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Issand ütles minu Issandale: “Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!” (Ps 110:1)

 EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI  NOVEMBER 2021 NR 11/119

SÕNAD JA TEOD
Kirik 150

Kogudus 350

Alanud hingedekuu paneb meid mõtlema lõpu ja lõplikkuse, elu ja maailmalõpu ning Jeesuse Kristuse taastulemisele. Kaht-
lemata on neid, kes peavad kõige lakkamist süngeks ja kurvaks teemaks. Elu või maailma lõppemist peljatakse, sellest kar-
detakse rääkida. Milleks toonitada või meelde tuletada kaduvust, seda, et igal asjal on algus ja ots, et inimese elulgi on oma 
päikesetõus ja viimaks loojang… Aeg-ajalt, viimastel aegadel küllap sagedamini, on sunnitud meid elu haprusele ehk varase-
mast rohkem mõtlema. 
Jeesus ütleb: „Valvake ja palvetage, et olev ja ka tulev ei oleks teile ootamatu.“ Jeesuse sõnad on öeldud julgustuseks. Teisi-
sõnu, meile antakse aega oma elu korda seada; ning et Jeesus, kes aegade lõpul aus ja hiilguses valitsejana tuleb, tuleb ka 
täna ja on juba nüüd meie juures, meie keskel. 
Aegu, mil Issand meiega kohtub, on rohkem kui oskame aimata. Pahatihti oleme ise selles osas pimedad ja uskmatud, me 
ei oska või taha Teda oma argipäevas märgata. Seda kinnistab paraku valdavaks normiks ja valitsevaks hoiakuks kujunenud 
enesekesksus – mõeldakse ja tegutsetakse selle järgi, mis mulle on kasulik.
Selline hoiak – et aega on küll; küll ma ise; ega Jumal siis seda pahaks ei pane; Ta annab ju ikka andeks – ei vii meid Talle 
lähemale. Sellistel puhkudel oleme kaotanud oma tegevuse üle valvsuse, muutnud loiuks ja lohakaks, mitte ainult igavikule, 
vaid ka tänasele mõeldes. Elu mugavuses ja selle kiiruses ei näe me vajadust või põhjust oma elu muuta ja parandada, otsida 
ja paluda Jumala abi ja ligiolu, sest kõik muu näib meie jaoks pakilisem. Oma väikese maailma valitsejatena rassitakse ja 
rabeletakse paljuga, mis igaviku mõistes ei oma väärtust.
Mõelgem korraks, kasvõi hetkeks – kui sageli pean valvet oma mõtete, sõnade ja tegude üle; on need puhtad, laitmatud, 
kained? Millal viimati palvetasin siiralt ja avatult; kas mäletan, mida ütles Issand viimati mulle oma sõnas kui seda lugesin/
kuulsin? Millal panin tähele, kuidas Issanda käsi mind juhtis ja hoidis eemal mõnest rumalast eksimusest või ohust; kui tihti käin 
armulaual, et ühendust Jeesusega uuendada ja kinnitada; on minu süda Issanda nägemiseks üldse ärkvel?
Issandaga kohtumine ei ole miski, mis sünnib niisama, justkui möödaminnes. Meil tuleb selleks valmistuda ja see on meie-
poolne igapäevane järjepidev töö. Teadmatus tuleva, sealhulgas elu otsa saabumise osas ei ole halb, sest see sunnib meid 
ennast rohkem kokku võtma. Ettepoole vaatamine tähendab ühelt poolt elamist nii tänases, ja teisalt oma silme ees igavese 
elu anni hoidmist. See tähendab õunapuu istutamist, ilma et peaksime muret tundma, kes nopib selle viljad. See tähendab oma 
hinge eest igati hoolitsemist, et elaksime ristimise ja pattude andeksandmise armus, Jumala õnnistuse ja hoidmise all. Seeläbi 
usaldame end iga päev, nii elus kui ka surmas ajastute Issanda hoolde.
Jumal ei taha meie hingele panna viimsepäeva- või surmakartust, et suurendada veelgi meie ränka ja tihti mõttetut elukoormat. 
Vastupidi, Ta tahab anda meile usku ja lootust, et kogu meie maine elu, viimaselt iga meie elupäev on ootuse- ja ettevalmistus 
aeg Issandaga kohtumiseks siin ajas ja kord igavikus. 
Aega on vähe. Meie jaoks on seda täpselt meile loetud elupäevade arv ja me ei tea, kui palju neid kokku saab. Ja sellest peab 
piisama, et jõuda igavesse kuningriiki taevases aus ja kirkuses. Korrastagem ja parandagem oma elu, vaadakem ettepoole ja 
elagem Issanda taastuleku ootuses, nii kaua kui meile veel kõlab Issanda sõna „täna“.

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Oktoobrikuu teisel nädalal alustati Kaarli kiriku orelirõdu kahe 
välimise akna restaureerimisega.
Aknaraamid on maha võetud ja viidud töökotta. 
Raamid puhastatakse vanast värvikihist ja klaasid lahtisest 
aknakitist. Kontrollitakse puidu seisukorda ja vajadusel protee-
sitakse pehkinud osad. Klaasid kititakse ja raamid värvitakse 
õlivärviga. Aknaplekid kas puhastatakse vanast värvist või 
asendatakse analoogse plekiga.
Töid teostab Usaldusühing RENOVARE ja aknad paigalda-
takse tagasi loodetavasti detsembrikuu alguses. Meistrite sõnul 
olid raamid paremas seisukorras, kui nad oskasid oodata.
Tööde maksumus on 11 520 €. Suures osas rahastab töid Tal-
linna linn, koguduse kanda on 5% kuludest. 
Oleme tänulikud kõigile, kes soovivad remonditöid toetada 
helistades koguduse annetustelefoninumbril 900 7755 (5 €) või 
pangaülekandega märksõnaga „Kiriku remont“). 

Orelirõdu välimiste akende restaureerimine

 „  “



VAIMULIKU AMETIRÕIVAD
Heleda värvusega, algselt villasest ja hiljem linasest kangast 
albadele, mis oli vanal ajal igapäevariietus, tõmmati jumala-
teenistusel peale puhas ja korralik dalmaatika – pikk käistega 
rüü, mis jõudis Roomasse 2. sajandil ning leidis seal kasutust 
tavalise ülerõivana. Jõukas rahvas kandis selle all veel tuunikat 
ning see võis olla valmistatud väga kallist kangast või siidist. 
Ladinakeelne nimetus dalmatica viitab riideeseme pärinemisele 
Dalmaatsia piirkonnast Aadria mere ääres tänapäevases Hor-
vaatias.
Samuti muutus ülikute seas hilises Rooma impeeriumis popu-
laarseks varem vaesema rahva hulgas levinud põlvedeni ula-
tuv varrukateta, kogu ülakeha kattev reisikeep ehk kaasula. 
See oli ümara lõikega rõivas, mille keskel auk pea jaoks. 13. 
sajandil muutus kiriku kasutuses lõige ovaalsemaks ja külgedel 
lühemaks, et vaimulik saaks käsi vabalt kasutada. 16. sajan-
diks oli kaasula muutunud juba selliseks nagu seda tänapäeval 
kasutatakse.
16. sajandil muutus kaasula pigem kloostriskapulaarilaadseks 
– külgedel vaid õlgadeni ulatuvaks ornaadiks ning oli tihti val-
mistatud väga peenest ja dekoratiivsest kangast. Kasutati isegi 
siidi, kuldtikandit ja brokaati. Kuid 20. sajandil hakkas kaasula 
taas omandama algupärast väljanägemist. Ehkki sajandi esi-
mesel poolel leidis see katoliku kiriku sees mõningat vastu-
seisu, otsustas Vatikani II kirikukogu lõplikult minna tagasi 
avaramate ja tagasihoidlikumate kaasulate juurde, soovides 
eemalduda liigsest peensusest.
Palju luterlikke kogudusi võttis kaasula kandmise reformat-
siooni järel üle. Ehkki mitmetes riikides loobuti katoliiklikest 
ametirõivastest talaaride kasuks, on viimastel aastakümnetel 
traditsioonilised vaimulikuriided Euroopas ja Põhja-Ameerikaks 
taas kasutusse tulnud. Kaasulat kannab jumalateenistusel 
reeglina vaimulik, kes pühitseb armulaua. Seda kantakse kõigi 
ametirõivaste peal ning selle värv on vastav liturgilisele värvile 
kirikukalendris.

Toeta Kaarli kiriku 
restaureerimistöid 

KELLASÜSTEEM, LÄÄNESEINA SOKKEL, ORELIRÕDU AKNAD

Kaarli koguduse 
annetustelefoninumber 

900 7755
Annetuse suurus on 

5 €
Annetuse toimumiseks palume helistamisel lõpuni kuulata 

automaatvastaja teavitus.

Eelmainitud talaar on rõivas, mis vahest enim eristab protes-
tantlikku vaimulikku katolikust. See sümboliseerib väljapeetud, 
protestantlikku tõsimeelsust ja õpetatud autoriteetsust. Kuna 
talaar oli uusaegses Euroopas valdavalt õpetlase rõivastus, 
siis kandis neid ka enamik protestantlikke usujuhte ning see-
läbi muutus talaar peagi ka vaimuliku ametitunnuseks. Preester 
lisab ametitunnusena talaarile valge, kahe rinnaesisel oleva rii-
deribaga kaelasideme ehk lõkad.
Läänekirikus samuti laiemalt tuntud rõivas on sutaan, mis 
tänagi on nii protestantlikus kui ka katoliku kirikus kasutusel, 
pärineb ometi antiikajast, olles üldlevinud alusrõiva – tuunika 
– edasiarendus, mis ajapikku muutus vaimulike riietuseks. 
Uusaegne nimetus „sutaan“ tuleb prantsuse keelest (sou-
tane) ning on omakorda laenatud ladina keelest, kus subtus 
tähendab „allolev“. See viitab, et sutaani kanti üleriiete all. Eri-
nevalt talaarist on sutaan liibuva lõikega. Enamasti on sutaan 
musta värvi, vaid Rooma paavst ja vaimulikud mõnedes troo-
pilistes maades kannavad valget. /Jätkub detsembri kuukirjas/.

Koguduse vaimulike assistent Urmo Treisalt

3. novembril
jägige reklaami

Piiskop emer Einar Soone ja 
koguduse õpetaja Jaak Aus (kaasulas), september 2018
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LOENGUSARI „JALUTADES JUMALA AEDADES”

Kolmapäeval, 3. novembril kell 18.30 kirikus
Einar Laigna “Tunnetuse teed  –  cogitare dicere in corde”

Loodetavasti saavad loengud novembris jätkuda, 
järgmiste loengute osas jälgige reklaami.
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Koguduse naiskooril toimus 10. oktoobril väljasõit Kosele.

Oktoobri teisel nädalal lõppesid lääneseina sokli restauree-
rimistööd. Tööde käigus eemaldati katkised sillutisriba plaadid 
ja kahjustustega soklikivid, taastati soklimüüritis ja -liistud ning 
sillutisriba. Tööd teostas LinFas OÜ.
Tööde maksumus oli 57 600 € ja seda toetas Tallinna linn. 
Koguduse omaosalus kulude tasumisel on 5%, millele lisandu-
sid ehitusjärelvalvekulud.Kammerkoor Canorusel oli 10. oktoobril tore kontsert Viru-

Nigulas.

3. oktoobril alustas koguduses uus noorteleerirühm. Noori 
kogunes pea 20, kes mõnusas ja vabas õhkkonnas omavahel 
tutvusid, õpetust said ja üheskoos pannkooke sõid. Leeriõpe-
tust jagavad õpetaja J. Aus, abiõpetaja K. Kirikal ja diakon 
M. Holsting.

27. oktoobri hommikul tõsteti paika kiriku põhjatorni 1696. 
aastast pärineva kella uus kandmikpalk, mis võimaldab panna 
kella vabalt kiikuma. Oleme sammu võrra lähemal, et tornikel-
lad saaksid taas töökorda ja hakkaksid kõlama nii nagu need 
on algselt mõeldud.

30. septembril saabus Saksamaal valmistatud tammepuust 
kandmikpalk põhjatorni kellale.
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LEERIKOOL 
25. september – 05. detsember 2021

3. oktoobril alustas noorteleer. 
Noorteleeri ootame noori vanuses 15–17 

eluaastat. Leerikool lõpeb 2022. a 
kevadel. Tunnid toimuvad paar korda kuus 

pühapäeviti kell 12 koguduse majas.
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. Kohtumine tuleb eelnevalt 
kokku leppida.
telefon: 619 9100
e-post: info@kaarlikogudus.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.ee
Facebook: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli hoolduse heaks: 
Swedbank EE452200221057033689
annetused Kaarli Kooli toetuseks:
Swedbank EE332200221056298548

KOGUDUSE KANTSELEI 

NOVEMBER KIRIKUS

Diakooniatöö

USU ALUSED – Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba 
olemas – see on Jeesus Kristus! 1Kr 3:11
E 01. NOVEMBER kell 13:00 Missa
T 02. NOVEMBER kell 17:30 Hingedepäeva muusikaline õhtupalvus

Kersti Petermann orelil. Koguduse kontsertkoor P. Aidulo, P. Toompere ja 
U. Valgre juhatusel. Sissepääs vaba.

K 03. NOVEMBER kell 17:30 Missa
N 04. NOVEMBER kell 07:45 Missa
KAHE RIIGI KODANIK – Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel 
ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus. 
1Tm 6:15,16
P 07. NOVEMBER kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 08. NOVEMBER kell 13:00 Missa
T 09. NOVEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Aare Saal – bariton, Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba
K 10. NOVEMBER kell 17:30 Missa
N 11. NOVEMBER kell 07:45 Missa
VALVAKE! – Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
P 14. NOVEMBER kell 10:00 Missa

Jutlustab peapiiskop emer Andres Põder
E 15. NOVEMBER kell 13:00 Missa
T 16. NOVEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Kaarli koguduse kontsertkoor. Kaastegevad vokaal ja instrumentaalsolistid. 
Sissepääs vaba.

K 17. NOVEMBER kell 17:30 Missa
N 18. NOVEMBER kell 07:45 Missa
KRISTUS – TAEVA JA MAA ISSAND – Meie kõik peame saama avalikuks 
Kristuse kohtujärje ees.
P 21. NOVEMBER kell 10:00 Missa, igavikupühapäev

kell 12:00 Missa, igavikupühapäev
E 22. NOVEMBER kell 13:00 Missa
T 23. NOVEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Jaanika Lentsius – flööt, Maris Oidekivi – orel. Sissepääs vaba.
K 24. NOVEMBER kell 17:30 Missa aasta jooksul maetute mälestuseks
N 25. NOVEMBER kell 07:45 Missa
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES – Vaata, sulle tuleb sinu 
kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
P 28. NOVEMBER kell 10:00 Missa, advendiaja 1. pühapäev
E 29. NOVEMBER kell 13:00 Missa
T 30. NOVEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Tallinna kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid. Juhendaja Vaike Sarn. Sissepääs 
vaba.

Koraalikoor
4. novembril kell 13 koguduse majas

Seenioride klubi 
17. novembril kell 14 koguduse majas

SAADA EESTPALVESOOV
Kaarli koguduse kodulehel on 

võimalik saata oma eestpalvesoove ka 
elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja 
murepalved kantakse jumalateenistustel 

ühises palves Jumala ette. 
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

Juubeliaasta raames ootame kirikusse jutlustama piiskoppe, nii emeeritusi kui 
praegu ametis olevaid: 

14. novembril peapiiskop emer Andres Põder, 
05. detsembril piiskop Joel Luhamets ja 
19. detsembril peapiiskop Urmas Viilma.                 150  350 


