
M
aa

ra
 V

in
di

 il
lu

st
ra

ts
io

on
, 2

02
0

nr 2/75 jõulukuu AD 2020



EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus
Toompuiestee 4, Tallinn 10142
Telefon 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: kaarlikogudus.ee

Sulane. Tallinna Kaarli koguduse ajakiri, ISSN 1406-8168;
tiraaž 300; ilmub kaks korda aastas
Trükikoda: Trükiviis OÜ
Toimetus: Külli Saard, Saima Sellak-Martinson
Keeletoimetaja: Rolf Liiv
Küljendaja: Külli Saard
Arvelduskontod: SEB, arve: EE171010022004706006
Swedbank, arve: EE392200221011214295

Juhtkiri. Toimetus

Jutlus. Kaarli kiriku 100. aastapäeval, 
19.12.1970. Paul Saar

Tallina Kaarli koguduse õpetajate mõtteid 
koguduse- ja kirikuaastapäeval peetud jutlustest

Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus.
Kaarli koguduse vaimulikud ja nende jutlused 
Kaisa Kirikal

Kolmas oikumeeniline kirikukogu. 
Efesos – 431 a.D.  Ain P.  Leetma 

Koguduse ajalugu. Luterliku piiskopiameti 
pidulikust  taassisseseadmisest Tallinna Kaarli 
kirikus. Riho Saard

Koguduse töötegija. Koguduse koorid 
keerulisel ajal. Maarian Toompere, Pärtel 
Toompere

Lumeroos. Maara Vint

1

2

4

8

10

14

20

22Maara Vindi illustratsioon, 2020



Juhtkiri
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Me elame praegu viiruse levikust 
tingitud ootamatuid muutusi ja 
ümberkorraldusi täis pikitud ajas. 
Esimese hooga võib uus olukord 
abitust, hirmu ja peataolekutunnet 
tekitada, kuid kui rahulikult järele 
mõelda, on selline pealesunnitud 
muutus samas hea võimalus süü-
vida rohkem teemadesse, mis on 
ajatud. Me saame mõelda sellele, 
mis on olnud, märgata Jumala toi-
mimist ja juhtimist meist igaühe 
elus ning leida Tema imelise te-
gutsemise ära tundmisest tekkivat 
tänumeelsust. 

17. sajandil kirjutas Johann 
Rist laulusõnad, mis saatku meid 
julgustades ja palvetama kutsu-
des ka täna: „Eks see ole arm ja 
heldus Jumalaga kõnelda, et meil 
patustel on julgus Tema ette astu-
da? Eks Ta meid ju armasta: patud 
andeks annab Ta! Küll siis võime 
julged olla, palvele nüüd rõõmsalt 
tulla!“ /KLPR 315/

Meie kogudusel on Juma-
la kiitmiseks ja tänamiseks väga 
palju põhjust. See on tõesti Tema 
suur arm ja heldus, mis on kand-
nud meid nii kaugele, et neljan-
dal advendipühapäeval saame 

tähistada oma 
kiriku 150. ja 
koguduse 350. 
aastapäeva, aga 
ka ajakirja Su-
lane 30. tegut-
s e m i s a a s t a t . 
Seega on meie 
käesolevat juu-
belihõngulist 
ajakirjanumbrit 
võimalik ni-
metada ka ajas 
tagasivaatavaks. 
Seekordse Su-
lase jutlus on 
pärit kunagise 
õpetaja Paul 
Saare sulest 
aastast 1970, 
mis on peetud 
kiriku 100. aas-
tapäeval! Kuna 
värskelt nägi 

trükivalgust ka Kaarli kogudust 
aastatel 1863–2020 teeninud vai-
mulike jutluste kogumik, toome 
välja lõike teistegi kunagiste õpe-
tajate aastapäevajutlustest. Kiriku-
loolane Riho Saard selgitab 1921. 
aastal Kaarli kirikus aset leidnud 
piiskop Kuke ametisseseadmise 
(kui luterliku piiskopi ameti taas-
sisseseadmise) eellugu ja tutvus-
tab lähemalt selle ajaloolise sünd-
muse toimumist. Isa Ain Peetrus 
on oikumeeniliste kirikukogude 
käsitlemise teel jõudnud Efesose 
kirikukoguni, mis oli järjenumb-
rilt kolmas ja leidis aset aastal 
431. Taas on võimalik lugeda 
Maara Vindi järjekordset südam-
likku mõtisklust ning samuti Maa-
rian ja Pärtel Toompere koostatud 
ülevaadet meie koguduse kooride 
tegemistest praegusel keerulisel 
„koroonaajal“. 

Soovime palju aastaid kõigile, 
kelle aastapäeva tähistame ning 
muidugi: lahket lugemist!

Sulase toimetus
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Jeesus ütles: Mina olen tulnud, et neil 
oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. 
Johannese 10:10b 

Armsad kuulajad! Me elame 
praegu oma kirikuaastas Kristuse 
tulemise aja lõpul. Juba ongi kau-
nid jõulukuused seda jumalakoda 
ehtimas ning vaid mõni päev veel 
lahutab meid ristirahva suurimast 
ning meile armsaimast pühast – 
jõuludest.

Kuid täna õhtul pole me siia 
kogunenud mitte tavalisele adven-
diaja jumalateenistusele, vaid see 
kokkutulek on erilise tähendusega 
ning eriti pidulik. Selle erilise 
tähenduse ning teenistuse pidu-
likkuse põhjus peaks küll olema 
tuntud ja teada ja samaaegselt ka 
meile kõigile nähtav ega ole mul 
seetõttu alust seda siinkohal enam 
lähemalt puudutada.

Suurtel elu tähtpäevadel ning 
pidulikel silmapilkudel on ini-
mene ikka tavalisest tundekül-
lasem, ta mõte ja meel, ta süda 
ja tunded on erutatud, haaratud 
ning liigutatud. Arvan, et see on 
maksev ka praeguse silmapilgu 
kohta, mil me oleme kogunenud 
siia pidurüüs olevasse pühakotta 
Tallinna Toompea Kaarli kiriku 
100. aastapäeva puhul korral-
datud liturgilisele jumalateenis-
tusele, ja et see puudutab meid 
kõiki – nii teid, armsad kuulajad, 
kui ka mind ennast.

See on küll kõigiti arusaadav, 
aga ega kirikut ole ehitatud siia 
mitte selleks, et inimestes ülevaid 
meeleolusid luua või et kogudus 
siin oma tundeid võiks välja elada. 
Samuti ei seisa see koda siin püsti 
mitte selleks, et me vaid imetlek-
sime hoonet kord projekteerinud 
arhitekti loova mõtte lennukust 
ning meie rahva kuulsa poja aka-
deemik Johann Köleri ainulaadse 
kunstiteose omapärast võlu. Kui 
me ka ütleksime kõige ilusamaid 
kiidusõnu selle jumalakoja suu-
ruse ning kõrguse, ta avaruse 
ning kauniduse kohta, siis kõik 
see ei õigustaks veel ta olemasolu. 
Nõnda peame ütlema, et see koda 
on ehitatud siia siiski selleks, et 
siit paigast võiks kosta me rahvale 
Jumala Sõna, mis talle taevateed 
juhataks, et siin saaks kuulutatud 
häid ning rõõmsaid uudiseid – 
evangeeliumit Jeesusest Kris-
tusest, maailma Päästjast ning 
Lunastajast, kelle läbi iga inimene 
võib armu ja andeksandmist leida, 
elu ning õndsuse pärida. Kõik 
muu, mis puudutab selle pühakoja 
kujundust ning kaunidust, on sea-
tud viimselt vaid selle ühe keskse 
eesmärgi teenistusse. Tõesti juba 
paljalt oma tummagi olemu-
sega tahab see koda me mõtteid 
ning meeli ülendada üles Jumala 
poole, seada me silma ette Jumala 
suuruse, vägevuse ning pühaduse, 
teisalt aga inimese väiksuse ja 
patususe. 

Kui mõningad aastad tagasi 

asuti Tampere linnas uue Kaleva 
kiriku rajamisele, siis ütles kõigele 
sellele tööle väga lähedalt kaasa 
elanud koguduse hingekarjane 
omapoolse soovitusena projekti 
tegijaile: „Looge ja ehitage selline 
kirik, et inimesel, kes seda kirikut 
näeb, kaoks isu pattu teha.”

Aga viimselt siin maa peal on 
kõik kaduv: nii inimene ise kui 
ka ta kätetööna loodud kuitahes 
võimsadki hooned. Kõik need 
kord hävivad, ainult oma sõnade 
kohta võib Issand Jeesus ütelda: 
„Taevas ja maa hävivad, aga minu 
sõnad ei hävi mitte.” Igavese Elu-
sõna kuulutamise ja kuulmise pai-
gaks ongi see pühakoda mõeldud 
ja seda suurt otstarvet on ta nüüd 
tohtinud täita juba ühe sajandi 
vältel. Ka meie tahaksime tänasel 
õhtul siin kuulda ning tähele panna 
neid elavaid sõnu, mis on lähtu-
nud Jeesuse suust. Oh, et me Hea 
Karjase enda hääl võiks kosta me 
kõrvu ja et Ta ise saaks meid kõige 
sel õhtul kuuldava ning koge-
tava kaudu rohkesti õnnistada!

Jeesus ütles loetud kirjakohas: 
„Mina olen tulnud, et neil oleks 
elu, ja oleks seda ülirohkesti.“

Sõna ja mõiste elu on oma 
sisult väga avar. Ükski keel ei ole 
suutnud veel leiutada kohast sõna, 
et ütelda, mis on elu, ega ole 
suuteline ka teadus andma selle 
sisu edasi mõne valemiga. Me 
võime rääkida elust bioloogilise 
või füüsilise nähtena, jälgida elu 
vaimset ja vaimulikku palet või 
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jällegi võime pöörata tähelepanu 
inimese ühiskondlikule ning sot-
siaalsele elule.

Jeesus suhtus elusse kogu 
ta mitmepalgelisuses jaatavalt, 
positiivselt, Ta ei tulnud päästma 
ainult inimese hinge, vaid inimest 
tervikuna, ka tema ihu, mida 
apostel Paulus nimetab koguni 
Jumala templiks. Evangeeliumide 
järgi võitles Jeesus kõige inim-
liku haiguse ja häda vastu, andes 
inimestele tagasi nende kaotatud 
tervise: pimedaile nägemise, kur-
tidele kuulmise, jalutuile kõn-
dimise, pidalitõbistele puhtuse, 
mõnel korral tõi Ta inimesed ellu 
tagasi isegi surma küüsist ning 
haua rüpest. Aga Ta ka trööstis 
kõiki kurbi ning rõhutuid, julgus-
tas argu ja vaevatuid, tegi terveks 
sünged meeled ja haiged hinged. 
Kuid Jeesus astus kartmatult välja 
ka ühiskondliku õigluse, õige, 
ausa ning kõlbelise elu eest. Ta 
tahtis tõsta inimelu selle madalaist 
egoistlikest püüdlusist kõrgemale 
tasapinnale. 

Aga kõike seda – ihu ja hinge 
tervist, õiglust, ausust, kõlbeli-
sust – võib inimelus taotleda ka 
ilma Jeesuse Kristuseta. Seepä-
rast ei olnud see kõik veel Jeesuse 
tuleku ning Ta tegevuse otsene ja 
tegelik ülesanne ning eesmärk. 
Kui Õnnistegija siin ütles, et Ta 
on tulnud selleks, et neil oleks 
elu, siis peaksime selle elu kirju-
tama küll õieti suure algustähega, 
sest see sisaldab endas midagi sel-
list, mis on rohkem kui inimese 
füüsiline, vaimne ning sotsiaalne 
elu. Evangelist Johannes tunnis-
tab, et Jeesuses eneses on elu, ja 

ka Õnnistegija ise on seda ütelnud 
enda kohta: „Mina olen tee, tõde 
ja elu.“ Kus nüüd iial on inimesel 
loodud ühendus Kristusega, seal 
on tõeline elu, seal on puhkenud 
esile eluallikast lähtuv igavene 
elu. Ja see ühendus Jeesusega saab 
loodud ning alal hoitud usu läbi 
Temasse. Johannese 3:36 on kirju-
tatud: „Kes usub Pojasse, sellel on 
igavene elu.“ Pühakirja järgi see 
elu, mida Jeesus meile tuli tooma, 
tähendab siis ennekõike osadust 
Jumalaga. Seal, kus see osadus 
on katkenud, valitseb surm – vai-
mulikus mõttes. Jeesuse tuleku 
keskseimaks ülesandeks kuju-
nes nõnda selle algse ja lähedase 
vahekorra taastamine, mis valitses 
inimese ja tema Looja vahel para-
diisis. Jumala algne loomismõte 
oli ju, et inimene – Jumala näo 
järgi loodud ja Ta vaimu eneses 
kandva olevusena – elaks Jumala 
ees ja Temaga kõige lähedasemas 
eluosaduses, Isa-lapse vahekorras. 
Patt ja pattulangemine aga purus-
tasid inimese algse seisundi ning 
inimene läks nüüd kaduvuse lap-
sena lahus Jumalast ekslema omile 
teedele, mis kestis seni, kuni – 
apostel Pauluse sõnu tarvitades 
– tuli aja täius, mil Jumal läkitas 
oma Poja lahti ostma käsualuseid, 
et me saaksime lapse seisuse. Ja 
nüüd neile Jeesuse kalli vere hin-
naga vabaksostetuile tuli Õnniste-
gija tõelist taevast elu andma, elu, 
mida iseloomustab võõrsilt koju 
tagasi pöördunud lapse usalduslik 
vahekord teda armastava taevase 
Isaga. Me lühikeses tekstis oli öel-
dud: „… et neil oleks elu…“ On 
põhjust esitada küsimus, kellest 

on siin õieti jutt, kes siis kuuluvad 
Jeesuse mainitud nende hulka. 
Eksisteerib ju seegi võimalus, et 
Jeesuse elutõotus puudutaks vaid 
teatud kindlaksmääratud inim-
rühma ega hoopis mitte meid 
kõiki.

Johannese evangeeliumi 10. 
peatüki algusosas, kust on pärit ka 
meie tekstisalm, on evangelist tal-
letanud Jeesuse kõne, mis räägib 
lammastest, karjast ja karjasest 
ning Jeesusest kui heast karjasest. 
Arvestades tekstiseost, ongi tege-
likult siin mõeldud Iisraeli soo 
ärakadunud lambaid, kelle juurde 
tundis Jeesus end ennekõike ole-
vat läkitatud. Kuid pidades silmas 
Kristuse lunastustöö universaal-
sust, võime küll täie õiguse ning 
kindlusega ütelda, et need, kel-
lele Õnnistegija siin tõotab elu ja 
kõike ülirohkesti, pole mitte vaid 
Iisraeli soo kadunud lambad, vaid 
ka kõik teised taevase Isa äraka-
dunud pojad ja tütred. Neid Isa 
juurde juhatama on Jeesus tulnud, 
seepärast ütleb Ta Luuka evangee-
liumis: „Sest Inimese Poeg on tul-
nud otsima ja päästma kadunut.“ 
Ja kui siis kadunud lapsed on lei-
tud, kui Jeesus on nad patust, sur-
mast ning kuradi väest ära pääst-
nud, siis tahab Ta teha neid osali-
siks sellest elust, mida Ta tuli neile 
tooma Jumala juurest, ning koos 
selle eluga jagada neile ka taeva-
seid andisid rohkel määral ja hel-
del käel. Ütles ju meie kirjasõna: 
„ … et neil oleks elu, ja oleks seda 
ülirohkesti.“

Peatume lõpuks veel hetke 
seejuures, mis siis võiks sisalduda 
kõiges, mida me Jeesuselt saame. 
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On ilmne, et Jeesus pole siin 
mõtelnud mitte väliseid mater-
iaalseid asju, mitte kõike seda, 
mida inimene vajab oma ajaliste 
tarvete rahuldamiseks, kuigi tei-
ses seoses on Ta meid õpetanud 
paluma Jumala käest ka igapäe-
vast leiba. Siin on tahtnud Jeesus 
meile ütelda, et Tema läbi on tul-
nud tõeline elu meie juurde, on 
Jumala riik asunud seespidi me 
sisse. Aga selle elu ja selle Jumala 
riigi olu ei ole mitte söömine ja 
joomine, nagu apostel seda väl-
jendab, vaid õigus ja rahu ja rõõm 
Pühas Vaimus. 

Selliste varade poolest rikast 

elu on tulnud Jeesus meile tooma 
ja Tema jumalik tahe on, et me kõik 
ka täna võiksime neist elu rikkus-
test – õigusest, rahust ja rõõmust 
Pühas Vaimus – osa saada, et meil 
neid varasid võiks rohkem olla. Ja 
edasi on me Õnnistegija tahe, et 
me ka kõigi oma elu raskuste ning 
koormate all, vaeva ning risti sees 
võiksime ikka säilitada seesmise 
tasakaalu, rahu ja hingamise, et me 
hinge võiks täita ülevoolav tänu 
kõigi Jumala heategude eest, kuid 
ennekõike selle eest, et Ta on meid 
vastu võtnud Jeesuse pärast oma 
eluosadusse, meile kõik me võlad, 
patud ja süüd andeks andnud. 

Ja nõnda on meie helde Õnnis-
tegija Jeesuse Kristuse läbiuu-
ristatud käed kutsuvaina ka täna 
õhtul me igaühe poole välja siru-
tatud ja üha veel kõlavad Ta armu-
rikkad sõnad: „Tulge minu juurde 
kõik, kes te vaevatud ja koorma-
tud olete, ja mina tahan teile hin-
gamist saata, sest mina olen tul-
nud, et teil oleks elu, ja oleks seda 
ülirohkesti.“Aamen.

Paul Saar
Neljas advendiaja pühapäev, 

Kaarli kiriku 100. aastapäev, 
19.12.1970 

Rudolf HURT 
(30.11.1874–10.01.1918)

14.10.1903–05.01.1906 Tallinna
Kaarli koguduse abiõpetaja, 

05.01.1906–10.01.1918 Tallinna 
Kaarli koguduse II pihtkonna õpetaja 

Jumal õnnistagu meie kallist 
Kaarli kirikut ja tema kogudust 
ka edaspidi rohkesti. Olgu meie 
kirik üks ase, kus Jumala au elab, 
kus tema sõna selgesti ja puhtasti 
kuulutatakse Vaimuga võietud 
keeltega, kus palve-, tänu ja kiitu-
selaulud tema poole üles tõusevad 
südametest, mis mitte üksi nime 
poolest tema omad ei taha olla, 
vaid tões ja vaimus. Kadugu kõik 
väiklane tüli ja riid sootumaks 

Tallina Kaarli koguduse õpetajate mõtteid 

koguduse- ja kirikuaastapäeval peetud jutlustest

meie kogudusest, et meie endid 
ikka rohkem üksteise abil üles-
ehitada võiksime elavaks hooneks, 
mille alus meie Issand Jeesus 
Kristus on. See on Kaarli kogu-
duse õpetajate palavam soov tema 
juubelipäeval. 

Kaarli kiriku nurgakivi panemise 
50. aastapäev, Tallinna Kaarli kirik, 

28.10.1912 

Lembit TEDDER 
(08.08.1913–15.05.1954)

09.12.1947–15.05.1954 Tallinna 
Kaarli koguduse II pihtkonna 

õpetaja, 12.04.1949–52 Tallinna 
Kaarli koguduse III pihtkonna 

hooldajaõpetaja 

Täna, neljandal Kristuse tulemise 
pühal, pühitseme ühtlasi Kaarli 
kiriku 83. aastapäeva. Täna, kui 

Kristuse tulemise kuulutus kogu-
dusele eriti lähedale on tulnud, 
on meie ülesanne küsida endalt: 
millised ülesanded meie omale 
siis tänapäeval kristliku kogu-
dusena ja igaüks üksikult peame 
võtma? Milliseid ülesandeid 
peame täitma selles koguduses, 
mis meie kätte on usaldatud sel-
les, et Kristus kord maailma sün-
dis, et me praegugi tema tulemist 
ootame, et tema kord tuleb suure 
au ja väega, kes oma riigi lõplikult 
rajab ja kinnitab? /- - - /

Tugevam peab nõrgemat 
armastusega vastu võtma ja teda 
toetama. Kas oleme meie seda 
teinud? Nii küsime oma kiriku 
83. aastapäeval. Aga veel rohkem. 
Tänane epistlisõna kõneleb rahust, 
mida tuleb nõuda kõikidega. 
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Kristus annab oma jüngritele 
ülesande olla maa soolaks ja rahu-
kuulutajaiks. See ei tähenda mitte 
ainult seda rahu, millest maailmas 
kõneldakse, vaid peamiselt seda 
rahu, mis meil peab olema vahe-
kordades oma ligimesega ja Juma-
laga. 

Kui vaatame aga vanaaegset 
kogudust või ka oma kogudust, 
siis näeme seal palju rahutut 
meelt ja vaenu. Millest see tuleb? 
Millest tuleb, et Issand juba ütles: 
„Rahu poolest on teil kitsas käes“? 
Ei tema mõelnud siin välist rahu, 
vaid just seda sisemist rahu, mis 
kogudust peab täitma ja kandma. 

Rahu kaotamine, rahutu meel, 
mu sõbrad – ma vist ei eksi –, 
tuleb sageli haavatud endaar-
mastusest. Vaatame kasvõi oma 
kodudesse. Kui palju tülisid on 
seal laste pärast, sest üks või teine 
vanemaist tahab olla see ainumää-
rav jõud kasvatuses, kuhu teisel 
mingit õigust pole vahele segada. 
Siin on tegemist vale arusaamisega 
isaarmastusest või emaarmastu-
sest. Siin ei mõisteta, et rahu ja 
rahuliku meele nii perekonnas kui 
ka koguduses saavutame alles siis, 
kui meil on üksmeelt, kui meil 
pole mitte endaarmastus, vaid 
Kristuse-armastus. Kuidas siis 
seda Kristuse-armastust, mille 
kuulutaja ja kandja kogudus peab 
olema, võime omandada? /- - - /

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 paljud tuleksid 
ja näeksid Isa au selles, et kõik ini-
mesed peavad pääsema? 

Need on suured ülesanded: 
nõrku toetada, olla isekeskis 
need, kes rahu suudavad pidada, 
kes ei saa komistuskiviks teistele. 
Ärge mõtelge, et need on võib-
olla väga rasked täita. Selleks 
annab meie Issand jõudu ja abi, 
ja ka palk on kord suur. Sest öel-
dakse 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. 

Issand otsib ka tänapäeval 
ja ka tänapäeval peame laskma 
ennast leida. Ka siin täna neljan-
dat Kristuse tulemise püha pühit-
seva kogudusena võime öelda, et 
sellegi kiriku elus pole 83 aastat 
olnud mitte mahavisatud aeg. 
Need 83 aastat tähendavad seda, 
et tuhanded, kümned ja sajad 
tuhanded on siit leidnud Issanda ja 
on elanud Issandale auks. Nõnda 
teame, et ka meid on Issandale 
tarvis. 



Sellepärast, vend-õde! Aita 
nõrgemat usus, et laisad käed jälle 
tõuseksid tänus ja palves Jumala 
poole ja nõrgad põlved saaksid 
tugevaks Issanda teedel! Nõua 
rahu kõikidega ja nõua pühitsust, 
et ka sina kord võiksid Issandat 
näha! Katsugem, et meie Jumala 
armust mitte maha ei jää, et tüli ja 
viha juur meie keskel mitte üles ei 
kasva ja et ühe läbi mitu roojaseks 
ei saa. 

Neljas advendiaja pühapäev, kiriku 
83. aastapäev, Tallinna Kaarli kirik, 

20.12.1953 

Paul Friedrich SAAR 
(07.06.1919–05.03.2010)

15.03.1951–25.02.1953 Tallinna 
Kaarli koguduse I pihtkonna õpetaja 

Suurtel elu tähtpäevadel ning 
pidulikel silmapilkudel on ini-
mene ikka tavalisest tundekül-
lasem, ta mõte ja meel, ta süda 
ja tunded on erutatud, haaratud 
ning liigutatud. Arvan, et see on 
maksev ka praeguse silmapilgu 
kohta, mil me oleme kogunenud 
siia pidurüüs olevasse pühakotta 
Tallinna Toompea Kaarli kiriku 
100. aastapäeva puhul korral-
datud liturgilisele jumalateenis-
tusele, ja et see puudutab meid 
kõiki – nii teid, armsad kuulajad, 
kui ka mind ennast. 

See on küll kõigiti arusaadav, 
aga ega kirikut ole ehitatud siia 
mitte selleks, et inimestes ülevaid 
meeleolusid luua või et kogudus 
siin oma tundeid võiks välja elada. 
Samuti ei seisa see koda siin püsti 
mitte selleks, et me vaid imetlek-
sime hoonet kord projekteerinud 

arhitekti loova mõtte lennukust 
ning meie rahva kuulsa poja aka-
deemik Johann Köleri ainulaadse 
kunstiteose omapärast võlu. Kui 
me ka ütleksime kõige ilusamaid 
kiidusõnu selle jumalakoja suu-
ruse ning kõrguse, ta avaruse ning 
kauniduse kohta, siis kõik see ei 
õigustaks veel ta olemasolu. 

Nõnda peame ütlema, et see 
koda on ehitatud siia siiski selleks, 
et siit paigast võiks kosta me rah-
vale Jumala Sõna, mis talle taeva-

teed juhataks, et siin saaks kuu-
lutatud häid ning rõõmsaid uudi-
seid – evangeeliumit Jeesusest 
Kristusest, maailma Päästjast ning 
Lunastajast, kelle läbi iga inimene 
võib armu ja andeksandmist leida, 
elu ning õndsuse pärida. Kõik 
muu, mis puudutab selle pühakoja 
kujundust ning kaunidust, on sea-
tud viimselt vaid selle ühe keskse 
eesmärgi teenistusse. Tõesti juba 
paljalt oma tummagi olemusega 
tahab see koda me mõtteid ning-
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meeli ülendada üles Jumala poole, seada me silma ette Jumala suuruse, 
vägevuse ning pühaduse, teisalt aga inimese väiksuse ja patususe. 

Neljas advendiaja pühapäev, Kaarli kiriku 100. aastapäev, 
Tallinna Kaarli kirik, 19.12.1970 

 
Edgar VAIKMÄE  (26.02.1919–17.12.1999)

01.11.1978–01.09.1985 Tallinna Kaarli koguduse II pihtkonna õpetaja 

Täna pühitseme oma suure ja ilusa kiriku 111. aastapäeva. Just täna 
111 aastat tagasi, neljandal Kristuse tulemise pühapäeval 1870. aas-
tal pühitseti Kaarli kirik. See kirik oma suuruse ja iluga oli Jumala 
imeline jah tookordsele väikesele Kaarli kogudusele. Ei olnud ka see 
mitte juhuslik ega inimestest tingitud, et sisseõnnistamine toimus nel-
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jandal advendipühapäeval. See oli 
suur Jumala armastuse tunnistus, 
et Jeesuslaps, Jumala armastuse 
kehastus saaks ilmuda Kaarli kiri-
kusse just jõulupühadel, et kogu-
dus selle kaudu näeks ja mõistaks, 
kui suur ja kui imeline on Jumala 
armastus. 

Nõnda on kirik Jumala jah-
sõna tunnistaja ja kuulutaja. Kiri-
kul endal pole võimu ega väge. Ta 
ei vajagi seda. Kiriku ülesanne on 
edasi anda vaid ühte tunnistust: 
Jumal armastab sind, inimene, 
Jumal on sinu pärast inimeseks 
saanud, et sind päästa! Selle tun-
nistuse ja kuulutuse on Jumal 
otsekui pitseriga kinnitanud. 

Ja kui meie seda usus vastu 
võtame, siis saab see meile kõi-
kidele imeliseks armutunnistu-
seks, imeliseks päästvaks Jumala 
jah-sõnaks, ja kannab meid see-
läbi sinna, kus jõuluvalgus iialgi ei 
kustu. 

Neljas advendiaja pühapäev, Kaarli 
kiriku 111. aastapäev, Tallinna 

Kaarli kirik, 20.12.1981 

Jutluste terviktekstid 
on avaldatud raamatus 
„Su palve viirok tõuseb 

taeva poole tänus“, 
Tallinn 2020
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„Jumala armastus on su südame 
võitnud – nüüd annad sa temale, 
mis su süda temale ohvriks viia 
tahab. Sa viid talle patu kahetse-
mise mürrit, et sa nii kaua tule-
mata jäid, sa annad usu kulda: ta 
on minu ja mina olen tema oma. 
Ja su palve viirok tõuseb taeva 
poole tänus ja kiituses kõige abi ja 
peastmise eest.“

Nõnda jutlustas 6. jaanuaril 
1908. aastal kauaaegne Kaarli 
koguduse õpetaja Aleksander 
Leon Richard Kapp kolmeku-
ningapäeva jutluses. Sellest aja-
hetkest on palju aastaid mööda 
läinud ning meie kirikus on kõla-
nud sadu jutluseid ja kõnesid ning 
taeva poole on aastasadade vältel 
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 tegut-
semist päris oma kirikuhoones 
Kaarli koguduse nime all. Tänuga 
mõeldes kõigile läbi aegade kogu-
dust teeninud vaimulikele on täna 
meie südames siiras tänu, mis on 
koondunud jutlustekogu „Su palve 
viirok tõuseb taeva poole tänus. 
Tallinna Toompea Kaarli kogu-
duse vaimulikud ja nende jutlused 

1863–2020“ kaante vahele.
Jutlustekogu sissejuhatavas 

peatükis „Koguduse vaimulik ja 
jutlustamise amet Eesti kirikus 
läbi sajandite“ annab kirikuloolane 
dr Riho Saard ülevaate vaimuliku-
ameti kujunemisest ja pidamisest 
Eestimaal möödunud sajanditest 
kuni tänapäevani välja.

Järgnevad leheküljed kuulu-
vad Kaarli kogudust teeninud 

vaimulikele. Iga vaimuliku juures 
leiab tema eluloolised andmed, 
kus muuhulgas saab lugeda hari-
dusteest ja teenistuskäigust, ning 
teistest ametitest ja kuulumisest 
erinevatesse seltsidesse-organisat-
sioonidesse. Eluloo andmete järel 
on lugeja ees valik Kaarli kirikus 
ette kantud jutlusi. Lisaks neile 
leiab mitmete vaimulike juures 
muuhulgas ka mujal kirikutes 

„Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus“
Kaarli koguduse vaimulikud ja nende jutlused

Kaarli kirik 150
Kaarli kogudus 350
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peetud jutlusi, samuti proovijut-
lusi, raadiopalvusi ning toonases 
ajakirjanduses ilmunud mõtisk-
lusi, kõnesid ja luulet.

Lugeja võib tänapäevase kirja-
keelega võrreldes märgata teks-
tides mõningasi eripärasid nii 
toonases keelekasutuses kui ka 
grammatikas. Keeletoimetaja 
abiga oleme jutluste ja pühakirja-
tekstide juures püüdnud säilitada 
nende tolleaegset ehedust, esmast 
stiilipuhtust ja kasutusel olnud 
kõneviisi. Paiguti on tulnud isiku- 
ja kohanimesid kaasajastada, et 
nende tolleaegsed vormid ei saaks 
lugemisel takistuseks. 

Üks võimalus on raamatu 
lugemist alustada päris esimesest 
leheküljest. Kuid teine moodus 
on lugemise aluseks võtta hoopis 
kirikuaasta pühapäevad ja pühad. 
Käesolevat raamatut koostades 
oleme rõhu pannud just viima-
sele, et lugejal oleks iga alanud uut 
nädalat võimalik alustada püha-
kirja sõna ja jutlusega. Esmatähtis 
polegi ehk niivõrd selle kogumiku 
kaasabil tutvuda meie vaimulike 
mõtetega, kuivõrd just leida läbi 
kõlanud jutluste ja kõnede pidet 
oma usuellu, et võiksime oma 
vaimulikus elus kasvada 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 usu-
lise kasvamise. Sedasama rõhutab 
teine kauaaegne koguduse õpetaja 
Lembit Tedder ligi 70 aastat tagasi 
koguduse aastapäeva jutluses: 
„Nüüd on Kristuse tulemise aeg. 
Nüüd siis küsi oma kiriku 83. aas-

tapäeval: kas oled sa olnud eest-
palvetaja kõigi eest, et kõik leiak-
sid elutee? Kas oled olnud see, kes 
Issanda sõna on laiali kandnud? 
Kas oled tõesti küünal, mida võib 
panna nähtavale kohale Issanda 
altarile, et paljud tuleksid ja näek-
sid 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 
teistele. Ärge mõtelge, et need on 
võib-olla väga rasked täita. Selleks 
annab meie Issand jõudu ja abi, 
ja ka palk on kord suur. Sest öel-
dakse 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 see kogumik põnevaks 
teekonnaks igale lugejale Kaarli 
kogudust teeninud vaimulike elu-
käikudesse süüvimisel ja kuidas 
Issand on saanud neid oma viina-
mäel sõna ja sakramendi teenimi-
ses kasutada ning erinevais paigus 
rakendada. Aga veelgi enam, soo-
vin, et see raamat kosutaks iga-
päevaselt meie vaimu ning annaks 
jõudu elurännakul.

Kogumiku toimetaja Kaisa Kirikal

62

JULIUS ALEXANDER KOPPEL

Sündinud: 02.09.1861 Tallinnas

Ristitud: 03.09.1861 Tallinna Niguliste koguduses 

Konfirmeeritud: 10.05.1879 Tallinna Niguliste kog-s 

Isa: Georg Koppel (09.06.1833 Keila kihelkond)

Ema:  Elvine, snd Schmiedeberg (06.07.1827 Juuru 
kihelkond)

Õed-vennad: Kaksikvend Georg Friedrich 
(02.09.1861 Tallinn)

Hariduskäik:  Tallinna reaalkool, 1880–86 Tartu Üli-
kooli teoloogiateaduskond 

Pro venia concionandi / pro ministerio: 27.10.1886, 
28.10.1886 Eestimaa Konsistoorium

Ordinatsioon:  31.05.1887 Tallinna Toompea kirikus 
vikaarõpetajaks kindralsuperintendent E. W.  Schultzi 
poolt, assistendid W. Grohmann ja D. B. von Lemm

Introdutsioon: 17.09.1889 Tallinna Kaarli koguduse 
abiõpetajaks

Teenistuskäik: 1887 Eestimaa konsistooriumi vikaar, 1887–89 Tallinna Kaarli kogu-
duse vikaar, 17.09.1889–1890 Tallinna Kaarli koguduse abiõpetaja

Muud ametid: religiooni ülemõpetaja

Laulatatud: vallaline

Surnud: 14.05.1894 Tallinnas

Maetud: 17.05.1894 Tallinna Niguliste kirikust

Julius Alexander Koppeli saksakeelne 
proovijutlus 1886. aastal. EELKKA.

Julius Alexander Koppel. 
EKM EKLA.

Kogumikust leiab Kaarli kogudust aastatel 1863–2020 teeninud ja teenivate vai-
mulike lühielulood.  Vaimulike nimekiri on täienenud ühe senini koguduse ajaloo-
käsitlustes nimetamata vaimulikuga. Näha saab mitme vaimuliku seni avaldamata 

portreefotosid. Elulugude koostamisel on kasutatud EELK Konsistooriumi arhiivi 
materjale ja nii eesti- kui saksakeelseid bibliograafilisi leksikone.



Hea „Sulase“ lugeja! Loodan, et 
käesolev number toob Sinu iga-
päevaellu natukenegi vaheldust. 
Seda justnimelt praegusel ajal, 
mil maailmas valitseb pimedus ja 
segadus, ning mil oleme valmis 
kõigele vaatamata rõõmustama 
kõige suurema kingituse üle, mil-
lest kogu inimkond on osa saanud. 
Loomulikult on selleks Jeesuslaps, 
kes tuleb meie keskele, et näidata 
meile teed meie Isakoju.

Teame ju, et juba ammustest 
aegadest saati on seda kingitust 
oodatud. Kuid samas teame ka, 
et selle kingituse saabumine ei 
olnud rõõmusõnum mitte kõi-
gile. Mõned olid sellest hirmul, 
mõned lausa paanikas ja mõned 
suisa ükskõiksed. Ning sama saab 
öelda ka Jeesuse õpetuse kohta, 
mille ta edastas apostlitele ja mille 
edasikandjaks on olnud Kirik. 
Kuid mis puudutab Kiriku õpe-
tust Jeesuse enda kui isiku kohta, 
siis nagu oleme ajaloost näinud, 
ei ole asjad alati nii väga lihtsalt 
arusaadavad ja üheselt tõlgenda-
vad. Ning kogu see arusaamatuste 
jada, selgitamaks välja puhas kir-
japandud õpetus, ongi esile kut-
sunud erinevad kirikukogud, mil-
lest selles numbris kajastame jär-
jekorras kolmandat kirikukogu.

Nagu juba eelmises numbris 
lubatud, mainin veel kord kõigi 
seitsme oikumeenilise kirikukogu 

paigad ja toimumisajad. Selles 
artiklis käsitletav kirikukogu on 
rasvases kirjas, mis annab parema 
ülevaate, millisest just juttu on ja 
kuhu ta asetub ajaloos (nii geograa-
filiselt kui ka kronoloogiliselt):
1. Nikaia I kirikukogu – A.D. 325 
2. Konstantinoopoli I kirikukogu 
– A.D. 381 
3. Efesose kirikukogu – A.D. 431 
4. Kaltsedoni kirikukogu – A.D. 
451 
5. Konstantinoopoli II kirikukogu 
– A.D. 553 
6. Konstantinoopoli III kiriku-
kogu – A.D. 680-681 
7. Nikaia II kirikukogu – A.D. 787 

Nagu juba nimestki näeme, toi-
mus käsitletav kirikukogu Efesose 
linnas, mis on tänapäeval Selcuki 
linna lähedal Anatoolia piirkonnas 
Türgis. Aset leidis see kirikukogu 
431. aastal ja selle eesmärgiks oli 
luua ühtsust kogu Kirikus, mis-
tõttu osalesid sellel kirikukogul 
esindajad võimalikult igast Rooma 
impeeriumi piirkonnast. Veel oli 
selle kirikukogu eesmärgiks kin-
nitada Nikaia usutunnistus ning 
mõista hukka Nestoriuse eksiõpe-
tus, mille esindaja Nestorius väi-
tis, et neitsi Maarjat võib kutsuda 
nimega Kristo-tokos (Kristuse 
sünnitaja), kuid mitte nimega 
Teo-tokos (Jumala sünnitaja).

Nestorius oli Konstantinoo-
poli peapiiskop aastatel A.D. 
428–431. Tema õpetus, ehk nes-
torianism, rõhutas erinevust Kris-

tuse jumaliku ja inimliku loomuse 
vahel, ning väitis, et Neitsi Maar-
jat võib kutsuda nimega teotokos 
ja mitte kristotokos. Nestoria-
nism läks vastuollu Kiriku ja selle 
juhtide õpetusega, ning ärgitas 
diskussiooni astuma Kirilli Alek-
sandriast (tema kohta on ilmu-
nud ka eraldi artikkel „Sulase“ 
kirikuisade sarjas). Nestorius oli 
just see, kes palus keisril kokku 
kutsuda kirikukogu, lootuses, et 
see annab õiguse tema vaadetele. 
Kuid Efesose kirikukogu mõistis 
tema õpetuse hoopiski hukka ning 
nimetas selle hereesiaks (eksi- või 
valeõpetuseks). See kirikukogu 
omistas Neitsi Maarjale tiitli Teo-
tokos ehk „Jumala sünnitaja“. 

Kuid nii nagu tihti Kiriku aja-
loost näeme, ei tähenda mingi 
arusaama eksiõpetuseks kuu-
lutamine veel arusaamatuste ja 
vastupanu lõppu. Tagasilöökide 
tulemusel pöördus Kirill paavst 
Celestiuse poole ja palus, et too 
õhutaks Nestoriust loobuma 
oma ekslikest vaadetest, või vas-
tasel korral ähvardab teda Kiri-
kust väljaheitmine. Nestorius 
omalt poolt aga pöördus Ida-
Rooma keisri Theodosiuse poole 
ja palus teda kokku kutsuda kiri-
kukogu, millel ta lootis saavu-
tada põhjaliku arutelu ning vii-
maks hukka mõista Kirilli vaated. 

Sellele kirikukogule tuli kokku 
umbes 250 piiskoppi. Arutelud 
leidsid aset üsnagi „ülesköetud 
võtmes“, mille tulemuseks oli 

Kolmas oikumeeniline kirikukogu. Efesos – 431 A.D.

10
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veelgi suurem vastuseis Kirilli ja 
keiser Theodosiuse vahel. Kuid 
kõigele vaatamata ei suutnud 
Nestorius vastu seista Kirilli argu-
mentidele ning ta eemaldati oma 
positsioonilt ning tema õpetus 
mõisteti hereesiaks, ning seega 
Kiriku õpetusega vastuolus ole-
vaks. See omakorda põhjustas 
Nestoriuse kirikulõhe, seda eriti 
Pärsias, mis eraldus kristlusest ja 
sai tuntuks Nestoriuse kristluse 
nime all. Selle esindajateks olid 
Pärsia kirik, Ida-Rooma keisririigi 
kirik, Assüüria idakirik ja Kaldea 
kirik. Nestorius ise aga eraldus 
kloostrisse ning jäi kuni elu lõpuni 
kindlaks oma õpetuse õigsusele. 

Kuid süveneme nüüd pisut 
teoloogilisse konteksti, et mõista 
paremini kogu asjade kulgu. Mil-
les siis seisnes täpselt Nestoriuse 

teoloogiline vaatepunkt? Nesto-
rius lükkas tagasi traditsioonilise 
õpetuse inkarnatsioonist (Jumala 
inimesekssaamine), eitades Kris-
tuse kui isiku jumaliku ja inimliku 
loomuse hüpostaatilist uniooni. 
Teisisõnu, Nestorius püüdis rõhu-
tada aspekti, et Kristuses olid 
justkui koos kaks isikut, inim-
lik ja jumalik. Ning kui Neitsi 
Maarja sünnitas, siis ta tõi ilmale 
Kristuse oma inimlikus olemuses 
ja mitte jumalikus. Seega, Kris-
tus, kes kannatas ja kes suri ris-
tisurma, suri oma inimlikkuses 
ja mitte oma jumalikkuses. See 
aga läheb vastuollu Kiriku õpetu-
sega, mille kohaselt Kristus omas 
kahte loomust, nii jumalikku kui 
ka inimlikku, kuid seda kõike 
ühes isikus. Ning kui Kristus kan-
natas ning suri, siis tegi ta seda 

mõlemas loomuses ja ühes isikus. 
Nestoriuse mõttekäik seega 

rõhutas asjaolu, et Neitsi Maar-
jat ei saa nimetada Jumala Sün-
nitajaks, või Jumala Emaks, vaid 
teda võib nimetada Kristuse sün-
nitajaks, ehk siis Kristuse Emaks. 
Nagu näeme, on inimlikel soo-
videl ja heal tahtel piir ning ka 
kõige haritum mõttekäik ja selgi-
tus võib viia eksiteele ning arusaa-
matusteni. Siinjuures on oluline 
tuletada lugejale meelde asjaolu, 
et Nestorius ei olnud mitte esi-
mene, kes sellise ideega välja tuli. 
Nimelt on ju kõik siiski alguse 
saanud varasematest hereesiatest, 
millest oleme juba ka juttu teinud 
kahes eelnevas „Sulases“. Ning 
nii nagu umbrohi ei hävine, nii 
püüavad ka eksiõpetused ühes või 
teises uues vormis taas esile ker-
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kida. Nestoriuse eksiõpetus ei ole 
selles suhtes mitte mingi erand. 
Läheme nüüd siis kirikukogu 
enese kava ja arengu juurde. 
Ida-Rooma keisririigi valitseja 
Theodosius kutsus kokku kiri-
kukogu, mis pidi aset leidma 
Efesoses, justnimelt linnas, kus 
Neitsi Maarja kui Jumala Ema 
tiitel oli kõrges aus. Kiriku tra-
ditsioonile toetudes teame, et 
pärast Kristuse surma elas Neitsi 
Maarja justnimelt Efesose linnas. 
Kirikukogu avapäevaks planeeris 
Theodosius Püha Vaimu väljavala-
mise suurpüha, ehk siis eesti keeli 
nelipüha, mis aastal 431 langes 
7. juunile. Nagu juba varasemalt 
teame, oli kirikukogudel reeg-
lina kohal ka keiser ise. Kuid sel-
lel kirikukogul see nii ei olnud. 
Tolleks ajaks oli Rooma keisri-
riik jagunenud kaheks, lääne- ja 
idaosaks, kummalgi oma keiser. 
Kumbki nendest Efesose kiriku-
kogule kohale ei tulnud. Keiser 
Theodosius saatis oma esindaja, 
kes oli kogu kirikukogu ülevaataja 
ning ka üldise korra tagaja. Vaa-
tamata Nestoriuse püüdlustele 
mõista Kirill hukka oma teoloo-
gilistes vaadetes, oli Theodosiuse 
eesmärk siiski arendada teoloo-
gilist diskussiooni, et lahendada 
kristoloogilised lahkhelid. Ning 
seetõttu soovitas ta oma esindajal 
Candidusel olla neutraalne ning 
mitte sekkuda teoloogilistesse 
arengutesse. Candidus täitis talle 
usaldatud rolli ning algselt ta säi-
litas oma neutraalsuse. Kuid mida 
aeg edasi, seda rohkem ta sekkus 
ja hoidis oma vaadetes Nestoriuse 
poole. Paljud ajaloolased on arva-

musel, et Candidus oli Nestoriuse 
poolehoidja juba selle kirikukogu 
algusest saadik. 

Paavst Celestine ei osalenud 
sellel kirikukogul, kuid ta saatis 
oma delegatsiooni, kelle eesotsas 
olid Arcadius ja Projectus, kes siis 
esindasid Roomat. Kirikukogu 
juhiks oli Aleksandria patriarh 
Kirill ise. 

Piiskopid saabusid sellele kiri-
kukogule erinevatel aegadel näda-
late jooksul. Ooteperioodi jook-
sul leidsid aset mitteametlikud 
diskussioonid. Mõistagi olid juba 
kohal need piiskopid, kellel ei tul-
nud Efesosse saabumiseks palju 
reisida. Räägime siiski ju 5. sajan-
dist ja pikad vahemaad nõudsid 
ka lisaaega, tihti nädalaid. Mõned 
planeeritud osalejad, kes asusid 
Efesose poole teele, sinna aga ei 
jõudnudki. Mõni jäi haigeks ja 
mõni püüdis kirikukogust eemale 
hoida teadmises, et see lõpeb ilm-
selt Nestoriuse õpetuse valeks-
mõistmisega. Kirikukogu töö toi-
mus seitsme sessioonina. 

Esimene sessioon sai alata kaks 
nädalat pärast kirikukogu ava-
päevaks kuulutamist. Kuna suur 
hulk Süüria piiskoppe ei olnud 
veel kohale jõudnud, siis kuulu-
tas Kirill kirikukogu avatuks 22. 
juunil, asetades evangeeliumite 
raamatu kiriku keskele, andmaks 
tunnistust sellest, et Kristus 
ise on nende keskel. Nestorius 
ei tahtnud aga nõustuda sellise 
asjade käiguga ning nimetas sellist 
toimimisviisi „karjuvaks ebaõiglu-
seks“. Kohalolevast seltskonnast 
68 piiskoppi protesteerisid kiri-
kukogu avamise vastu ning õhu-

tasid Kirilli, et too veel ootaks. 
Kuid Kirill lasi neil ette lugeda 
keisri dekreedi, mille peale nõus-
tuti, et Efesose kirikukogu oli 
seaduslikult avatud. Kui viimaks 
Süüria piiskopid saabusid, siis 
nad protesteerisid Kirilli teguviisi 
vastu ning otsustasid korraldada 
iseenda kirikukogu, mille käi-
gus nad mõistsid eksiõpetlaseks 
Kirilli, süüdistades teda Arianuse 
eksiõpetlikes vaadetes ja selle 
levitamises. 

Teine sessioon leidis aset 10. 
juulil. Selle sessiooni tuumaks oli 
Rooma paavsti kirja ettelugemine 
keisrile, milles paavst esitas oma 
seisukoha Nestoriuse eksiõpetuse 
kohta.

Kolmas sessioon leidis aset 
järgmisel päeval, 11. juulil. 
Paavsti esindajad olid seisukohal, 
et on oluline ette lugeda Nesto-
riuse eksiõpetuse hukkamõist 
ning kirikukogu aktide allkirjas-
tamine. Kirikukogu saatis keiser 
Theodosiusele kirja, milles talle 
teatati, et Nestoriuse eksiõpetus 
on hukka mõistetud nii idakiriku 
kui ka läänekiriku poolt. Siit edasi 
toimus kassi ja hiire mäng, järg-
mised sessioonid leidsid aset järg-
neva kahe nädala jooksul.

Kuid teatud märgid said siiski 
maha pandud. Efesose kirikukogu 
lükkas tagasi Nestoriuse õpetuse 
kui hereesia ning väitis, et Jeesus 
on üks isik (ja mitte kaks): Jumal 
ja inimene, kellel on ratsionaalne 
hing ja keha. Ning seega tuleb 
Neitsi Maarjat nimetada Theo-
tokos ehk Jumala Ema (kes tõi 
ilmale Jumala).

Kirikukogu mõistis hukka iga-
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ühe, kes ei lähtunud sellest õpe-
tusest ning määratles nende tegu-
viisi ebaseaduslikuks ning kuulu-
tas Kirikust väljaheidetuks igaühe, 
kes ei nõustunud selle kaanoni-
tega. Veel kinnitas Efesose kiriku-
kogu uuesti Nikaia usutunnistuse 
õigsust. Paavst Celestius suri 27. 
juulil, kuid tema järeltulija, paavst 
Sixtus III, andis Efesose kiriku-
kogu tegevusele ja aktidele oma 
kinnituse. 

Efesose kirikukogule tagasi 
vaadates võime näha erinevaid 
nüansse Kiriku ajaloos. Esmalt 
kindlasti seda, et taaskord oli 
Kiriku kõige kaalukamaks orga-
niks kirikukogu. Kuid samas 
näeme just selle kirikukogu val-
guses, et üksmeelt leidus sellel 
kogunemisel väga vähe. Rohkem 
oli intriige ja vastuolusid, mille 
käigus nii ida- kui ka lääneki-
riku esindajad kuulutasid üks-
teist hereetikuteks ning heitsid 
ka Kirikust välja. Et muuta asjad 
veelgi keerulisemaks, sekkus siia 
ka poliitika, sest tollal oli riik ja 
Kirik väga tihedalt seotud. Tihti-
peale tundsid piiskopid ja preest-
rid keisreid isiklikult, ning neid 
suhteid püüti ka ära kasutada. 
Ning kõigele sellele (võiks öelda, 
inimlikele nõrkustele) vaatamata 
tuleb kirikukogude käigus esile 
Püha Vaimu tegevus, mis annab 
kinnitust sellele, et Kristus ise 
kannab meie maapealset Kirikut 
ja hoolitseb selle eest, et vaata-
mata vastuoludele ja erinevustele 
(mida tuleb elus ikka ette) tuleb 
nendel kogunemistel esile Jumala 
Tõde. Ning selle kindlaks tunnis-
tajaks on ka Efesose kirikukogu.

Tegemist on ka justnimelt selle 
ajajärguga, mil näeme, et nii ida-
kirik kui ka läänekirik hakkasid 
üksteisest üha rohkem eemal-
duma. Läänekiriku keskuseks oli 
ja on Rooma, ning idakiriku kes-
kuseks sai Konstantinoopol, mis 
aegade möödudes omandas üha 
tähtsama rolli ning seetõttu püü-
dis Roomat pidevalt „üle lüüa“, 
nimetades ennast tihti ka „tei-
seks Roomaks“. Ning sama mõt-
telaad valitses ka poliitikas. Nii 
nagu Roomas oli oma keiser, kes 
valitses lääne-keisririigi üle, siis 
ida-keisririigis oli oma keiser, 
kes otsustas selle üle, mis toimus 
idavaldustes. Kuigi Kirik lõhenes 
ametlikult alles aastal A.D. 1054, 
tuleb mainida, et see oli pikk ja 
vaevaline protsess, mis algas juba 
Efesose kirikukogu ajal ning seal 
asetleidnud intriigidega.

Kokku on Efesoses kirikuko-
gusid olnud kolm. Esimene neist 
leidis aset A.D. 190, teine kiri-
kukogu (millest on ka käesolev 
artikkel) toimus A.D. 431 ning 
kolmas leidis aset A.D. 449. Kuid 
just Teine Efesose kirikukogu on 
see, mida tunneme Kiriku aja-
loos Kolmanda Oikumeenilise 
Kirikukoguna. Justnimelt sellelt 
kirikukogult on meie traditsiooni 
jäänud vääramatu õpetus Neitsi 
Maarjast kui Jumala Emast. Ta ei 
ole mitte ainult Kristuse Ema, 
vaid ka Jumala Ema. Kui A=B ja 
B=C, siis A=C. 

Samamoodi võime seletada ka 
Neitsi Maarja Jumala Emaks ole-
mist. Kui Neitsi Maarja on Kris-
tuse Ema ja kui Kristus on Jumal, 
siis on Neitsi Maarja ka Jumala 

Ema. Tundub kuidagi lihtsustatud, 
ja võib-olla sellest mõnele ka pii-
sab, kuid teoloogilises maailmas ei  
ole asjad sugugi nii lihtsad. Just-
nimelt seetõttu, et Kristuses kui 
ühes isikus on kaks loomust – nii 
jumalik kui ka inimlik. Ning püü-
des asju loogiliselt ja arusaadavalt 
lahti seletada näeme, et tihtipeale 
muutuvad asjad veelgi segase-
maks. Ning selles suhtes ei olnud 
ka Efesose kirikukogu ning sellele 
järgenud ajad mingi erand. Vaid-
lused kestsid edasi ja Nestoriuse 
eksiõpetus ei kadunud kusagile, 
vaid leidis uusi väljendusvorme, 
mis ikka ja jälle külvasid segadust 
nii teoloogilisse diskussiooni kui 
ka lihtkirikulise usuellu. Ning 
seetõttu tulebki ikka ja jälle Kiri-
kul kokku tulla, et formuleerida 
ja sätestada puhas õpetus, mille 
keskmeks on Kristus ise. 

Oikumeenilisi kirikukogusid 
ootab meid veel ees neli, ning kõi-
gist nendest räägime järgmistes 
„Sulase“ numbrites. Soovin Sulle, 
hea lugeja, õnnistatud jõuluaega 
ning rahu hinge ja südamesse. 
Jumal on Armastus, ning kui me 
lähtume just sellest argumendist 
oma igapäevases vaimulikus elus, 
siis on meil raske „märgist mööda 
panna“. Juhtigu siis Armastus ise 
meie tegusid ja palugem Neitsi 
Maarja eestkostet, et meiegi suu-
daksime anda ennast jäägitult 
Jumala tahte alla, nagu seda tegi 
tema, tavaline, lihtne naisterahvas 
Naatsaretist Galileamaalt. 

Lõpetuseks tahan esile tuua 
Pühakirja teksti Luuka evangee-
liumist, mida tuntakse justnimelt 
Magnificati nime all, ehk Neitsi 



Reformatsiooni tagajärjel katkes 
Saksamaal episkopaalne struktuur. 
Piiskopiamet kadus ka Vana-Liivi-
maal. See taastati küll Rootsi ajal 
Eestimaal, aga katkes siis uuesti 
Põhjasõja tõttu 1710. aastal.

Piiskopiameti sisseseadmise ja 
rahvuslike piiskopkondade asu-
tamise ideed propageeris 1916. 
ja 1917. aastal aktiivselt Helsingi 
eesti Püha Pauluse koguduse vai-
mulik August Nigol. Idee oli pärit 
Porvoo piiskop Zacharias Cyg-
naeus nooremalt 1820ndate algu-
sest. Eestimaa luterliku piiskop-
konna asutamine ja eluaegse piis-
kopiameti sisseseadmine said sisse 
kirjutatud 1917. aastal ka „Eesti 
Ew.-Lutheri usu wabakiriku põh-
juskirja eelnõuusse“.1

1  Riho Saard. Härraskirikust rahvakirikuks. 

Luterliku piiskopiameti pidulikust 
taassisseseadmisest Tallinna Kaarli kirikus 
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Maarja kiituselauluna (Lk 1:46-
55). Roomakatoliku kirikus on 
see kiituselaul üks osa igapäeva-
sest õhtupalvusest ehk vesperist:

Siis Maarja ütles: 
„Mu hing ülistab väga Issandat 
ja mu vaim rõõmutseb Jumalas, 
minu Õnnistegijas;
sest ta on vaadanud oma ümmar-
daja alanduse peale! 
Vaata, nüüdsest peale kiidavad 
mind õndsaks kõik sugupõlved,
sest minule on teinud suuri asju 
Vägev,

ja tema nimi on püha,
ja tema halastus kestab põlvest 
põlve neile, kes teda kardavad!
Ta on oma käsivarrega teinud 
võimsa teo, 
ta on pillutanud need, kes on suu-
relised oma südame meele poo-
lest;
ta on tõuganud maha vägevad 
aujärgedelt ja ülendanud alandli-
kud;
näljased on ta täitnud heade andi-
dega, aga rikkad tühjalt minema 
saatnud;
ta on vastu võtnud oma sulase Iis-

Eesti Ajutisele Valitsusele 
1918. aasta novembris üle läi-
nud võim äratas Rootsi riigilu-
terlikus kirikus huvi Eesti kiriku 
vastu. Huvi taustal oli 1916. aas-
tal sündinud Põhjamaade Kiriklik 
Koostöökomitee (Nordiskt Kyrkligt 
Samarbetskommitte), mille eesmär-
giks oli luua Põhjamaade kiriku-
blokk, mille ühine väljaastumine 
pidi kujunema vastukaaluks Saksa 
liberaalsemate ja Põhja-Ameerika 
konservatiivsemate luterlike kiri-
kute mõjuvõimule. Kirikublokki 
juhtis 1915. aastal Rootsi peapiis-
kopiks valitud Lars Olof Jonathan 
„Nathan“ Söderblom, kes pidas 
nüüd oluliseks, et sellesse kiri-
kublokki kuuluksid ka Soome, 
Eesti ja Läti luterlikud kirikud. 

Eesti rahvusest luterliku vaimulikkonna 
kujunemine ja Eesti Evangeelse Luterliku 
Kiriku sünd. Tallinn: Argo 2020, 237–241, 
272.

Läänemeri, mis sajandeid tagasi 
oli olnud Rootsi sisemeri, pidi 
muudetama luterliku kirikubloki 
sisemereks (mare lutheranum), mis 
edendaks kirikutevahelist oiku-
meeniat ja maailmarahu.2

Huvi oli vastastikune. Eesti 
saadik Soomes Oskar Kallas teatas 
1919. aasta märtsis välisministee-
riumi kaudu Eestimaa konsistoo-
riumile, et Rootsi peapiiskop soo-
vis Rootsi ja Eesti kirikute lähe-
nemist. Eestimaa konsistoorium, 
mis koosnes valdavalt baltisaks-
lastest, kinnitas omakorda vaimu-
likele 15. mai ringkirjas, et kirik 
oli huvitatud Põhjala kirikutele 
lähenemisest. Eesti kiriku esin-
dajad viibisid juulis Rootsi kiri-
kupäeval, ja seal avaldati lootust 
taastada Rootsi ja Eesti kirikute 
2  Riho Saard. Ristitud eestlane. Kristluse 
ajalugu Eestis keskajast tänapäevani. Tallinn: 
Argo 2018, 267–268. 

raeli, meelde tuletades oma halas-
tust,
nõnda nagu ta on rääkinud meie 
isadele, Aabrahamile ja tema soole 
kuni igavikuni!“

Õnnistatud jõuluaega!

Isa Ain Peetrus
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vahel kõik endised sidemed. Esi-
mest korda olid Rootsi ja Soome 
kiriku esindajad Eestis 1919. aasta 
septembris toimunud esimesel 
üldkiriklikul kirikukongressil, 
mida ka Söderblom oma tervitus-
telegrammiga tervitas, avaldades 
heameelt kirikute lähenemise üle. 
Tervitustelegramm oli saabunud 
tollal ka Soome peapiiskop Gustaf 
Johannsonilt.3

Esimest korda kohtusid kiriku-
bloki liikmeskirikud aga alles 
1921. aasta märtsis Uppsalas. 
Eesti Vabariigi valitsuse poolt 
17.10.1919 ametisse kinnitatud 
ja 1920. aasta 14. oktoobril esi-
mesel Kirikupäeval (13.–15.10.) 
Tallinnas 233 poolthäälega 257-st 
alaliseks piiskopiks valitud Jakob 
Kukel oli see esimene välismaine 
visiit. Kolm kuud hiljem saabus 
Tallinnasse Söderblom, et taastada 
Eesti luterlikus kirikus Rootsi 
emakiriku episkopaalne struktuur 
ja pühitseda pidulikult ametisse 
piiskop Kukk.4

Algselt oli kavandatud, et 
Jakob Kuke introdutseerimine 
toimub 1921. aasta 14. juunil tei-
sel Kirikupäeval, ning et selle viib 
toomkirikus läbi Soome peapiis-
kop Gustaf Johansson. Et Söder-
blomile see aeg ei sobinud, siis 
tõsteti Kuke ametisseõnnistamine 
5. juunile. Keerulisemad olid aga 
lood toomkirikuga, mida piiskop 
ja konsistoorium olid hakanud 
1921. aasta jaanuaris saksa kogu-
duselt üle võtma piiskopikirikuks. 
Usuti heauskselt, et uuele piisko-

3 Saard 2020, 298–302.
4  Saard 2018, 268.

pile laienevad automaatselt kõik 
endise Eestimaa ülemsuperin-
tendendi õigused, kaasa arvatud 
õigus olla toomkiriku ülemvaimu-
lik. 1919. aasta kevadel kehtima 
hakanud uute kirikut puudutavate 
määruste järgi oleks see saanud 
toimuda siiski ainult läbi valimise 
ja koguduse nõukogu heakskiidu. 
See aga oli protsess, mida konsis-
toorium ja piiskop pidasid enda 

jaoks alandavaks. Algas toomki-
riku saksa koguduselt võõranda-
mise pikk protsess5. Piiskopi ame-
tisse pühitsemise introduktsioo-
niks tuli otsida teist võimalust, 
millest paremat alternatiivi, kui 
seda oli Kaarli kirik, konsistoo-
riumil ei olnud. Olgu siinkohal 

5  Vt lähemalt Riho Saard. Tallinna toomki-
riku võõrandamine ja eestistamine. – Saard 
2018, 271–275.

Piiskop Jakob Kukk, Nathan Söderblom, Jaakko Gummerus 
Kadrioru lossi ees. RA, EAA.2264.1.51.46.
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väikese kõrvalepõikena öeldud, et 
ka oma vaimuliku ameti 25 aasta 
juubeli jumalateenistuse viis piis-
kop Kukk 1924. aasta 18. jaanua-
ril läbi Kaarli kirikus.

Kaarli koguduse eestseisus 
kogunes 1921. aasta 23. mai 
õhtul. Otsustati eraldada kogu-
duse kassast piiskopi risti jaoks 
4500 marka ja alustada kiirenda-
tud korras kiriku ümbruse kor-
rastamistöödega. Ennekõike tuli 
kiriku ukseesised katta Tallinnast 
hangitavate suurte „kiviblate-
dega“. 30. mail otsustati lasta ore-
limeister August Terkmannil 4000 
marga eest  orelid korda seada.6 

Teoloogiliste ja sotsiaalsete 
vaadete erimeelsus Söderblomiga, 
kellega eestlased eesotsas Kukega 
aktiivselt suhtlema olid asu-
nud, sundis Soome peapiiskoppi 
Johanssoni kavandatust keelduma 
ja saatma enda asemel Tallinnasse 
Porvoo piiskopi Jaakko Gumme-
ruse. Söderblom saabus Tallinna 
2. juuni õhtul Rootsi aurikul Egil. 
Sadamasse olid vastu tulnud piis-
kop Jakob Kukk, konsistooriumi 
abipresident Friedrich Karl Akel, 
linnakoguduste praost Alexander 
Mohrfeldt, haridusminister Hein-
rich Bauer, Rootsi rahvusesindaja 
Riigikogus Hans Pöhl, Rootsi 
Mihkli koguduse õpetaja Nils Lin-
derstamm jt. Söderblom jätkas 
järgmisel päeval sõitu Vormsisse 
ja tuli Tallinna tagasi 4. juunil.7 

6  Kaarli koguduse täiskogu, nõukogu 
ja eestseisuse protokollid 1919–1926. 
– Kaarli koguduse eestseisu koosolek 
23.5.1921 ja 30.5.1921.
7  RA, ERA.1.10.64, l 73p; Kaja nr 122, 
3.6.1921 Rootsi riigi peapiiskop Nathan 
Söderblom.

Samal päeval saabus aurikul Ebba 
Munk Tallinnasse ka Gummerus.8 
Talle oli see juba teist korda Tal-
linna saabuda. Esimene kord oli 
see toimunud ülikooliõpingute 
ajal 19. sajandi lõpul. Välisminis-
teerium korraldas Kadrioru los-
sis neile ja Tallinna saabunud Läti 
kiriku esindajale Läti konsistoo-
riumi asepresidendile Woldemar 
Maldonile piduliku õhtusöögi.9

Piiskop Kuke pidulik ametis-
seõnnistamise päev algas pool 
üksteist hommikupalvuse ja lin-
nakoguduste praosti Mohrfeldti 
tervituskõnega Jaani kirikus, kust 
vaimulike rongkäik siirdus linna 
luteri kirikute kellahelide ning 
Jaani ja Kaarli kirikutornidesse 
paigutatud puhkpillimängijate esi-
tatud koraali „Sull, sull Jehoova, 
tahan laulda“ saatel piduehtes 
Kaarli kirikusse. 

Kell 12 alanud algusliturgia 
pidas konsistooriumi assessor 
Hugo B. Rahamägi. Kohalikus lin-
nameedia väljaandes oli küll päev 
varem kirjutatud, et seda teevad 
professor Johan Kõpp ja Jaan Lat-
tik.10 Järgmisel päeval olid fak-
tid juba selged.11 Põldu peidetud 
aarde mõistujutustusest jutlustas 
piiskop Kukk, kes kohe pärast 
seda koos piiskoppide ja assis-
tentidega käärkambri kaudu kiri-

8  RA, ERA.1.10.64, l 75.
9  Kaja nr 125, 7.6.1921 Eesti esimese 
Lutheriusu piiskopi õnnistamine; Woldemar 
Maldon kasutas EELK Konsistooriumiga 
suhtlemisel Liivimaa konsistooriumi kirja-
blanketti.
10  Päevaleht nr 144, 5.6.1921 Esimese 
Eesti piiskopi ametisse õnnistamine.
11  Päevaleht nr 145, 6.6.1921 Piiskop 
Jakob Kukk’e ametisse pühitsemine.

kust väljus, et alustada pidulikku 
protsessiooni. Ehitud jalgrada 
pidi peaukse ette paigutatud lil-
levanikutest ja kaskedest auvärava 
ning loorberipuude vahelt viis 
tee uuesti lille- ja tammevaniku-
tega kaunistatud kirikusse. Laulis 
kirikukoor ja mängis puhkpillior-
kester. Oma kohtadel seisid Rii-
gikogu esimees Otto Strandman, 
haridusminister Heinrich Bauer, 
sõjaminister Jaan Soots, endine 
sõjavägede ülemjuhataja Johan 
Laidoner, välisriikide esindajad ja 
külalised. Kirik oli rahvast puu-
püsti täis.

Kõige ees kõndis piiskopipiib-
lit kandes Rahamägi. Talle järgne-
sid kõrvuti kõndides Uppsala vai-
mulik David Froste, kelle kanda 
oli piiskopisau ja tema kõrval 
Rootsist spetsiaalselt kaasa too-
dud pidulikus „kulla ja hõbedaga 
tikitud kirjus” ametirüüs Kaarli III 
pihtkonna õpetaja Artur Sommer, 
kelle kätel oli piiskop Kuke piis-
kopirüü. Seda kandma oli valitud 
mitte ealt väärikamad Alexander 
Kapp ega Friedrich Stockholm, 
vaid Kaarli vaimulikest noorim. 
Froste ja Sommeri järel tuli val-
ges rüüs (alba) ja lillat värvi vööga 
vöötatud piiskop Kukk, keda saat-
sid paremal pool kõndides konsis-
tooriumi abipresident Friedrich 
Karl Akel ja vasakul pool kon-
sistooriumi sekretär Roman von 
Bodisco. Nende taga tulid oma-
korda peapiiskop Söderblom ja 
piiskop Gummerus. Järgnesid Läti 
kiriku esindaja Maldon, Soome 
saatkonna vaimulik Viktor Armas 
Aavikko, hiljuti loodud Saksa 
praostkonna praost Konrad von 
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zur Mühlen, Tallinna eesti kogu-
duste praost Mohrfeldt, Viljandi-
maa praost Bernhard Steinberg jt.

Söderblomi saksakeelse kõne 
tõlkis Kaarli koguduse güm-
naasiumi direktor Aleksander 
Leopold Raudkepp ja luges ette 
Rahamägi. Oma kõnes tõstis 
Söderblom sümboolses tähendu-
ses esile kolm Rootsi kiriku poolt 
ordineeritud Eestimaa piiskoppi: 
baltisakslase Johann Robertus 
von Gelderni, soomlase Chris-
tian Acrigola ja rootslase Joac-
him Jheringi. Ta peatus Lutheri 
Wormsi Riigipäeva ees esinemise 
400 aasta ja Põhjasõja lõppemise 
200 aasta juubelil, tahtes öelda, 
et „vägivaldne poliitiline lahutus“ 
1721. aastal ei saanud lõhkuda 
palju varem alanud vaimulikku 
ühendust.12 Söderblom ei maini-
nud kordagi apostellikku järjepi-
devust, vaid toonitas Eesti kiriku 
siirdumist „evangeeliumi skandi-
naavialikku kultuuri“.

Piiskopi ametisseõnnistamine 
toimus Rootsi kirikus Eestis vii-
mati 17. sajandil kasutusel olnud 
pühitsemisvormeli järgi. Õnnis-
tamise osa viis läbi Söderblom, 
olles selleks vajalikud laused kor-
ralikult ära õppinud eesti keeles. 
Puhtas eesti keeles kõneles ka 
piiskop Gummerus. Rootsist tõi 
peapiiskop uuele piiskopile kaasa 
piiskopirüü ja Uppsalas 77-aastase 
puunikerdaja valmistatud piis-
kopisaua. Algselt oli Söderblom 
soovinud, et uue saua kingiks ja 
valmistaks tema saadetud jooniste 

12  Kaja nr 124, 5.6.1921 Piiskopi pühitse-
mine; Kaja nr 125, 7.6.1921 Eesti esimese 
Lutheriusu piiskopi õnnistamine.

järgi Soome kirik. Lühikeseks 
jäänud aja ja töö keerukuse tõttu 
polnud võimalik seda siiski Soo-
mes teha. Gummerus arvas, et 
sauast13 sobilikum oli kinkida ees-
tikeelne piibel. Piiskopisaua joo-
nised saatis Gummerus aga edasi 
piiskop Kukele. 

Uppsalas valmistatud saua 
akantuselehti imiteerival ülaosal 
on monogramm „IHS“ ja viited 
kirjakohtadele „IOH X“ ja „Ps 
XXIII“. Saua ühel küljel on Lut-
heri portreega medaljon ja selle 
ülal graveering „UPSALA“ ning 
all „1521“. Teisel küljel on medal-
jon Gustav II Adolfi portreega 
profiilis ja selle kohal graveering 
„Reval“ ja all „1621“. Saua taga-
küljel on graveering „GИϵ“ ja 

13  Piiskopisau tuli Soome luterlikus kirikus 
uuesti kasutusele 1931. aastal peapiiskop 
Lauri Ingmani (ametis 1930–1934) ajal.

selle all „1721“. Saua esiküljel on 
„1921“.

Söderblomi jooniste järgi Ees-
tis valmistatud neljast osast kokku-
monteeritav sau, mille kirik oli 
soovinud kinkida oma piiskopile 
tema ametisseastumisel, jäi kasu-
tamatuna seisma. Saual oli hõbe-
dase peaga ülaosa, mille mõlemal 
küljel värviline Eesti lipp, selle all 
graveering „5. Juni 1921“. 

Kullast piiskopiristi kinkisid 
uuele piiskopile kogudused, mille 
jaoks Kaarli kogudus oli anneta-
nud 4500 marka. Kui Rootsis oli 
tavaks, et peapiiskop asetas õnnis-
tatava kaela risti, mida alguses oli 
hoidnud altaris assisteeriv kaasa-
teenija, siis nüüd võttis Söderb-
lom risti oma kaelast. Oikumee-
nilistel kaalutlustel tegi Söderb-
lom ametissepühitsemise vor-

Jakob Kuke piiskopiks õnnistamise rongkäik. Kõige ees piiskopipiibliga 
Konsistooriumi assessor Hugo B. Rahamägi. Tema taga piiskopisauaga 
Uppsala vaimulik David Froste ja piiskopirüüga Kaarli III pihtkonna 

õpetaja Artur Sommer. RA, EAA.2264.1.51.49.
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melis veel ühe muudatuse. Mitra 
asemel andis ta piiskop Kukele 
eestikeelse piibli, mis oli Soome 
kiriku kingitus piiskopile ja eriti 
Tallinna piiskopikirikule.14

Ametissepühitsemise teenistus 
14  Riho Saard. Piiskopkondade, piisko-
piameti ja insiigniate ajalugu Eestis. The 
History of Bishoprics, the Office of Bishop 
and Episcopal Insignia in Estonia. Tallinn 
2015, 26–27.

kestis neli tundi, lõppedes kell 15. 
Koos Riigikogu esimehe ja hari-
dusministriga lõunatati Kadrioru 
lossis.15 Söderblom siirdus edasi 
Rootsi Mihkli kirikusse, et pidada 
kohalikule rootslastest kogukon-
nale rootsikeelne jumalateenistus. 
Konsistooriumi poolt oli õhtul kell 
15  Päevaleht nr 145, 6.6.1921 Piiskop 
Jakob Kukk’e ametisse pühitsemine.

21 korraldatud umbes sajale kut-
sutule Estonia Valges saalis pidulik 
õhtusöök. Esimese lauakõne pida-
nud Akel, keda tõlkis saksa keelde 
Rahamägi, toonitas oma kõnes, et 
piiskop Kukk oli „esimene rahva 

Piibli siseleht. Tegemist oli eestikeelse (pere)piibli 15. trükiga Mickwitzi trüki-
kojas Tallinnas 1914. Piibel oli köidetud Helsingis  Weilin & Göös trükikojas.

Detail Uppsalas valmistatud 
sauast. Foto A. Tuhkru

Söderblomi jooniste järgi Eestis 
valmistatud sau. Foto A. Tuhkru
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poolt valitud piiskop“16 ajaloos. 
Tuleb siiski märkida, et Kiriku-
päev kui klerikaalne institutsioon 
ei olnud rahvaesinduse institut-
sioon ja piiskop Kukk ka mitte 
kogu rahva poolt otsevalimisega 
ametisse valitud piiskop. Haridus-
minister Heinrich Bauer kõneles 
skandinaaviariikide riigilippude 
ristisümbolist kui skandinaavia-
liku kõrgeltarenenud „kultuuri 
märgist“. Piiskop Gummerus 
jagas oma sõnavõtu eesti- ja saksa-
keelseks, rääkides esimeses poo-
les Tallinnas saadud muljetest ja 
teises pooles vabast rahvakiri-
kust. Läti kiriku esindaja Mal-
don tervitas lühikeses saksakeel-
ses kõnes Eesti demokraatlikku 
rahvakirikut. Alkoholita pidulik 
bankett lõppes öösel kell 1.17

Gummerus lahkus Tallinnast 
7. juunil aurikul Ebba Munk ja 
Söderblom järgmisel päeval auri-
kul Kalevipoeg.18

Nii oli Kaarli kirikus taastatud 
Eesti luterliku kiriku jaoks uuesti 
episkopaalsus. „Meie Kiriku“ asu-
taja Harald Põld kirjutas, et see 
päev „jääb tähtsaks päevaks“ Eesti 
kiriku ajaloos, „sest sellest päevast 
peale tuleb lugeda tema piiskop-
liku korra algust.“19 Piiskopiameti 
insiigniad tulid hiljem kasutusele 
ka Johannes N. Aunverdti valmis-
tatud piiskopi ametipitsati kavan-
dil. Pitsat võeti kasutusele 1923. 
aasta detsembris. Sellel kujuta-
tud kolmest daatumist kaks olid 
16  Kaja nr 125, 7.6.1921 Eesti esimese 
Lutheriusu piiskopi õnnistamine.
17  Ibid.
18  RA, ERA. 1.10.77, l 68–69.
19  Meie Kirik nr 16–17, 1921.

otseselt seotud Liivimaa ja selle 
keskuse, Riia, ajalooga. 1521 – 
Lutheri ideed jõuavad Andreas 
Knopkeniga Riiga. 1621 – luter-
lik Rootsi armee vallutab Gustav 
II Adolfi juhtimisel Riia ja Liivi-
maal algab luterlik aeg. Mõlemad 
daatumid olid leitavad ka Jakob 
Kuke piiskopisaualt.

Ülemsuperintendendi ameti 
muutmises piiskopiametiks nägid 
eestlased vastandit endisaeg-
sele baltisakslaste ja riigi juhitud 
kirikule. See tähendas orientat-
sioonimuutust. Pietistlikes ring-
kondades tunti seevastu muret 
katoliikliku apostelliku järjepi-
devuse siirdumisest Eesti luter-
likku kirikusse. Mure taustal oli 
ajale omane hirm „oikumeenia“20 
mõiste kattevarjus toimuva kato-
litsismi leviku ees Euroopas. 

Eesti õigeusu kiriku tegelasi 
tegi rahutuks retoorika, nagu 

20  Oikumeenia asemel püüti rääkida kiri-
kutevahelisest koostööst ja näiteks Soomes 
kasutati väljendit yleiskirkollinen e üldki-
riklik.

oleks olnud tegemist üldse ajaloo 
esimese Eesti piiskopi pühitsemi-
sega. Nad kirjutasid protestee-
rivalt, et ajalooliselt oli esimene 
Eesti piiskop olnud Platon ja teine 
Aleksander21.

Kiriku territoriaalse väiksuse ja 
piiskopkondade puudumise tõttu 
ei seatud Eesti luterlikus kirikus 
sisse peapiiskopiametit. 1926. 
aasta kiriku põhikirjas sätestati, et 
pidulikel jumalateenistustel tuli 
piiskopil kanda ametiriiet, kuld-
risti, piiskopisaua ja mitrat. Mitra 
kinkis piiskop Kukele 1926. aas-
tal Petseri kogudus, ja seda mit-
rat kasutas piiskop Petseri Peetri 
kiriku pühitsemisel esimest ja 
ühtlasi ka viimast korda. 

Piiskop Kuke surma järel kin-
giti piiskopisau, piibel ja vähe-
kasutatud mitra piiskop Hugo B. 
Rahamäele, kelle seadis 1934. aas-
tal toomkirikus ametisse Rootsi 
peapiiskop Erling Eidem.

Riho Saard 

21  Häirivalt mõjusid ka laululehel olnud 
laused: „Ühenda usud, kogu rahvad meie 
riigis, meie maal Kristuse püha ja kerge 
ikke alla.“ Õigeusklikud küsisid, et „kas 
Jakob Kukk on tõesti see mees, kes peab 
Eestis usud ühendama? Kahtlane. Vähemalt 
seni, kuni meil Eestis tõsise apostlite ameti 
pärijana veel ka Aleksander Paulus töötab“. 
Uus Elu nr 5–6, 1921. Üks põhiõpetus Ev. 
Lutheri kirikus.

Piiskopi pitser, hiljem kasutusel
ka  Välis-Eesti kirikus



praostkonna esimese advendi 
kontserdil Jaani kirikus, mis jäi 
aga paraku sel aastal ära. Prae-
gune olukord on muutusi toonud 
ka teistesse jõuluaja plaanidesse. 
Sellegi poolest tegi ansambel 6. 
detsembril proove lootuses 3. 
advendi jumalateenistusel Kaarli 
kirikus laulda. Paraku see ei olnud 
võimalik.

Kaarli kiriku kontsertkooris on 
palju noodistlugejaid, mistõttu 
saame oma plaanides olla väga 
paindlikud. Samuti on meie koos-
seis olnud aastate jooksul võrdle-
misi püsiv, mistõttu on meil päris 
mahukas püsirepertuaar, mida 
peab vajadusel vaid meelde tule-
tama. Seetõttu oleme saanud alati 
vastavalt olukorrale reageerida. 
Samas oleme kogu aeg pidanud 
arvestama, et kooris on mitmeid 
lauljaid, kes on vanuse poolest 
riskirühmas ning mitmeid laul-

20

Kaarli koguduse noorteansamblil 
oli 2020. aasta kevadeks ja suveks 
mitmeid toredaid plaane. Märtsi 
alguses koorifestival Iisraelis, 
kevadel kontserdid Lüganuse ja 
Harkujärve kirikus ning vaimulik 
laulupidu Viljandis. Lisaks veel 
laulmised koguduse jumalateenis-
tustel.

Aasta alguses, kui olukord maa-
ilmas hakkas ärevaks muutuma, ei 
osanud veel keegi arvata, et kõik 
need planeeritud sündmused kas 
jäävad ära või lükkuvad edasi. Kui 
festivali saabumise aeg lähenes, 
hakkas ka festivali korraldajatelt 
kirju tulema, mis seadsid selle toi-
mumise kahtluse alla. 8. märtsil 
laulsime Kaarli koguduse jumala-
teenistusel ning samal päeval saa-
buski lõplik kinnitus koorifestivali 
ära jäämise kohta. (13. märtsil 
kuulutati teatavasti Eestis välja 
eriolukord). Teade oli nii mõne-
legi suur pettumus, sest tööd oli 
selle nimel ju palju tehtud. Sel-
leks ajaks olid tasutud ka kõik 
osavõtumaksud ja lennupiletid.

Algas pikk suhtlus korraldaja-
tega ning kindlustusfirmaga osa-
võtutasude tagastamiseks ja kaotsi 
läinud lennupiletite hüvitamiseks. 
Tänu Jumalale olid kahjud kokku-
võttes minimaalsed.

8. märtsi laulmine jäigi paariks 
kuuks noorteansambli viimaseks 
kohtumiseks. Uuesti saadi hääle-

rühmade kaupa kokku alles mai 
lõpus ja juuni alguses, millele 
järgnes suvepuhkus.

Uut hooaega alustati juba sep-
tembri alguses ning kevadel ära 
jäänud kontserdid said samuti 
toimuda. 19. septembril teeniti 
kaasa Lüganuse kiriku taaspühit-
semise jumalateenistusel ning anti 
väike kontsert. 20. septembril 
esineti sama kavaga Harkujärve 
kirikus.

Lisaks saime oma healt sõbralt 
Küllike Valgult kutse tulla esinema 
Ridalasse ja Martnasse. Vahva väl-
jasõit sai teoks 10. oktoobril. 
Lisaks kahele kontserdile saime 
osa meeleolukast Martna sügis-
laadast koos laadasupiga ning 
mõnusa päeva lõpetas ühine koos-
viibimine Ridala kogudusemajas.

1. novembri proovipäev möö-
dus juba jõululaulude vaimus. 
Olime plaani võtnud laulmise 

Koguduse koorid keerulisel ajal

Noored Püssi jaamas Lüganuse 
kontserdilt tulles
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jaid, kes oma töö tõttu on paljude 
inimestega lähikontaktis, näiteks 
õpetajad.

9. märtsil tegime proovi ning 
sel õhtul ei reetnud miski, et 
järgmised kaks kuud me ei laula. 
Kokku tulime taas 25. mail, et 
juba 7. juunil laulda leeripüha 
jumalateenistusel. Jäi hea tunne, 
et saime hooaja väärikalt lõpetada.

Kevadhooajal jäid ära tradit-
siooniline suurvormide kontsert, 
sellest palju pikema traditsioo-
niga praostkonna laulupäev ning 
juunikuine reis Ungarisse. Kont-
sertkoori viimasest välisreisist on 
nüüdseks möödunud juba kolm 
aastat ning praegu ei koida, mil-
lal võiksime taas üle piiri minna. 
Järgmisesse suvesse lükkus edasi 
vaimulik laulupidu Viljandis ning 
sügisesse lükkusid kontserdid 
Tapa ja Paide kirikus.

Sügishooajal tulime kokku 
tavatult vara, 24. augustil, et kasu-
tada maksimaalselt ära pandeemia 
lainete vahele jäänud aeg. Tapa ja 
Paide kontserdid toimusid juba 
septembri lõpus, igaks juhuks 
neid oktoobrisse lükata ei julge-
nud. Küll laulsime 25. oktoobril 
jumalateenistusel Kaarli kirikus 
ning 26. oktoobril Püha Vaimu 
kirikus, kus me oleme varasemalt 
olnud iga-aastased külalised. Päev 
oli eriline, sest samal päeval said 
kaks kontsertkoori lauljat kol-
mandat korda lapsevanemateks.

Terve sügishooaja olime ette-
vaatlikud – käte desifitseerimine 
oli iga proovi alguses kohustuslik, 
kitsast köögist avarasse proovisaali 
tõime kohvimasina, et inimesed 
ei peaks kohvi oodates kogunema 

puntrasse. Ühe proovi tegime nii, 
et pool koori oli ühe dirigendiga 
kirikus ning teine pool teise diri-
gendiga kogudusemajas. Edasi oli-
megi valmis kolima proovidega 
kirikusse, kus õhk puhtam. Enne 
seda tulid aga konsistooriumi ja 
koguduse tasemel korraldused, et 
proove enam teha ei tasu. Pärast 
9. novembrit polegi kontsertkoor 
enam kogunenud.

Teise laine tõttu jäid ära praost-
konna advendikontsert Jaani kiri-
kus ning kooride esinemine esi-
mese advendi küünlasüütamisel 
Raekoja platsil. Samuti jäi meil 
laulmata esimese advendi, kogu-
duse aastapäeva ja esimese jõulu-
püha jumalateenistusel. See-eest 
on sügishooajal aktiviseerunud 
koguduse oktett Vexilla Regis, mis 
koosneb kontsertkoori praegus-
test ja endistest lauljatest. Tänu 
väiksele koosseisule ja noodist-
lugemisoskusele saame laule 
harjutada iseseisvalt või suurt 
distantsi hoides. Oktett andis 
augustis kontserdi Raekoja platsil 
keskaja päevadel ning Peeteli kiri-

kus muuseumiööl. Samuti laulis 
see leeripüha jumalateenistusel 
6. detsembril ning plaanib det-
sembri jooksul jumalateenistustel 
kaasa teenida veelgi.

Ka koguduse naiskoor  alustas 
sügisel hooaega varem ja 27. sep-
tembril õnnestus kooril kaasa tee-
nida Lüganuse kirikus jumalatee-
nistusel. 

Kammerkoor Canorus käis sep-
tembris lauluga rikastamas Käsmu  
koguduse jumalateenistust ja 
rõõmustas kontserdiga Haljala 
kirikusse kogunenud kuulajaid.

Võtame asja rahulikult, küll 
olukord paraneb. Kõik, mis sel 
aastal jäi tegemata, küll see tuleb 
järgmisel aastal. Tähtis, et olek-
sime terved ja tähtis on teha 
omaltpoolt kõik, et see olukord 
võimalikult kiiresti mööduks.

Kaarli koguduse noorteansambli 
dirigent Maarian Toompere

Kaarli kiriku kontsertkoori diri-
gent ja koguduse okteti Vexilla Regis 

laulja Pärtel Toompere

Oktett Vexilla Regis pärast kontserti 
Keskajapäevadel, 15. august 2020
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Pühendatud mu vennale Toomasele

Vana aednik Toomas oli eluaeg hoolitsenud lillede, ilupuude ja 
-põõsaste eest. Armastusega oli ta kogu oma elu pühendanud 
taimedele. Ta armastas väga lilli ja tal polnud südant ainsatki 
neist noppida. Toomasel oli kirju koer Muki, kes aitas teda aia-
töödel kraapides ja kaevates, ning kass Kalli, kes saatis vana 
aednikku truult tema toimetuste juures. Lisaks oli Toomasel 
viis mesitaru, millede eest ta usinasti hoolt kandis. Kui Toomas 
ära väsis, istus ta sammaldunud kivile valge roosipõõsa all ning 
rääkis mesilaste, lillede ja tuulega. Siis tuli tema peale luule-
vaim ja ta rääkis värssides, mida inimesed väga imeks panid.

Aastad möödusid linnulennul ning kevaded ja suved vahel-
dusid sügiste-talvedega. Ühel talvel, just enne jõulupühi, jäi 
aednik Toomas haigeks. Ta köhis ja nuuskas vahetpidamata, 
kurk valutas ja tal tõusis palavik. Öösiti viskles ja higistas ta 
voodis. Mesilaste poolt suvel korjatud mesi oli talle suureks 
leevenduseks.

Jõulud lähenesid, aga Toomas oli endistviisi haigevoodis 
ning ainsateks seltsilisteks olid talle koer Muki ja kass Kalli. 
Haigus oli veelgi halvema pöörde võtnud ja vanamees sonis 
öösiti kõrges palavikus. Selgematel hetkedel mõtles ta oma lil-
ledele ja ohkas igatsevalt: „Kui ma näeksin veel ühtainustki lille 
oma aias õitsemas, võiksin rahuliku südamega minna paradiisi-
aeda, kus on igavene kevad Jumala Armus.“

Toomase keha oli pikast voodis lamamisest valusaks muutu-
nud ja asjatult nägi ta vaeva valu vähendamiseks väherdes kül-
jelt küljele. Vahel mõtles ta sõprade ja naabrite peale, aga kõik 
nad näisid ta unustanud olevat.

Varsti olid ka toiduvarud kodus otsa lõppemas, aga Toomas 
arvas, et nii kui nii ei näe ta seda päeva, mil pole enam midagi 
hamba alla pista. Ta oli jäänud nii nõrgaks, et suutis vaevu kom-
berdada kööki, et loomadele süüa anda, ja ukseni, et loomi 
sisse ja välja lasta. Õues polnud ta juba ammust ajast käinud.

Oli jõululaupäeva õhtu, mis ei näinud millegi poolest erine-
vat igast teisest õhtust. Aednik Toomasel polnud ei jõulukuuske 
ega kuuseoksi vaasis, ka ei põlenud toas ainsatki küünalt. Akna 
taga keerutas tuul lumehelbeid paisates neid vastu klaasi. Tuba 
oli pime ja Toomas lebas avatud silmadega voodis. 

Äkki nägi ta õhust moodustunud helendavat olendit, kellel 
olid suured kohevad valged tiivad -  see oli Jumala ingel! Aed-
nik Toomas polnud oma elus kohanud ühtegi inglit. Muki niut-
sus oma asemel Toomase sängi ees ja kass Kalli silmad hiilgasid 
pimeduses nagu kalliskivid. Ka nemad nägid inglit.

Ingel lähenes Toomase asemele ja ütles kellukesena heliseva 
häälega: „Armas Toomas, pane riidesse ja tule koos minuga 
õue, seal ootab sind üllatus.“

Lummatuna pani Toomas kasuka selga, mütsi pähe ja saapad 

Lumeroos
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jalga. Ka Muki ja Kalli olid ärevuses nähes, et nende peremees 
valmistub kuhugi minema. Mõne hetkega oli aednik Toomas 
valmis inglile järgnema. Ingel avas välisukse ja nad läksid õues, 
truud loomad nende järel.

Väljas polnudki eriti külm, oli pehme ja soe talv, kuigi 
sadas ehedat lund. Ainult tuul oli tugev, mis tõi vanale mehele 
külmavärinad seljale.

Inglist kiirgas hiilgus, mis valgustas pimedat ööd. Nad lii-
kusid edasi piki majaseina. Lilled aias magasid talveund. Oota-
matult jõudsid nad õitseva lilleni, mille igihaljaste lehtede var-
jus olid puhkenud seitse pimestavalt valget õit.

„Lumeroos! Lumeroos, mis õitseb südatalvel,“ sosistas Too-
mas võlutult ja põlvitas lille kõrvale. Lille kellukesed helisesid 
vaevukuuldavalt tuules. Härduspisarad veeresid  üle vanamehe 
tuulest jaheda palge. 

„Tõuse!“ ütles ingel,  „Tule, ma kallistan sind.“ Toomas lan-
ges ingli embusse ja imeline tervis ja rahu tulid tema üle. Sellel 
hetkel tervenes ta oma haigusest.

„Mine, täna ja kiida Jumalat!“ ütles ingel ja tõstis oma 
õnnistava käe esiteks Toomase ja seejärel lumeroosi üle.

„Au Jumalale! Kiitus ja tänu!“ hõiskas Toomas ja läks kerge 
sammuga tuppa nagu noor mees, süda täis jõulurõõmu. 

Veel palju aastaid elas Toomas oma hoolitsetud ja ilusas 
lilleaias. Kui keegi külarahva hulgast teda kõnetas, hakkas ta 
kohe Jumalat kiitma. Istudes sammaldunud kivil valge roosi-
põõsa all, tuli Jumala Vaim tema peale ja ta luges palveid Issan-
dale: „Au Jumalale kõrges!“

Maara Vint 
Vääna-Jõesuus 2020


