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Maarja toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pettusest. (Mt 1:21)

 EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI  detsember 2021 NR 12/120

SÕNAD JA TEOD
Kirik 150

Kogudus 350

Olen viimasel ajal päris palju püüdnud 
rääkida ja ka kirjutada ühel teemal, mis 
mulle on väga oluline ja mis mind  kohati 
ka murelikuks teeb. Olen selle võtnud 
kokku küsimusse, mida olen esitanud 
leerilastele, üliõpilastele ning mitmetele 
koguduse töötegijatele ja liikmetele. 
See küsimus kõlab: „Mis on Kiriku roll ja 
ülesanne?“ Seda siis mitte ainult Eesti 
mõistes vaid kogu maailma tähenduses 
ja mitte ainult täna, vaid ka kogu Kiriku 
ajaloo jooksul.
Küsisin seda leerilastelt ja sain väga 
palju ilusaid ja õigeid mõtteid. Leerilaste 
arvates on Kirik kandmas teatud moraal-
set-eetilist rolli ühiskonnas olles otsekui 
majakaks, mis näitab suunda. Rõhutati 
ka sotsiaaltöö aspekti ja hingehoidu, mis 
väljendub toe osutamises abivajajatele. 
Tähtis oli ka võimalus käia kirikus pal-
vetamas, jumalateenistustel või ka üksi 
mõtisklemas. Kirikuhoone annab rahu ja 
aitab võtta aega selle maailma kiirusest 
ja kärast väljaastumiseks. 
Nagu mainitud, on need kõik õiged 
mõtted. Ometi jäi mainimata olulisem ja 
usun, et ka paljud lugejad ei ole sellele 
mõelnud just selles aspektist.
Juhtsalmis kõlavad juhised Joosepile, 
Maarja kihlatule. Joosep on tahtnud 
Maarja jätta, kuid ingel ilmub talle ja 
edastab juhised edaspidiseks. Muuhul-
gas ta ütleb, et laps, kes sünnib, vabas-
tab rahva nende pattudest. See sündiv 
laps sai nimeks Jeesus ja teame Tema 
elukäigust, et pattudest andekssaamine 
tuli läbi Tema kannatuste, surma ja üles-

tõusmise. Jeesus tegi kõik selleks, et 
Jumala armastusest saaks osa kõik ini-
mesed. Tema tahab, et kõik võiksid osa 
saada igavesest elust. Jõulupühadega 
saab see armastus avalikuks. Jumal on 
omalt poolt kõik selleks teinud, et igaviku 
väravad oleks avatud kõigile, kes igatse-
vad sellest osa saada. 
Kristuse Kirik on selleks Kristuse poolt 
seatud, et inimesed saaksid osa Sõnast, 
sakramentidest, palvest ja paljust muust, 
mis inimest aitavad püsida ühendu-
ses Kristusega, et kõik mis Jumalal on 
armastusest meile pakkuda, oleks loo-
mulik osa ka meie elust. Lihtsamalt öel-
des on Kirikut vaja selleks, et saaksime 
osa igavesest elust. 

Kui algul mainisin, et see teema teeb 
mind murelikuks, siis seda põhjusel, et 
inimesed on jäänud eemale kõigest sel-
lest heast, mille Jumal on meile kinkinud. 
Kui aga jäädakse eemale, siis võib juh-
tuda, et ka kaugenetakse Temast. 
Sooviksin kõigile, et alanud advendiaeg 
ja jõuluaeg oleksid ajaks, et igaüks võiks 
korra mõelda, et Jeesuse läbi on tulnud 
pattude andeksandmine ja Kirik aitab 
kaasa, et püsiksime selles armus ja usus 
igaveseks eluks.
Armastades Kirikut armastame Kristust. 
Armastades Kristust pärime igaviku.

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Alates detsembrist 2020 kuni käesoleva 
aasta IV advendini tähistame Kaarli 
koguduses juubeliaastat — koguduse ja 
esimese pühakoja 350. ning praeguse kiri-
kuhoone 150. aastapäeva. Kuningas Karl 
XI järgi nime saanud Kaarli kirik pühitseti 
neljandal advendipühal 1670. aastal. 
Pärast esimese Kaarli kiriku hävimist 
1710. aastal tegutses Kaarli kogudus 
aastatel 1739–1863 Tallinna Püha Vaimu 
kiriku koosseisus. Praegusele Kaarli kiri-
kule pandi nurgakivi 28. oktoobril 1862. 
aastal. Esimene jumalateenistus prae-

Tänu olgu Jumalale!
guses kirikus peeti 20. detsembril 1870, 
täpselt 200 aasta pärast esimese Kaarli 
kiriku pühitsemist.
Kuigi käesolevat aastat saatnud pandee-
miaaeg on seadnud ka koguduse tege-
vusele oma piirid, tuleb lõppevale juube-
liaastale tagasi vaadates olla Jumalale 
tänulik. Issanda hoolitsus ja arm on 
meid hoidnud ja kandnud. Oleme moel 
või teisel saanud juubeliaastat pidada 
ning aastapäeva tegevusi on jagunud nii 
kirikusse, kogudusemajja kui ka interneti 
avarustesse. 

Möödunud aasta advendiaja 4. pühapäe-
val toimus pidulik missa Kaarli kirikus, 
jutlustas EELK peapiiskop Urmas Viilma 
ja esiettekandele tuli Mart Siimeri Lau-
damus. Teos oli tellitud koguduse aasta-
päevaks ja seda rahastas Kultuurkapital. 
Teos on kirjutatud segakoorile ja orelile 
ning kogudusele kaasa laulmiseks. Esi-
ettekande tegi koroonapiirangute tõttu 
koguduse kollektiivide lauljatest moodus-
tatud koondansambel, mida juhatas Piret 
Aidulo ja orelil saatis helilooja Mart Sii-
mer. Tänuga mõeldes kõigile läbi aegade 



Kaarli kogudust teeninud vaimulikele 
esitleti jutlustekogumikku „Su palve viirok 
tõuseb taeva poole tänus. Tallinna Toom-
pea Kaarli koguduse vaimulikud ja nende 
jutlused 1863–2020“. 
Uus aeg nõuab uusi lahendusi. Et kogu-
dus ei jääks ilma Jumala Sõna ja armu-
laua sakramendita hoiti Kaarli kiriku uksi  
Ülestõusmispühade eel senisest enam 
lahti. Nii oli inimestel võimalik argipäe-
viti võimalik tulla kirikusse palvetama, 
eestpalve- ja mälestusküünalt süütama 
ning individuaalselt osa saama armu-
laua sakramendist. Suure Nädala kui ka 
Ülestõusmispühade olulisemaid missasid 
kanti koguduse YouTube’i kanalis üle. 
Lisaks pühapäevaste jumalateenistuste 
ülekannetele said soovijad kuuel õhtul 
nädalas osaleda ka virtuaalsel õhtupal-
vusel, mida pidasime märtsikuu algusest 
kuni 1. maini. Selle ajaga salvestasime 
kokku ligi viiskümmend palvust ning neid 
on samuti võimalik järelvaadata Kaarli 
koguduse Youtube’i kanalil.
Videoülekannetega oleme koguduses ka 
jätkanud. Nii on igal pühapäeval võimalik 
otseülekandena osa saada missast Kaarli 
kirikus. See on andnud paljudele, kes eri-
nevatel põhjustel oma koguduse keskel 
ei saa viibida, võimaluse osaleda siiski 
jumalateenistusel, olla ühises osaduses 
ekraani vahendusel, kuulda pühakirja 
lugemisi, jutlust ning koos kogudusega 
ligimeste eest palvetada. 
Aasta jooksul on Kaarli Kooli ja koguduse 
lastetöö tegijad lihtsate jutustuste kaudu 
andnud lastele edasi olulist sõnumit kiri-
kupühadest. Kaarli Kooli Youtube kanalis 
on järelvaadatavad advendiaja, Suure 
Nädala ja ülestõusmispühade videod las-
tele. Ilmuma on hakanud ka Kaarli Kooli 
ajaleht „Kajamised“, mis annab edasi 
Kaarli Kooli igapäevaelu tegemisi. Sügi-
sest on jätkunud kirikukool ja toimunud 
on perekohvikud, korraldatud on laatasid 
Kaarli Kooli toetuseks.
Kevadine piirangute periood pani muusi-
kaelu osalisele pausile. Kuni oli võimalik, 
jätkasime Muusikaõhtute sarja. Vahepeal 
tegime Õhtupalvusi muusikaga – kirik oli 
lahti ja inimesed said koguneda harjunud 
aegadel. Teenistustel kasutati eeslaul-
jatena erinevaid koorilauljad ja soliste. 
Laulnud ja mänginud on näiteks Aare 
Saal, Samuel Jalakas, Toomas Bubert, 
Ott Indermitte jt. 
Ülestõusmispühadel osalesid teenistu-

sel Indrek Vau trompetil, kes on Kaarli 
kirikus ennegi mänginud, ja haruldane 
külaline Ain Anger – bass. Võib isegi 
öelda, et tema laulu me kuulsime missal 
tänu viiruse levikule .... Sellel teenistu-
sel laulis Ain Anger Mart Siimeri seadet 
vaimulikust rahvalaulust „Au, kiitus olgu 
igavest“. Vau ja Angeri koostöö jaoks 
kirjutas Siimer oma teosele veel trom-
peti jaoks partii juurde – poole päevaga.  
Kiriku ja koguduse juubeliaasta lõpetami-
seks on helilooja Siimerilt tellitud teinegi 
kooriteos psalmi tekstile. Tulemust saa-
vad kõik kuulda 2021. aasta detsemb-
ris. Kooride töö taastamiseks alustati 
kevadel hääleseade tunde Zoomis. Neid 
viis läbi RAMi solist ja laulja ning laulu-
õpetaja Ott Indermitte. Esimesel korral 
oli koguduse kahe koori peale kokku 18 
osalejat, teisel korral juba 21.
Aasta jooksul on toimunud mitmeid 
koguduse kooride väljasõite. Rõõmu 
laulmisest ja tervitusi Kaarli kogudusest 
on viidud erinevatesse paikadesse üle 
Eesti: Harkujärve, Ridala ja Kärdla, Kul-
lamaa, Viru-Nigula, Simuna, Lohusuu, 
Kose, Kärla ja Kuressaare. 
Soovides olulist juubelit esile tõsta ja 
pakkuda võimalust hoida isolatsiooni ajal 
vaimset sidet oma kogudusega, sündis 
mõte kutsuda ellu juubeliaasta saate-
sari „Kaarli lood“. Selles terve aasta 
vältavas saatesarjas, mida on vaadatav 
Kaarli koguduse YouTube’i kanalil, tut-
vustatakse ja meenutatakse koostöös 
mitmete meile tuntud inimestega kogu-
duse lugu selle algusajast kuni tänase 
päevani. Tegemist on lühiloengutega, 
mis kestavad 20–40 minutit. Kajastamist 
leiab koguduse elu läbi mitme sajandi, 
meie erakordse praeguse kirikuhoone 
rajamine, kirikus asuv sisustus ja kuns-
tiväärtused, uhke Walckeri orel, meie 
auväärsed õpetajad ja palju palju muud. 
Alates Ristija Johannese sündimise 
pühast on Kaarli koguduse Youtube’i 
kanalis rubriik „Kirikupühadest ja mäles-
tuspäevadest“. Saade sündis soovist tut-
vustada kirikuaasta suuremate pühade 
kõrval väiksemaid kirikupühi ning mit-
meid usu esivanemate mälestuspäevi. 
Lisaks lunastusloolistele Kristuse püha-
dele (näiteks küünlapäev, paastumaar-
japäev) kuuluvad kirikuaastasse ka 
Maarja, apostlite ja teiste piiblitgelaste 
mälestuspäevad, usupuhastuspüha, 
pühakutepäev ning hingedepäev. 

Alates sügisest on käivitunud veel üks 
videoloengute sari “Vestlusi Piiblist”, 
kus kõnelevad Piibli teemadel koguduse 
õpetaja Jaak Aus ja dr Jaan Lahe. Täna-
seks on salvestatud kokku neli saadet 
ning neid on võimalik vaadata Kaarli 
koguduse Youtube’i kanalil. 
Juubeliaastal meenutame tänuga Kaarli 
koguduse endisi õpetajaid ja uurime 
neilt, mida on neile eriliselt meelde ja 
hinge jäänud koguduses teeninud ajal. 
Kirikus on läbi aasta olnud avatud skulp-
tor Tauno Kangro näitus kiriku välisnišši 
plaanitud evangelistide kujudest. Kiriku-
ümbrus on saanud kaunimaks ja Vaba-
duse väljaku poolsele küljele rajati roo-
sipeenrad.
Kevadesse jäi ka kiriku käärkambri sei-
nal oleva kahe maali konserveerimise-
tööd. Esimesel maalil kujutatakse Kaarli 
kirikut, selle autor on E. Randlepp ja see 
on maalitud 1955. aastal. Teisel maalil 
on kujutatud Toomgildi oldermanni Hans 
Heinrich Falcki (1791–1874). Falck oli 
Kaarli kiriku ja kogudusega tihedalt seo-
tud: ta oli aastatel 1862–1874 koguduse 
konvendi kaaspatroon, Kaarli kirik rajati 
Falcki antud maatükile ja ta annetas ka 
ehitustöödeks materjale. Tööd teostas 
H&M Restuudio OÜ.
Kaarli kirikus on käesoleval sügisel toimu-
nud olulised remonditööd: kellasüsteemi 
restaureerimine ning mehhanismide 
kaasajastamine (Rootsi kuninga kingi-
tud põhjapoolse torni pronkskell aastast 
1696, lõunapoolse torni teraskell aastast 
1870 ja idakülje ajanäitaja), lääneseina 
sokli restaureerimine ning orelirõdu 
välimiste akende restaureerimine. Töid 
teostas Mäeväli Orelitöökoda OÜ, kelle 
meistrid on teostanud ka kiriku Walckeri 
oreli remondi. Septembri esimesel poolel 
jätkati ka lääneseina sokli restaureerimis-
töödega, mis algasid 2018. aasta mais 
ja siis korrastati müürisokkel 10 meetri 
ulatuses. Tööde käigus eemaldati kat-
kised sillutisriba plaadid, kahjustustega 
soklikivid ning taastatakse soklimüüritis 
ja -liistud ning sillutisriba.Tööd lõppesid 
oktoobrikuu esimesel poolel ja neid teos-
tas LinFas OÜ.
Käesoleva aasta sügisel sai alguse piis-
koppide jutluste sari, mis päädib adven-
diaja 4. pühapäeval. Esimesena teenis 
septembrikuu viimasel pühapäevasel 
missal kaasa ja jutlustas Kaarli kogu-
duse kauaaegne õpetaja piiskop emeeri-

„“. 
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Iga annetus – nii väike kui ka suur – aitab kaasa 
Kaarli koguduse püsimajäämisele ja toimetulekule. 

Koguduse kodulehel saab annetada nii ühekordselt 
kui ka vormistada püsiannetus.

Täname lahkeid annetajaid. 
www.kaarlikogudus.ee

tus Einar Soone, 17. oktoobril piiskop Tiit Salumäe. Novembris 
peapiiskop emeeritus Andres Põder. Pühapäeval, 5. detsemb-
ril, advendiaja 2. pühapäeval jutlustab Kaarli kirikus piiskop 
Joel Luhamets Tartust. Advendiaja 4. pühapäeval on meil rõõm 
jutlustamas kuulda peapiiskop Urmas Viilmat. 
Teisipäeval, 7. detsembril kell 17.30 toimub Kaarli kirikus Kaarli 
Kooli traditsiooniline advendikontsert ja laat, kust laadalaualt 
leiab oma lähedastele ja armsatele head ja paremat ning kont-
serdil esinevad kooli ja lasteaia muusikakollektiivid. Laat ja 
kohvik avatakse pool tundi enne kontserdi algust. 
Advendiaja 3. pühapäeval, 12. detsembril pärast missat toimub 
Kaarli kirikus kell 12 algusega „Kaunimad jõululaulud“, kus 
ühislaule aitab lauluda Kaarli koguduse noorteansambel Maa-
rian Toompere juhatusel ning orelil mängib Piret Aidulo.
Neljapäeval, 16. detsembril kell 18 toimub Kaarli kirikus õhtu-
palvus muusikaga, kus esinevad Kaarli koguduse kontsertkoor 
ja kammerkoor Canorus ning Aare Tammesalu keelpillikvartett. 
Koguduse aastapäeva konverents leiab aset laupäeval, 18. det-

sembril algusega kell 10 Kaarli kogudusemajas. Konverentsi 
esimeses pooles kuuleme ettekandeid teemal „Luterlik kirik 
eile, täna ja homme“, ning teises pooles ettekandeid teemal 
„Kaarli kogudus eile, täna ja homme“. Ettekannetega astuvad 
üles piiskop emeeritus Einar Soone, Rapla koguduse õpetaja 
Mihkel Kukk, Keila ja Saksa Lunastaja koguduse õpetaja Mat-
hias Burghardt, peapiiskop Urmas Viilma, Kaarli koguduse 
õpetaja Jaak Aus. Koguduse aastapäeva konverentsi ettekan-
deid saab tulla kuulama kogudusemajja, aga kogu konverentsi 
saab otseülekandena jälgida ka koguduse Youtube kanalil.
Advendiaja 4. pühapäeval, 19. detsembril kell 10 toimub pidulik 
koguduse aastapäeva missa, kus kogudust tervitab ja jutlustab 
peapiiskop Urmas Viilma. 
Palume Kaarli kogudusele jätkuvat Jumala juhtimist, hoidmist 
ja õnnistust! 

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal
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Kaarli koguduse juhatus külastas 18.–19. novembril Soome 
sõpruskogudusi Tammelas ja Forssas. Rõõm oli üle hulga aja 
taaskohtuda, vahetada kogemusi ja uudiseid ning tugevdada 
sõprussidemeid. Eriti huvitav oli vestelda laste- ja noortetöö 
arendamise ja diakoonia teemal, mis põhjanaabritel on väga 
kõrgel tasemel. Samuti oli juhatusel võimalik pärast päevaseid 
tegevusi arutada põhjalikult tulevikuplaane Kaarli koguduses.
Täname meie Soome sõpru Tammelan seurakunta ja Forssan 
Seurakunta Ev.-Lut. sooja vastuvõtu eest!

18. novembril paigaldati kirikus kaks orelirõdu välimist akent, 
mis restaureeriti RENOVARE töökojas.
Tööde maksumus on 11 520 €. Suures osas rahastab töid Tal-
linna linn, koguduse kanda on 5% kuludest. 
Oleme tänulikud kõigile, kes töid toetasid.

Kaarli koguduse kontsertkoor muusikalisel õhtupalvusel 16. 
novembril. Toimus Mart Siimerilt tellitud uudisteose „Hõisake“ 
esiettekanne. Solistidena olid kaastegevad Allar Kaasik tšellol, 
sopranid Merje Parts ja Lea Gabral ning tenor Andre Amadeus 
Trumm.

Koguduse kammerkoor Canorus andis 7. novembril kontserdi 
Koeru kirikus. Soleeris viiuldaja Toomas Bubert.
Tänu Koeru kogudusele kutse eest!

29. novembril kogunes terve Kaarli koolipere Kaarli kirikusse, 
et üheskoos süüdata esimene advendiküünal. Kirikust võeti 
valgust kaasa ka kõikidesse klassidesse ja lasteaia rühma-
desse.

Kaarli Kool sai 5. novembril 9-aastaseks. Õnnitlesime oma 
kooli hommikul Kaarli kirikus. Üks kõlanud soovidest: Ilma 
sinuta ei oleks me kunagi kohtunud nende õpetajate ja õpilas-
tega. Nii on. Hip-hip hurraa! Oleme rõõmsad ja tänulikud.
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Vaimulike ametitunnused

ja anglikaani kirikus. See koosneb kahest püstisest terava-
tipulisest riidetükist esi- ja tagaküljel, mis on külgedelt kokku 
õmmeldud. Kuklapoolel on kaks lühikest paela, mis langevad 
seljale. Reeglina on mitra valget või kuldset värvi ja tikandiga 
kaunistatud. 
Mitra kujunes välja 11. sajandil ning 12. sajandi keskpaigas oli 
see juba katoliku kirikus üldlevinud. See pärineb tõenäoliselt 
antiikmaailmas levinud koonilisest Früügia mütsist ning sealt 
edasi hilises Bütsantsi keisri õukonnas tuntud kamilavkast 
(καμιλαύκιον), mis oli kaamelivillast silinderjas kübar ning mille 
sarnast kannavad õigeusu vaimulikud tänini. Idakirikus kasuta-
tav ülespoole laienev mitra on aga erinev läänepärasest ning 
meenutab pigem Bütsantsi keisrikrooni. Enamasti on see väga 
rikkalikult kaunistatud.
Teine oluline piiskopi ametitunnus on piiskopi- ehk karjasesau. 
Nagu nimi viitab, on see alla keeratud ülemise otsaga sau 
olnud ajalooliselt lambakarjuste töövahend, mis oli abiks maas-
tikul liikudes ning vajadusel sai ülemises otsas asuva konksu 
abil kinni jäänud või peitu pugenud karilooma jalast või kaelast 
kinni haarata. Kiriku kasutuses on karjasekepp oluline sümbol, 
viidates piiskopile kui ülemkarjasele, kelle juhtida on kristlastest 
koosnev Jumala kari. Samuti viitab see Johannese evangee-
liumi kirjakohale Jeesusest kui heast karjasest (Jh 10).
Vormilt arenes läänekirikus kasutatav piiskopisau välja 13. 
sajandil, ent esmamainimine pärineb juba 633. aastast, kui 
toimus Toledo 4. kirikukogu. Õigeusu traditsioonis on piisko-
pisaua eeskujuks aga vaskmaoga sau, mille Mooses Jumala 
käsul valmistas (4Ms 21:4–9); samuti võib see olla T-tähe kuju-
line (kreeka tau). Piiskopisaua hoitakse reeglina vasakus käes, 
et parem oleks vaba õnnistuse andmiseks.
Oleme selles artiklisarjas vaadelnud mitmesuguseid ja pika 
ajalooga liturgilisi rõivaid, kuid ometi on käsitlemata jäänud üks 
iseloomulikemaid ja äratuntavamaid – see on vaimulikusärk. 
Ilmselt kohtab seda valge kraega riietuseset kõige sagedamini, 
sest tegu on ametirõivaga, mida vaimulik kannab igapäevastes 
tööülesannetes. Kuid erinevalt seni mainitutest on püstkraega 
vaimulikusärk kiriklikus traditsioonis kõige uuem lisandus, sest 
kujunes alles 19. sajandi keskpaigas Briti presbüterlaste seas 
ning levis sealt üle Euroopa. Ka katoliku kirik võttis selle sajandi 
lõpus kasutusse.
Kui algselt oli vaimulikusärk musta värvi, siis tänapäeval on 
lubatud kanda paljusid erinevaid toone, kuid violetne on siiski 
reserveeritud vaid piiskoppidele. Särgi püstkrae võib olla üleni 
valge või ka – nagu on rohkem levinud – ainult ruudukujulise 
valge sälguga, mis kurgu all paikneb. Selle tunnuse järgi tun-
neb ära kristliku vaimuliku mistahes maailma paigas, seega 
täidab antud ametirõivas hästi enda eesmärki.’

Vaimulike assistent Urmo Treisalt

Vaimulike ametirõivaid kirjeldava artiklisarja viimases osas 
vaatleme liturgilisi rõivaid, mida piiskopid, preestrid ja diakonid 
kannavad jumalateenistustel ning mille järgi saab ordineeritud 
vaimulikke ameti poolest eristada. Oleme juba tuttavad alba, 
sutaani ja talaariga, mida võivad kanda kõik vaimulikud, ning 
samuti kaasulaga, mida kannab missal preester või piiskop, 
kes pühitseb armulaua.
Ordineeritud vaimuliku üldlevinud ametitunnus on stoola. See 
on pikk kaelas rippuv riidest lint, mille värvus sõltub käesole-
vast perioodist kirikukalendris. Preestri ja piiskopi pühitsusega  
vaimulik kannab stoolat nii, et mõlemad otsad langevad ette 
rinnale; diakonid aga asetavad stoola vasakule õlale ning kin-
nitavad parema puusa kohal kokku. Mõnel pool kannab vaid 
piiskop stoolat otse alla langevana ja preestrid panevad otsad 
risti vöö vahele. Stoola on kõige pealmine riietusese (kui ei 
ole kaasulat või piiskopimantlit) ning tavaliselt kantakse koos 
sellega albat või koorisärki. Stoola sümboliseerib ordinatsiooni 
läbi saadud vaimuliku õigust ja kohustust kanda vastutust ligi-
mese ja kristliku koguduse eest ning kuulutada evangeeliumi.
Tõenäoliselt pärineb stoola Constantinuse aegsest Rooma 
impeeriumist (306–337), kus preestitele omistati riigiametniku 
staatus ning selle rõhutamiseks kujunes ametisall. Seejuures 
polnud keisririigis stoola kandmine lubatud mitte igale vaimuli-
kule nagu hilisemal ajal vaid ainult kõrgema positsiooniga isi-
kutele.
Vahest kõige silmapaistvam on piiskoppide liturgiline rõivastus. 
Piiskopi kõrge peakate mitra on kasutusel katoliku, luterlikus 

Stoola alatrivõrel diakoniks pühitsemise talitusel.
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ÕHTUPALVUS
 MUUSIKAGA

16. DETSEMBER 2021 kell 18
TALLINNA KAARLI KIRIKUS

KOGUDUSE KONTSERTKOOR
KAMMERKOOR CANORUS
INSTRUMENTAALSOLISTID 

Pühendatud koguduse 350. ja kiriku 150. aastapäevale
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LEERIKOOL 2022

22. jaanuar – 10. aprill 2022  

09. aprill – 26. juuni 2022

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 

DETSEMBER KIRIKUS

Diakooniatöö
Koraalikoor

2. detsembril kell 13 koguduse majas

Seenioride klubi 
15. detsembril 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.

K 01. DETSEMBER kell 17:00 Kontsert
Politsei-ja Piirivalveorkester, solist Birgit Sarrap. Sissepääs vaba.

N 02. DETSEMBER kell 07:45 Missa
L 04. DETSEMBER kell 18:00 Kontsert Segakooride Liit. Sissepääs vaba.
SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES – Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie 
lunastus läheneb! Lk 21:28
P 05. DETSEMBER kell 10:00 Missa, advendiaja 2. pühapäev, leeripüha

Jutlustab piiskop Joel Luhamets
E 06. DETSEMBER kell 13:00 Missa
T 07. DETSEMBER kell 17:30 Kaarlikese advendikontsert
N 09. DETSEMBER kell 07:45 Missa
      kell 19:00 Kontsert. Kadri Voorand, Mihkel Mälgand, Ahto Abner. Piletitega
VALMISTAGE ISSANDALE TEED – Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal 
tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a
P 12. DETSEMBER kell 10:00 Missa, advendiaja 3. pühapäev
     kell 12:00 Kaunimad jõululaulud. Ühislaule aitab laulda Kaarli koguduse 
     noorteansambel Maarian Toompere juhatusel, orelil Piret Aidulo.
E 13. DETSEMBER kell 13:00 Missa
T 14. DETSEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Maria Veretenina – sopran, Tiina Kärblane – klaver. Sissepääs vaba.
N 16. DETSEMBER kell 07:45 Missa
      kell 18:00 Õhtupalvus muusikaga

Kaarli koguduse kontsertkoor ja KK Canorus ning Aare Tammesalu keelpillikvartett.
R 17. DETSEMBER kell 17:00 Kaarli Kooli kontsert
L 18. DETSEMBER kell 19:00 Kontsert

Cyrillus Kreek “Reekviem”. Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia. Piletitega
ISSAND ON LÄHEDAL – Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge 
rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
P 19. DETSEMBER kell 10:00 Missa, advendiaja 4. pühapäev, koguduse aastapäev

Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma.
      kell 18:00 Kontsert „Kaunid jõulud üheskoos“. 

Koit Toome, Uku Suviste, Jaagup Tuisk ja Ingmar Erik Kiviloo. Piletitega
E 20. DETSEMBER kell 13:00 Missa
N 23. DETSEMBER kell 07:45 Missa
      kell 19:00 Jõulukontserdid ”Sa hoia mind soojas”. 

The Swingers, Birgit ja Ott Lepland. Piletitega.
R 24. DETSEMBER kell 13:00 Jõululaupäeva pereteenistus

kell 15:00 Jõulumuusika
kell 16:00 Jõululaupäeva jumalateenistus
kell 17:30 Jõulumuusika
kell 18:00 Jõululaupäeva jumalateenistus

L 25. DETSEMBER kell 10:00 Missa, 1. jõulupüha
kell 18:00 Kontsert “Püha öö”.  Jassi Zahharov ja Elina Nechayeva. Piletitega

KRISTUSE TUNNISTAJAD – Kallis on Issanda meelest Tema vagade surm. 
Sinule ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime. Ps 116:15,17
P 26. DETSEMBER kell 10:00 Missa, 2. jõulupüha
E 27. DETSEMBER kell 13:00 Missa

kell 19:00 Kontsert „Christmas with Sinatra“. Les Bohemes. Piletitega
T 28. DETSEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu. Ansambel Heinavanker. Sissepääs vaba.
K 29. DETSEMBER kell 19:00 Kontsert Moskva Patriarhaadi koor. Piletitega.
N 30. DETSEMBER kell 07:45 Missa
R 31. DETSEMBER kell 15:00 Missa, Vana-aastaõhtu
L 01. JAANUAR kell 12:00 Uusaasta missa
P 02. JAANUAR kell 10:00 Missa
E 03. JAANUAR kell 13:00 Missa
T 04. JAANUAR kell 17.30 Muusikaõhtu


