
Issand, kui ma Sinu silmis armu leian, siis ära mine oma sulasest mööda! 1 Ms 18:3
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Uus aasta on alanud, sellega koos ärkab lootus taas justkui uuele, puhtale ja värskele algusele. Aastavahetus on nagu süm-
boolne verstapost, mil olnu jääb selja taha ning ees ootavad uued võimalused. Nii mõnigi annab lubadusi, mõtiskleb selle üle, 
mida plaanib uuel aastal oma elus teisiti teha, võtab vastu otsuseid, mille tulemusel ootab senise olukorra muutumist.
Ju tulebki oma elus aeg-ajalt nö korrektuuri teha ja aastavahetus on selleks ometi kõigiti sobiv aeg, kuid kuidas saaks nii, et 
me antud lubadused tõesti ka ellu viiksime, et need ei jääks vaid suusoojaks öeldud sõnadeks? Vahel võime tunda, et ei suuda 
antud lubadustest kinni pidada, iroonilisel kombel tundub, et just enesele tõotatut järgida võib olla eriti keeruline …
Jaanuarikuu juhtsalmi 1. Moosese raamatust võib lugeda kui palvet, et Jumal ikka meie juurde jääks, meile oma õnnistavat 
armu saadaks. Sellele eelneb ka tingimus, millest võiks järeldada, et me ei saa Jumala armulikku ligiolu liiga iseenesestmõis-
tetavalt võtta või eeldada, et Ta meile ja meie tegemistele alati ja justkui automaatselt armulikult vaataks. Samas on selge ka 
see, et meie võimuses ei ole oma tegudega Jumala armu justkui välja teenida, saame vaid Teda kiita ja tänada kõige eest, 
mis meie elus on. 
Ju ongi kõige olulisem, mida ise teha saame, just usaldada Jumalat igal eluhetkel – nii rõõmsatel kui kurbadel, õnnelikel ja ka 
katsumusi täis päevadel. Kristlastena teame, et kui usaldame oma elu täielikult Jumala hoole alla, ei pea me end kunagi üksi 
tundma, vaid Ta on püsivalt meie kõrval. Matteuse evangeeliumi lõpus olevast Jeesuse antud misjonikäsust loeme: ”Minge 
siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid 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.” 
Kinnitagu ja julgustagu need Jeesuse sõnad meid ka eeloleval aastal, aidaku Tema antud lubadus meil igas meie plaanis ja 
ettevõtmises Jumalale ustavaks jääda, et võiksime seeläbi alati Tema silmis armu leida. Püsigu meil meeles Teda alati ka kõige 
eest kiita ja tänada!

Õnnistatud ja armuküllast uut aastat!

Diakon Saima Sellak-Martinson

“Jumala armastuse tõeks elamine on meie igaühe ülesanne”
18. detsembril tähistasime üheskoos koguduse 352. ja kiriku 
152. aastapäeva. Kaastegev olid koguduse tütarlaste ansam-
bel Maarian Toompere juhatusel. 
Koguduse õpetaja Jaak Aus teenistusel sel aastal osaleda ei 
saanud, aga abiõpetaja Kaisa Kirikal edastas tema aastapäe-
vajutluse kogudusele. Õpetaja Jaak Aus tõi esile, et “kohtumis-
tel inimestega mainitakse sageli erinevaid valdkondi koguduse 
töös ja öeldakse, et oma mõtestatuse ja tegevusega on Kaarli 
kogudus EELK lipulaev ja eeskuju. 
Kaarli Kooli loomine ja lasteaia tegevus on märgilise tähen-
dusega ja sügisel gümnaasiumi klassi avades oli tunnustavalt 
vaatajaid palju. Sellele kulub küll palju aega ja energiat, kuid 
just kooli tegevus aitab mõista ja mõtestada kristliku maailma-
vaate olemust lastele ja nende vanematele. Alahinnata ei saa 
ka keskkonda, kus ei ole tabuks rääkida Jumalast või oma isik-
likust usulisest kogemusest.
Esile võib tuua koguduse vabatahtlikke ja abilisi, keda on laul-
mas koorides ja osalemas teiste tegevuste juures, olgu abi-
lised jumalateenistustel, videoülekanded, teeliste kiriku tege-
misetes osalemine, lastetöös kaasalöömine ja palju muud. 
Need inimesed, kes ka koguduse juures panustavad oma 
tegevuse ja annetustega, annavad oma hea osa selleks, et 
kogudus oma terviklikkuses võiks olla inimeste teenistuses.
Inimeste teenimine, see tähendab Jumala armastuse tõeks 
elamine, on meie igaühe ülesanne ja kindlasti ka koguduse 
suurim eesmärk. Seda enam on oluline, et mõtestatud tege-

vus, raamidest ja ka tavadest, ehk oma mugavustsoonist kau-
gemale nägemine, aitaksid meil mõista kirikumüüride vahelt 
väljaspool toimuvat. 
Koroonapandeemia ja ehk muugi on mõjutanud seda, et kiri-
kuskäijate hulk on vähenenud ning laste ristimine ja leeris käi-
jate arv samuti poole võrra vähenenud. Julgen väita, et üheks 
põhjuseks on see, et peame petlikult kiriku olemist ühiskon-
nas iseenesestmõistetavaks ja ei ole märganud, kuidas Kiriku 
sõnum on tegelikult surutud müüride vahele. Seepärast on 

Vasakult: Kersti Petermann, Heljo Murd, 
Marika Kahar, Andres-Sven Kruusman.
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oluline, et meie sõnum ei oleks kuuldav ainult siin, vaid ka 
väljaspool neid nähtavaid ja nähtamatuid müüre.
Tänasel koguduse sünnipäeval tänan kõiki koguduseliikmeid 
ustavuse ja kindlaksjäämise eest. Tänan iga mõttevahetuse, 
palve ja annetuse eest, sest ka neil majanduslikult keerulistel 
aegadel on oluline, et koguduse tegevus saaks jätkuda vähe-
malt samas mahus. 
Teretulnud on ka kõik ideed ja mõtted, mis seotud koguduse 
tegevuse laiendamisega ja selles osas kaasa löömisega. Meie 
keskel on inimesi, kes on oma valdkonnas tugevad. Sageli 
on need oskused võimaluseks koguduse elu edendada ning 
panustada seeläbi teadmisesse, et kirik ei ole vaid usuliste 
vajaduste rahuldamise paik, vaid elav ja toimiv organ ühiskon-
nas.
Head vennad ja õed! Me saame olla tänulikud Jumala armu 
ja helduse eest, et Ta meid on seni hoidnud ja kandnud. Palu-
gem, et Tema tarkus juhiks Kaarli kogudust nõnda, et ka järg-
nevad aastakümned oleksid õnnistatud ja ühe kogudusena 
saaksime viia ellu meie Lunastaja tahet oma eludes, aga meie 
maa ja rahva keskel.”
Pärast missat tänati koguduse kaastöötegijaid ja oldi ühises 
kohvilauas. 

4. detsember toimus koguduses leeripüha.
Koguduse õpetaja Jaak Aus pöördus missal kõnege leerilaste 
poole: „Te olete ühel või teisel moel oma elu koos Jumalaga 
kogenud, kes rohkemal, kes vähemal määral. Mõnel on selge 
arusaam ja taipamine olemas, mõnel on tunne, et peaks veel 
kasvama, veel mõtlema ja arutlema.
See on teekond, mis meil kristlastena kõigil ees on. Tänasel 
päeval, kui siin oma usku tunnistate, jääb see kasvamine ja 
oma elu sidumine Jumalaga nüüd rohkem teie enda teha. Aga 
kogudus on toeks ja abiks, olgu selleks siis pühapäevased mis-
sad, armulaual käimine, palveelu ehk kõik see, mida natuke 
olete juba tundma õppinud. Seda praktikas kasutades aitabki 
kaasa, et võite tunda Jumala hoidmist ja õnnistust.
Jumal ei keera kunagi inimesele selga, tavaliselt on hoopis ini-
mene see, kes talle selja pöörab. Kui Jumala poole aga tagasi 
pöörata, siis ta võtab teid alati vastu, ta ei heida midagi ette, 
vaid pakub kõike seda head, mis tal meile pakkuda on.
Palun, et Issand ise oleks teid õnnistamas ja hoidmas kõigil 
eluteedel, et teie elus oleks palju rahu ja rõõmu ja Jumal ise 
oleks seda teile andmas ja jagamas ja teil oskus seda vastu 
võtta.”

Kuldmärk anti
Maara Vint – kauaaegne koguduseliige ja pühendunud ajakirja 
Sulane kunstnik ja jõulukaartide autor. 
Lea Krall – Kaarli Kooli praegune õpetaja ning olnud osaline 
ka Kaarli lasteaia käivitamisel 1990ndatel. 
Heljo Murd – kauaaegne koorilaulja, kiriku lilleseadja, nõu-
kogu liige.
Eerik Jõks – kunagine tütarlastekoori dirigent, endine nõukogu 
liige, pühalaulu kooli eestvedaja.
Hõbemärgiga tänati
Andres-Sven Kruusmann – nõukogu liige, korjanduste läbi-
viija, aktiivne koguduse liige.
Tänukirjaga tunnustati
Marika Kahar – naiskoori pühendunud abidirigent ja abivalmis 
koguduse seenioride toetaja.
Kersti Petermann – naiskoori armastatud dirigent.

Külli Saard

 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“.



Kooli advendikontsert- ja laat toimus 6. detsembril. Kontser-
dil esinesid lasteaia- ja koolilapsed. Osavõtjaterohke laadatulu 
läks sel korral kooli võimla renoveerimiseks.

10. detsembril valmistati ja kaunistati perekohviku töötoas 
küünlaid.

13. detsembril pühendati Kaarli kirikus muusikaõhtu helilooja 
Mart Siimeri 55. sünnipäevale, kus kõlasid esmaettekandena 
Indrek Vau (trompet) ja Piret Aidulo (orel) esituses Siimeri 
„Elevatsioonid trompetile ja orelile“ ning koguduse kontsert-
koori ja kammerkoor Canoruse esituses mitmed tuntud jõulu-
laulud ning Siimeri „Hõisake“ ja „Laudamus“. Viimane teos oli 
kirjutatud Kaarli koguduse 350. aastapäevaks. 
Dirigendid olid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere, viiulil Brigitta 
Siimer; kooriteoseid saatis orelil Mart Siimer isiklikult.

29. detsembril toimus naiskoori jõulupidu. Lauldi ja söödi 
üheskoos, arutleti koorijuhi ja koorilaulja ülesannete ja koos-
töö üle. Mõnel oli kaasas ka luuletus ja jõulujutt. Oli tore koos-
viibimine

Detsembris paigaldati tagasi kiriku käärkambri ja organistide 
ruumi kirikupoolsed uksed, mis restaureeriti Tallinna Linnapla-
neerimise Ameti toetusel. Tööd teostas Renovore UÜ. Tööde 
käigus eemaldati vana viimistlus, korrastati konstruktsioon, 
immutati, aaderdati ja  lakiti puit ning restaureeriti metall-
panused. 



Koraalikoor 
5. jaanuar kell 13.
Seenioride klubi 

igal kolmapäeval kell 14. 
Toolivõimlemine

igal neljapäeval kell 12.

Ootame teid koguduse majas!

LEERIKOOL
14. jaanuar – 2. aprill 2023

1. aprill – 18. juuni 2023

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

KODUNE ARMULAUD

Soovi ja vajaduse korral käivad koguduse 
vaimulikud ka kodus, haiglas ja 

hooldekodus armulauda jagamas.
Nii enda kui lähedase koduse armulaua 
soovist saavad koguduse liikmed teada 

anda kas koguduse kantseleisse või otse 
vaimulikule.

E 02. JAANUAR kell 13:00 Missa
T 03. JAANUAR kell 17:30 Muusikaõhtu

Ludmilla Kõrts – sopran ja tema lauluõpilased, Meelis Vahar – viiul, 
Tiia Tenno – orel. Sissepääs vaba

K 04. JAANUAR kell 17:30 Missa
N 05. JAANUAR kell 07:45 Missa
R 06. JAANUAR kell 17:30 Missa, kolmekuningapäev.  Kaastegev Allar Kaasik tšellol.
RISTIMISE AND – Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
P 08. JAANUAR kell 10:00 Missa
E 09. JAANUAR kell 13:00 Missa
T 10. JAANUAR kell 17:30 Muusikaõhtu

Olesya Litnevski – sopran, Irina Maslakova – klaver. Sissepääs vaba
K 11. JAANUAR kell 17:30 Missa
N 12. 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 15. JAANUAR kell 10:00 Missa
E 16. JAANUAR kell 13:00 Missa
T 17. JAANUAR kell 17:30 Muusikaõhtu

Niina Murdvee – viiul, Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 18. JAANUAR kell 17:30 Missa
N 19. 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 22. JAANUAR kell 10:00 Missa
E 23. JAANUAR kell 13:00 Missa
T 24. JAANUAR kell 17:30  Muusikaõhtu

Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
K 25. JAANUAR kell 17:30 Missa
N 26. JAANUAR kell 07:45 Missa
LOODUSJÕUDUDE ISSAND – Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav 
oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5
P 29. JAANUAR kell 10:00 Missa
E 30. JAANUAR kell 13:00 Missa
T 31. JAANUAR kell 17:30 Muusikaõhtu

Piret Aidulo – orel, Anu Aimla – sopran, Ott Indermitte – tenor. Sissepääs vaba.

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.


