 8 noorega leerirühm saab õnnistuse selle aasta 
suvel.
Erinevate valdkondade aruandeid lugedes märkasin suurt soo-
vi ja pühendumist, millega inimesed koguduses tööd teevad ja 
oma töösse panustavad. Hoolimata keerulistest hetkedest ja ta-
gasilöökidest, otsitakse pidevalt uusi võimalusi oma valdkonna 
edendamiseks.
Märkimisväärseks on muutunud Kaarli Kooli laste osalemine 
koguduse lastetöös ja pereüritustel. Just sellise tegevuse kau-
du saavad ka vanemad, kes ise kirikuga seotud pole, aimu ko-
guduse igapäeva tegemistest.
RÕÕMU VALMISTAB Kaarli Kooli lapsevanemate soov 
panustada kooli arengusse ja kasvamisse. Tänu nende abile 
õnnestus saada laen koolimaja ehitamiseks ja märkimis-
väärne on vanemate kaasalöömine erinevatesse tegemistesse, 
mis aitavad kaasa nii kooli sisulisele kui majanduslikule toimimi-
sele. Kaarli Kooli maja ehitus algas 2019. aasta suvel ja ehitus-
tööd saavad valmis loodetavasti 2020. aasta septembriks.
RÕÕMU VALMISTAB, et „surnute missa“ on leidnud oma kindla 
koha meie jumalateenistuste kavas ja positiivselt üllatas inimes-
te suur osalemine jõuluõhtu teenistustel. Tavaks on ka muutu-
mas palvused Rahumäe kalmistu kabelis, mida peeti möödu-
nud aastal kokku 3.
Aruandeaastal jätkati pühapäevaste, esmaspäevaste ja kolma-
päevaste missade pidamist. Pühapäevaseid ja pühade jumala-
teenistusi peeti kokku 199, enamik neist olid armulauaga (196). 
Keskmiselt võttis pühapäevastest ja suuremate kirikupühade 
jumalateenistustest osa 180 inimest. Muusika osa jumala-
teenistustel oli mitmekesine, kaasati laulukoore, soliste ja instru-
mentaliste. Lisaks orelile kõlas teenistustel vokaal- või instru-
mentaalmuusika 45 korral. 
Pärast missat saab igal pühapäeval olla kirikus ühises 
kirikukohvi lauas ja suhelda nii omavahel kui ka vaimulikega. 
Aprillis ordineeriti diakoniks Kevin Kirs.
RÕÕMU TEEB, et oleme juba 3 aastat suutnud õnnitleda ko-
guduse liikmeid alates 25. eluaastast ja saadud tagasiside on 
väga positiivne. Rõõmu teeb, et oleme juba 3 aastat õnnitle-
nud koguduseliikmeid alates 25. eluaastast e-posti teel. Lisaks 
oleme juba 13 aastat õnnitlenud koguduse liikmeid posti teel 
ümmargustel tähtpäevadel alates 50. eluaastast. Saadud taga-
siside on väga positiivne.
Eriliselt tahan tänada ja RÕÕMUSTAN meie vabatahtlike eest, 
kes pühendavad oma aega koguduse tööde ja tegemiste heaks. 
Suur osa koguduse tegevusest toimub just nende abil. 
Vabatahtlikke erinevates valdkondades on umbes 350. Olen 
tänulik,  et inimesed leiavad aega ja on valmis panustama kogu-
duse töösse koorilauljatena, lapsevanematena, lastetöötegija-

tena, jumalateenistuste abilistena, koguduse nõukogu liikme-
tena ja osalistena väiksemate tööde-tegemiste juures. Ilma 
vabatahtliketa ei oleks kirikuuksed avatud ka suvekuudel 
ja sügisel. Kokku külastas kirikut ja osales kirikus toimuvatel 
jumalateenistutel, palvustel ja kontsetidel 70 036 inimest.
Koguduse igapäevaeluga saab kursis olla ajakirja “Sulane”, 
kodulehe, kuukirja “Sõnad ja Teod”, Facebooki lehe kaudu. 
Lisaks oleme kasutusele võtnud Youtube’i kanali, et edastada 
mõtteid ja sündmusi koguduse elust. Kirikus on uus digitaalne 
annetuskeskkond, mis annab võimaluse lihtsamalt ja muga-
vamalt toetada koguduse tööd ja tasuda liikmeannetust. 
RÕÕMUSTAN, et jätkunud on täiendkoolitused juba tuttava 
loengusarja „Jalutades Jumala aedades“ ja piiblitundide näol. 
Lisaks pidasin loenguid ristiusu alustest ja õpetusest ning ka 
jumalateenistustest. Pered on saanud ühiselt osaleda pere-
kohviku loengutel ja aruteludel. Koguduseliikmetele toimus 
nelipüha laupäeval ka väljasõit, kus külastati Loksa, Kuusalu, 
Jõelähtme kirikuid ja teele jäävaid vaatamisväärsusi.  
RÕÕMUSTAN remonttööde pärast, mis on tehtud ja millele 
Tallinna linn on abikäe ulatanud. Restaureeriti kiriku välisuks ja 
ehitati uus Vabaduse väljaku poolne trepistik.
Isklikus plaanis olen TÄNULIK JA RÕÕMUS tunnustuse ja tä-
helepanu eest – möödunud aastal sain Tallinna linnalt teenete-
märgi ja koguduse poolt kuldristi.
Ilmselt jäi midagi ka mainimata, aga kogu aastale peale vaa-
dates kajastub kõiges see imeline, mis on Kaarli kogudusele 
möödunud aastal osaks saanud. Tänu olgu Jumalale!
Alanud aasta on kogudusele ja kirikule ilusate numbrite aasta. 
Kogudus saab 385-aastaseks ja kiriku pühitsemisest möödub 
150 aastat.
Olgu meie kõigi ühiseks palveks, et Issand õnnistaks seda ko-
gudust ka jätkuvalt nii nagu Ta on seda teinud tänaseni.
Kiidetud olgu Jeesus Kristus!

Koguduse õpetaja Jaak Aus



KAARLIKESE KIRIKUKOOLI NOORTERÜHM  
II TSÜKKEL 2019/20 õ-a 

„Sinu tahtmine sündigu“

31. jaan – 02. veebr  Kaarlikese talvelaager “Ajatud lood” Kosel
09. veebruar kell 12.00 Tund: Suur Neljapäev ja armulaud.

16. veebruar kell 12.00 Tund: Jeesuse ülestõusmine – igavese 
elu lootus.

24. veebruar Eesti sünnipäev
1. märts II tsükli lõpetamine

TUHKAPÄEV
Tuhkapäev on üks kirikuaasta ülestõusmispühade tsüklisse 
kuuluvatest pühadest. Ülestõusmispühale eelneb 40 argipäeva 
kestev paastuaeg, mis algab tuhkapäevaga. Tuhkapäev on alati 
kolmapäev, mis langeb seitsmendasse nädalasse enne üles-
tõusmispüha, ajavahemikku 4. veebruarist kuni 10. märtsini. 
Algul paastuti enne ülestõusmispühi vaid paar päeva, 3. sajan-
dil pikenes paast nädalale. Kuid juba 339. a nimetab Athanasios 
40-päevast paastu. 40-päevase paastu kinnitas lõpuks paavst 
Gregorius Suur. Kuna pühapäevad ei ole paastupäevad, siis 
ulatub suur paast kuue ja poole nädala pikkuseni. Nii kujunes 
ka tuhkapäev paastu esimeseks päevaks.
Tuhkapäeval puudub otsene Piibellik alus. Piibellikuks aluseks 
paastuaja pikkuse määramisel on olnud Jeesuse paastumine 
kõrbes, samuti Moosese 40-päevane viibimine Siinai mäel, 
prohvet Eelija paast ja Niinive linnale antud meeleparandusaeg. 
Samuti leiame Piiblist mitmeid kohti, kus tuhk on nähtavaks pa-
tukahetsuse märgiks. Kuna tuhkapäeva traditsioonil puudub ot-
sene Piibli taust, siis Martin Luther loobus tuhkapäeva tähista-
misest kirikupühana. Ometi on mitmed protsestantlikud kirikud 
tänapäeval tuhkapäeva taas enda jaoks avastanud. 
Tuhkapäeva tähistamise juurde kuulub tava, kus missa käigus 
teeb preester kirikuliste laubale, patukahetsuse märgiks, pöid-
laga tuhast ristimärgi. Algselt katoliiklik traditsioon on täna juur-
dunud ka mitmes protestantlikus kirikus.
Kirikuliste laubale tuhaga ristimärgi tegemise tava pärineb 
paavst Gregorius Suure (590–604) ajast. 10. sajandil kirjutab 
munk Aelfric Inglismaalt “Nüüd tehkem, paastuaja alguses, see 
vähene, et märgime ennast tuhaga. Tähistamaks meeleparan-
dust ja loobumist pattudest”. 11. sajandiks oli tava laialdaselt 
levinud.
Tuha saamiseks põletatakse eelmisel aastal Palmipuude pühal 
kirikus kasutatud palmi ja pajuoksad. 
Tuhkapäeval ja paastuajal on tänapäeva kirikus mitu eesmärki:
• inimene kahetseb oma pattu ja kiindumust sellesse maail-

ma ning igatseb tagasi pöörduda Jumala tahte täitmisele; 
• inimene tunnetab Jumala pühadust ja armastust, mis saab 

eriliselt nähtavaks Kristuse kannatuses ja ristisurmas; 
• inimene püüab kasvada üha vastutustundlikumaks ja õpib 

jagama enda omast teiste abivajajate heaks.
Kui kauaks patukahetsuse märgiks olevat tuharisti laubal peaks 
hoidma puuduvad täpsemad reeglid. Sageli pühivad inimesed 
risti laubalt vahetult peale missat, kuid paljud hoiavad ristimärki 
otsmikult päeva lõpuni või seni, kuni see ära kulub.
Tuhkapäeva missa, koos tuharisti tegemisega, toimub Kaarli 
kirikus sellel aastal kolmapäeval, 26. veebruaril kell 17.30.

Koguduse diakon Meelis Holsting

Tõnis Mägi
KAARLI KIRIKUS

15. VEEBRUAR
KELL 17.00

Piletid PILETILEVIST ja enne algust kohapeal.

Kontserdi tulu läheb Kaarli Kooli koolimaja ehituse heaks.

KAARLI KOOLI HEATEGEVUSKONTSERT toimub juba 8. korda. 
15. veebruaril kell 17:00 esitab oma autorikontserdi üks eesti 
tuntumaid ja rahvast enim mõjutanud muusikuid, armastatud 
suurkuju Tõnis Mägi. Temaga koos astuvad üles ka Kaarli Kooli 
lapsed. 
Nii kontserdi- kui ka kohvikutulu läheb Kaarli Kooli juurdeehitu-
se toetuseks. 
Kontserdi piletid on müügil Piletilevis, Kaarli Koolis, Kaarli kiri-
kus ja enne kontserdi algust kohapeal.
Tulles kuulama kaunist muusikat, teed head!



Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Seenioride klubi 19. veebruaril kell 14
koguduse majas. 

Koraalikoor 6. veebruaril kell 13

Diakooniatöö

PIIBLITUNNID
Esmaspäeviti kell 17.30 

kiriku keldris.

Teisipäeviti kell 14.00 
koguduse majas.

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

VEEBRUAR KIRIKUS... 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 

KRISTUS – JUMALA KIRKUSE SÄRA – Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on 
kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5
P 02. veebruar kell 10:00 Missa, Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev

kell 12:30 Missa, Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev
E 03. veebruar kell 13:00 Missa
T 04. veebruar kell 17:30 Muusikaõhtu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrandid Aivar Uuk ja Erich-Johann Kullamäe 
orelil professor Andres Uibo oreliklassist. Sissepääs vaba.

K 05. veebruar kell 17:30 Missa
TEENIMATU ARM - Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse 
pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18
P 09. veebruar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 10. veebruar kell 13:00 Missa
T 11. veebruar kell 17:30 Muusikaõhtu. Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
K 12. veebruar kell 17:30 Missa
L 15. veebruar kell 17:00 Tõnis Mägi autorikontsert
JUMALA SÕNA KÜLV – Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma 
südant kõvaks. Hb 3:15
P 16. veebruar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 17. veebruar kell 13:00 Missa
T 18. veebruar kell 17:30 Muusikaõhtu

Tiit Kiik – orel. Sissepääs vaba.
K 19. veebruar kell 17:30 Missa
L 22. veebruar kell 15:00 XIII Tallinna talvefestival

Eesti Noorte Kontsertorkester, Tallinna Muusikakeskkooli Trompetiansambel, Brass-
Academy Tallinn, Neeme Ots (trompet), Tiia Tenno (orel), muusikaline juht ja dirigent 
Aavo Ots, dirigendid: Kaido Kivi, Priit Sonn, Villem Endel Tiits. Kavas: Bach, Schubert, 
Aavik, Eespere, Trass jt. 

JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE – Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal 
viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
P 23. veebruar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 24. veebruar kell 10:00 Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistus
T 25. veebruar kell 17:30 Muusikaõhtu

Egor Kolesov – orel (Peterburi). Kaastegev Ruslan Shmelkov – klarnet.
K 26. veebruar kell 17:30 Missa, Tuhkapäev, Palvepäev

4. veebruar  EINAR LAIGNA. Ego ja patt
11. veebruar  EINAR LAIGNA. Väline ja Sisemine, Sõna sai lihaks
18. veebruar  JAAN LAHE. 2. sajandi kristlike apologeetide käsitlus Jumalast ja
  kreeka filosoofia roll selle sõnastamisel
25. veebruar  JAAN LAHE. Katoliku teoloog Karl Rahner (1904–1984) ja 
  tema käsitlus inimeksistentsist
3. märts  ARNE HIOB. Usust ja teadusest I
10. märts  ARNE HIOB. Usust ja teadusest II
17. märts  RIHO SAARD. Usulise kirjanduse eripärast 
  (tõukudes Hiiumaa kirjandusloost)
24. märts  KALMAR ULM. Idakiriku usutunnistuse teoloogiline sisu

Kell 18.30 koguduse majas saalis /Toompuiestee 4/. Sissepääs vaba

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”


