
See on maa, mille eest hoolitseb Issand, su Jumal, millel alaliselt, aasta algusest aasta lõpuni, 
viibivad Issanda, Su Jumala silmad. 5Ms 11:12
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SÕNAD JA TEOD
Kirik 151

Kogudus 351

Algamas on uus Issanda Aasta 2022.
Uue aasta alguses on tavaline, et püütakse natuke ennustada või mõelda, milline algav aasta saab olema. Arvan, et alanud 
aastale mõeldes ollakse oletustega ettevaatlikum kui tavaliselt.
Põhjus selleks on lihtne. Märtsis saab täis kaks aastat, kui oleme reaalselt elanud uues viirushaiguse põhjustatud olukorras.
Selle kahe aastaga oleme saanud aru, et viirus on kergesti nakkav, salakaval ja kohati raskete tagajärgedega. See on pannud 
riikide valitsusi tegutsema selle nimel, et hoida inimeste elusid. Samas teame, et teadmised viirusest ja haigus ise muutuvad. 
Kahjuks erinevad arvamused ja hoiakud viirusega võitluses on viinud selleni, et inimestevaheline läbisaamine on midagi muud 
kui positiivne. Olen päris kindel, et keegi ei oska täna ütelda, mis saab uuel aastal ja kuidas kulgeb meie elu.
Jõuluajal peetud jutlustes rääkisin sellest, et kristlastena me ei tohiks karta ja peljata tulevikku. Aastad ja ajastud mööduvad, 
aga Jumala arm ei lõpe. 
Juhul kui tekib tunne, et ei saa hakkama või poeb naha vahele hirm, tasuks korraks mõelda oma suhtele Jumalaga. Ehk on 
kartusel seos sellega, et side Issandaga on jäänud nõrgemaks.
Seda saab kergesti hinnata, kui mõelda oma palveelu peale, armulaual käimistele ja osadusele kaaskristlastega. Jumal ei jäta 
inimest maha! Ta hoiab ja hoolitseb, kui inimene vaid oskab ja tahab seda vastu võtta.
Armsad kaasteelised! Soovin kõikidele soovida õnnistatud ja hoitud uut Issanda aastat. Tema hoidmist ja õnnistust saame ikka 
ja jälle kogeda armulaual ning üksteise eest palvetades ja usaldades end Tema hoolde. Olgu aasta 2022 meile kõikidele usus, 
lootuses ja armastuses kasvamise aastaks. Saatjaks olgu Jeesus meil, andku uuel aastal abi; võtkem lipuks eluteil, 

Jeesu nimi usu läbi! Siis Ta armus seisame, Tema teedel kõnnime. /KLPR 45, 1/
Koguduse õpetaja Jaak Aus

18. detsembril 2021 toimus Kaarli kogu-
duse 350. ja kirikuhoone 150. aastapäeva 
juubeliaastale pühendatud konverents 
„Luterlik kirik eile, täna ja homme. 
Kaarli kogudus eile, täna ja homme“. 
Ettekannetega astusid üles piiskop em. 
Einar Soone, Rapla koguduse õpetaja 
Mihkel Kukk, Keila ja Saksa Lunastaja 
koguduse õpetaja Matthias Burghardt, 
peapiiskop Urmas Viilma, Kaarli kogu-
duse õpetaja Jaak Aus ja Tallinna linna-
pea Mihhail Kõlvart.
Mihkel Kukk andis oma ettekandes üle-
vaate EELKst alates 1940. aastatest. 
1940. ja 1950. aastad olid jõhkrad ja 
kirikule väljakutseid esitav aeg. Oma elu 
seati sageli ohtu, toimusid vangistused 
ja represseerimised. Oma ettekandes 
tsiteeris Kukk õp Paul Saart, kelle mõte 
ilmestab tõetruult tollast aega: „Siberi 
vangilaagritest tulevad välja need, kes 
panevad oma lootuse mitte sellele, et 
nõukogude võim kord lõpeb, vaid Juma-
lale. Jeesuse sõnadega – õndsad on 
need, keda õiguse pärast taga kiusa-
takse, sest nende päralt on taevariik. 
Õndsad olete teie, kui teid minu pärast 
laimatakse ja taga kiusatakse ja teist 
valega kõiksugust kurja räägitakse. 

Aastapäeva konverents
Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk 
on suur taevas!“ 1970. aastatel hakkas 
noorte seas huvi kiriku vastu tõusma. 
1980. aastad oli kiriku jaoks absoluutne 
madalseis, mis muutus 80ndate lõpus ja 
90ndate alguses M. Gorbatšovi võimule 
tuleku ja laulva revolutsiooniga. 
Oma mälestustes lapsepõlvele ja noo-
rusajale tagasi vaadates meenutas Kukk 
palvetunde kodudes, kuhu koguneti küll 
sünnipäevade, täht- või mälestuspäe-
vade nime all. Aeg oli keeruline, kuid 
ometi saadi kokku, loeti sõna, oldi osa-
duses ja palves. Õpetaja ordinatsiooni 
sai Mihkel Kukk aastal 1983 ja tänu oma 
vend Kalju Kukele oli tal väga hea sis-
sevaade EELK-sse. Vaimulikuna asus ta 
kogudusi teenima mitte ideaalpildist läh-
tuvalt, vaid just reaalpilti teadvustades.
Matthias Burghardt esitas oma ette-
kandes küsimuse: mis hoiab luterlikku 
maailma koos ja mis hoiab meid kirikuna 
koos? Vastamiseks tuleb tema sõnul 
tagasi minna reformatsiooni algusesse 
ja vaadata üle Martin Lutherli õla: kui-
das tema piiblit loeb. Burghardt tsitee-
ris apostel Paulust hoone ehitamisest 
(1Kor 3:10–16). Kui meie usul on alus, 
siis ometi ei ole sellel veel hoonet. Me 

peame seda koos üles ehitama, ja sel-
leks on kirik, selle institutsioonid ja ame-
tid kutsutud. See, mis ohustab kiriku tööd, 
on kirikusse sisse toodud vastasseis. Me 
oleme alati pingeväljas, aga küsimus on, 
kas me suudame täna kokku jääda, koos 
toimida ja koos teenida; kas suudame 
ühtseks jääda üksteise austuses ja lugu-
pidamises. See pole ainult mõistusega 
võttes, vaid see on ka südame küsimus.
Urmas Viilma tuletas meelde EELK 
arengukava, mida tuleviku samme sea-
des aluseks võtta. EELK missiooniks on 
täita Kristuse misjonikäsku: Minge siis, 
tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides 

Mihkel Kukk
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Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, ja 
õpetades neid pidama kõike, mida mina 
olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen 
iga päev teie juures ajastu lõpuni. (Mt 
28:19–20). See on kiriku ja iga kristlase 
alatine ja pidev ülesanne, eesmärk, kuhu 
tahame välja jõuda.
EELK visiooni sõnastas peapiiskop viie 
postulaadina: 1. Kirik on suunatud Eesti 
rahvale – Vaba rahvakirik on evangee-
liumis vaba ja avalik kirik. 2. Kirikul on 
kaasvastutus Eesti rahva ja kultuuri eest 
– Vaba rahvakirik on kõigi kirikuliikmete 
ühine ja avalik vastutus. 3. Kirik osaleb 
ühiskondlikus religioosses ja maailma-
vaatelises diskussioonis – Vaba rahva-
kirik eristab usule ja südametunnistusele 
tuginevat ning ühiskondlikku poliitilist 
ühiselu. 4. Kirik teenib ühiskonda dia-
koonia ja hingehoiuga – Vabal rahvakiri-
kul on sotsiaalne vastutus. 5. Meie vaba 
rahvakirik on osa Kristuse kirikust – Eesti 
vaba rahvakirik on osaduses ja tegutseb 
koos teiste kirikutega Eestis, Euroopas 
ja kogu maailmas. Peamised kiriku põhi-
töövaldkonnad on arengukavas järgmi-
sed: misjonitöö, jumalateenistuselu (sh 
kirikumuusika), laste- ja noorsootöö ning 
diakooniatöö. Neid aitavad kolm tugivald-
konda, milleks on vaimulikud ja teised 
töötegijad, haldusjuhtimine ja majandus, 
kommunikatsioon ja suhtekorraldus. Kiri-
kuna ei saa me unustada, mis on meie 
kaugem eesmärk. See on ära toodud 
EELK põhikirjas: EELK lõpetab tegevuse 
Issanda Jeesuse Kristuse taastulemi-
sel. Küsimus on, kas teeme seda ja kas 
peame nii kaua vastu. Kui me seda kõike 
teeme, siis oleme ka õigel teel. Kui me 
seda ei tee, siis tuleb peatuda ning valida 
õige suund.
Einar Soone jagas isiklikke mälestusi 
eluperioodist, mis mahtus tema teeni-
misaega Kaarli koguduses, tõstes esile 
neid, „kes aitasid seda vastutust kanda“. 
Piiskop meenutas oma määramist Kaarli 
kogudusse ajal, mil kehtis vaimulike 
ümberpaigutamise kord. Vaatamata sel-
lele, et ta oli pikalt olnud ametis Lüganuse 
koguduses, pidas kirikuvalitsus vajalikuks 
määrata ta Kaarli kogudust teenima. Piis-
kop Soone jutust õhkus sügavat austust 
kirjeldades oma mõtteid enne esimest 
jumalateenistust Kaarli kirikus: „Milline 
väärikas nimekiri auväärsetest vaimuli-
kest on enne mind siin teeninud…”. 
Piiskop oli tänulik õpetaja Mihkel Kukele, 
kes paar aastat varem Kaarlisse tulnuna 

aitas tal koguduse eluga tuttavaks saada 
ning selle tegevusse sisse elada – erine-
vus väikese maakogudusega oli tohutu, 
kuid tal jätkus delikaatsust arvestada 
olemasoleva, hästi toimiva elukorraldu-
sega ega asunud seda oma harjumusi 
silmas pidades iga hinna eest muutma. 
Ta märkas ja rõhutas just väärtuslikku 
osa sellest – inimesi, pidades lugu iga-
ühe professionaalsusest.
Piiskop keskendus oma ettekandes 
aastatele 1985–2012, mil ka ühiskon-
nas leidsid aset suured muutused ning 
Eesti vabaks saamisega kaasnes „tung“ 
kirikusse. Pikkade läbirääkimiste tule-
musel saadi tagasi koguduse maja, mis 
tõi ühelt poolt kaasa palju tööd ja vaeva, 
kuid samas lõi ka uusi võimalusi kogu-
duse elu arenemiseks. Kokkuvõtvalt 
andis piiskop huvitava ülevaate sellest, 
mis on olnud, raskustest, mida lahendati 
ja kuhu on tänaseks jõutud.
Mihhail Kõlvart alustas oma ettekannet 
lühikese viitega ajalukku, tuues muuhul-
gas välja, et „kristluse ajalugu on kanna-
tuse tee, alates Kristuse ajast, nõuko-
gude aja repressioonidest ja lõpetades 
tänapäeva olukorraga“. Just kannatuste 
kaudu tulevad sügavad mõistmised ja 
arusaamad ning vaid läbi raskuste tule-
vad suured saavutused. 
Linnapea rõhutas, et kui me suudame 
ka praegust kriisiaega ületada mitte 
vaenlasi ja süüdlasi otsides, tuleb seegi 
meile kasuks; kui suudame üksteist toe-
tada ja nõrgemaid aidata, on see meie 
ühtsuse seisukohast oluline. Kõlvart tõi 
välja kannatuse kui tugevuse ja ühtsuse 
kasvataja, rõhutades just sotsiaalset 
vaadet kogudusest kui ühiskonna mude-
list. Samuti rõhutas ta väärtushinnangute 
olulisust, tuues välja arusaama kogudu-
sest kui sarnasel väärtuste baasil ole-
vate inimeste kogumist.
Ta põimis huvitavalt jagatava, ühise väär-
tuste baasi olemasolu tähtsuse nii kiriku 
kui ühiskonna seisukohalt – see annaks 
ehk palju avarama vaate ka praeguses 
kriisiajas, sest väärtuste baas tekib meil 
just kannatusi läbides. Ta rõhutas oma 
ettekandes koguduse rolli kultuuri ja hari-
duse hoidjana ning julgustas märkama ja 
hoidma kõike seda, mis kannab igaviku-
list väärtust.
Jaak Aus alustas tagasivaatega kogu-
duse hetkeseisule ning võrdles paari 
viimase aasta ristimiste, leeritamiste, 
laulatuste, matuste ja liikmeannetajate 

numbreid. Kaarli koguduse lahendamist 
vajavate probleemide all tõi J. Aus esile, 
et  inimesed ei soovi ennast kogudusega 
siduda, sellest tulenevalt on inimres-
surssi vähe ning suures koguduses on 
keeruline kaasata vabatahtlikke. Samuti 
seab kiriku asukoht omad piirid. Kogu-
duse majanduslik olukord on ebasta-
biilne, kuna koguduse tegevust mõjutab 
otseselet liikmeannetuste hulk ja suurus. 
Kirikud on sageli mitte Kristuse, vaid vai-
mulike kesksed. Kirikut nähakse sageli 
teenuseosutajana; on ootusi kirikule, et 
see teeks sotsiaaltööd, tegeleks hinge-
hoiuga ning oleks moraalne majakas.
Kaarli kogudusele mõeldes tuleb kõigil 
mõelda ja vastata kahele küsimusele: 
miks peaks mul olema vaja Jumalat ja 
miks on mul vaja kirikut? Jumalat on mul 
vaja selleks, et pärida igavene elu. Kiri-
kut aga usus püsimiseks ja selles kasva-
miseks, ligimese armastusest tulenevalt 
osaduseks ja palveks, ning evangeeliumi 
kuulutamiseks. Tuleviku tegevusi kanna-
vad märksõnad sidusus ning õpetus. 
Jätkuvat arendamist vajavad leerikool, 
hingehoiutöö ja vaimulik juhendamine. 
Kriisiaeg on loonud ka uusi võimalusi 
inimestega suhtluseks, olgu siinkohal 
nimetatud ka koguduse meediatöö, sal-
vestatud YouTube’i leheli kuulatavad 
õppematerjalid ja loengud. Olulist rõhku 
tuleb edaspidigi panna laste- ja noorte-
tööle, Kaarli Koolile, vabatahtlike kaasa-
misele ja avatusele. 
Kõiki konverentsi ettekandeid saab 
järelvaadata Kaarli koguduse YouTube’i 
kanalis. 
Kokkuvõtvalt lõppevale juubeliaastale 
tagasi vaadates, aga mõeldes veelgi 
enam kõigile eelnevatele põlvkondadele, 
kes on Kaarli kiriku ja kogudusega roh-
kemal või vähemal määral seotud olnud 
ja on selle hea käekäigu eest hoolt kand-
nud, jääb südamesse siiras ja alandlik 
tänu – tänu Jumalale Kaarli koguduse 
hoidmise ja kandmise eest läbi aja ja loo, 
tänu Jumalale inimeste eest, kes on kiri-
kut ja kogudust oma koduna palvekätel 
kandnud ning koguduse elu edendades 
oma oskuste ja annetega Issandat ja ligi-
mesi armastuses teeninud. 
Jagagu Issand meile jätkuvalt tarkust ja 
juhatust edaspidiseks!

Konverentsi korraldusmeeskond
Kaisa Kirikal ja Saima Sellak-Martinson



7. detsember. Jõulukuuskede ehtimiseks kasutatakse tõstukit.
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12. detsembril toimus Kaarli kirikus tavakohane jõululaulude 
ühislaulmine, kus astus üles ka koguduse noorteansambel 
Maarian Toompere juhatusel. Lisaks ühistele kirikulauludele 
esitas noorteansambel ka lugusid enda repertuaarist. Pärast 
kontserti õnnitleti ansamblit tagantjärele 10. aastapäeva puhul, 
mis täitus juba möödunud aastal, kuid jäi tollal epideemia tõttu 
tähistamata.

15. detsembril oli kirik kauneid heisid täis – toimus Kaarli muu-
sikastuudio jõulukontsert. 

25. detsembri pereteenistusel kandsid kirikukooli lapsed ja 
lastetöötegijad ette traditsiooniliselt jõuluevangeeliumi loo.

19. detsember. Koguduse 351. ja kiriku 151. aastapäeva mis-
sal jutlustas ja seadis armulaua peapiiskop Urmas Viilma.
Kaarli koguduse kontsertkoor ja kammerkoor Canorus esitasid 
Mart Siimeri „Laudamuse“ ja „Hõisake“. Orelil mängisid kogu-
duse organist Piret Aidulo ja külalisena Mart Siimer.
Peale missat tänati koguduse kaastöötegijaid:
Tänukirja said::
Katrin Aksiim – Kaarli Kooli hinnatud saksa keele õpetaja ja 
keeleõpetuse koordinaator.
Livia Reidi – pühendunud kaastöö eest Kaarli Kooli nõukogus.
Rolf Liiv – ajakirja „Sulane“ keelekorrektor, koguduse nõukogu 
liige.
Mart Siimer – kirjutanud kogudusele aastaid ilusat muusikat. 
Mihhail Kõlvart – toetuse eest Kaarli kogudusele ja Kaarli Koo-
lile.
Hõbemärk ja tänukiri anti:
Katri Lehtlaan – Kaarli Kooli hinnatud eripedagoog ja klassi-
juhataja.
Saima Sellak-Martinson – koguduse diakon, kes teeb tööd ka  
koguduse seenioridega.
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21. detsember toodi kirikusse tagasi kuueteistkümne tulega 
kroonlühter ja kolme tulega seinalühter.
Kroonlühter kuivpuhastati, katkised küünlaimitatsioonid asen-
dati ja deformeerunud haar painutati tagasi.
Seinalühtrile teostati kuiv- ja keemiline puhastus ning katkised 
küünlaimitatsioonid asendati tervetega.
Töid teostas Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut.
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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 

JAANUAR KIRIKUS

Diakooniatöö
Koraalikoor

6. jaanuar kell 13 koguduse majas

Seenioride klubi 
19. jaanuaril 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.

L 01. JAANUAR kell 12:00 Uusaasta missa
ISSANDA TEMPLIS – Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, 
täis armu ja tõde. Jh 1:14
P 02. JAANUAR kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 03. JAANUAR kell 13:00 Missa
T 04. JAANUAR kell 17:30 Muusikaõhtu

Mälestame Mati Palmi tema 80. sünniaastapäeva eel. Toomas Bubert – viiul, 
Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba

K 05. JAANUAR kell 17:30 Missa
N 06. JAANUAR kell 07:45 Missa

kell 17:30 Jumalateenistus, Kolmekuningapäev
RISTIMISE AND – Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
P 09. JAANUAR kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 10. JAANUAR kell 13:00 Missa
T 11. JAANUAR kell 17:30 Muusikaõhtu

MUSICA HYMNIS. Helihardus “Kristuse sündimine meile” Ivo Posti – kontratenor, 
Leonora Palu – flööt, Virgo Veldi – saksofon, Allar Kaasik – tšello, Karolina Žukova 
– klaver, Piret Aidulo – orel Festivalikvartett: Hans Christian Aavik, Liis-Helena 
Väljamäe, Johanna Vahermägi, Karret Sepp, Lastekoor Raduga, Pühtitsa kloostri 
nunnade koor.

K 12. JAANUAR kell 17:30 Missa
N 13. JAANUAR kell 07:45 Missa
JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE – Seadus on ju antud Moosese kaudu, 
arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
P 16. JAANUAR kell 10:00 Missa

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

Violetta-Viktoria Haletskaja – orel. Sissepääs vaba.
K 19. JAANUAR kell 17:30 Missa
N 20. JAANUAR kell 07:45 Missa
JEESUS ÄRATAB USULE – Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, 
ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29
P 23. JAANUAR 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 24. JAANUAR kell 13:00 Missa
T 25. JAANUAR kell 17:30 Muusikaõhtu

Madis Vilgats – tuuba, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 26. JAANUAR kell 17:30 Missa
N 27. JAANUAR kell 07:45 Missa
LOODUSJÕUDUDE ISSAND – Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav 
oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5
P 30. JAANUAR kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 31. JAANUAR kell 13:00 Missa

Kui soovite interneti teel osa saada Kaarli koguduse uudistest, YouTube’ i kanali 
saadetest ja ülekannest, siis märkige ennast koguduse Facebooki ja Instagrami 

jälgijateks ja YouTube’i kanali tellijaks.
Facebookist ja Instagaramist leiate infot toimunud ja eesolevate sündmuste kohta, 

YouTube’i kanal toob lisaks igapühapäevaste missade vaatajateni mitu põnevat 
saatesarja: „Kaarli lood“, „Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest“ ja „Vestlusi Piiblist“.


