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Meie oleme elava Jumala tempel. 2Kr 6:16 
Novembrikuu sõnaks on salm Pauluse tekstist, mis on Piiblis kokkuvõetud pealkirjaga: Hoiatus võõra ikke eest. Sellele 
kuusõnaks antud lausele eelneb Paulusel küsimus: Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Huvitav on tähele 
panna, et kui tavaliselt ebajumalate all mõisetakse teisi, tol ajal austatavaid jumalaid või ka varandust, siis selles peatükis 
kutsub Paulus üles endid puhastama “kogu ihu ja vaimu rüvedusest” (2Kr 7:1) Oluline ei ole vaid see, et inimene tegudes 
näitab oma maailmavaadet, vaid ka sõnad või mõtted oleksid kooskõlas tegudega. Millised oleme meie, sellistena nähakse 
meie usku ja ka Jumalat. Seepärast Paulus ka manitseb, et me ei annaks mitte milleski põhjust komistamiseks, et meid ei 
laimataks, vaid näitaksime end kõiges Jumala abilistena. ( 2Kr 6: 3–4)

Õpetaja Jaak Aus

Koguduse juhatuse esimeeste viies konverents

11. oktoobril toimus Kaarli kirikus mitmeti tähendusrikas kont-
serdiõhtu. Sellega märgiti koorijuhi ja Kaarli kogudusega väga 
kaua seotud inimese Ene Üleoja sünnipäeva ning 20 aasta möö-
dumist Urmas Sisaski Eesti missa valmimisest.
Eesti missa esitati Ene Üleoja juhatusel rohkearvulise koori 
osavõtul. Paljud koorilauljad on ise olnud kas Ene õpilased või 
nn Ene lauljad erinevates koorides. Orelipartii esitas Piret Aidu-
lo, solistidena osalesid Jaanika Kuusik, Kadri Hunt, Mikk Dede 
ja Taniel Kirikal, šamaanitrummil Mikk Üleoja.
Mõtteid Toomas Pauli raamatust „Sinu tahtmine sündigu“ luges 
Garmen Tabor. 

Urmas Sisaski “Eesti Missa” – 
publik koges taas teose ilu ja mõjujõudu
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Sissejuhatava sõnaga esines Rooma-Katoliku preester isa Ain Peetrus Leetma, kes vahendas  Ene ja Urmase mõtteid  Eesti 
missa saamisloost ning selle ettekandest XXII-l laulupeol ja tähendusest eesti kultuurimaasikul. 
Rohkearvuline publik võis taas kogeda teose ilu ja mõjujõudu, Ene Üleoja erilist oskust haarata oma pulbitseva energiaga kaasa 
ja panna muusikuid väljendama teose mõtet ning dirigendi tunnetust ning nägemust sellest! Nagu pärast tänusõnades ütles or-
ganist Piret Aidulo, oli emotsionaalselt päris keeruline teost esitada – on ju tema ja paljud Kaarli kontsertkoori lauljad Eesti missat 
Enega esitanud kümneid kordi ja meelde tulvasid varasemad emotsioonid ning tunded!  

Jaanus Ruiso

Viis aastat tagasi kutsusid ärksamad koguduste juhatuste 
liikmed kokku konverentsi. Tänaseks on viie aastaga teemad 
muutunud – majandus ja juhtimisteemad on taandunud ja ase-
mele on tulnud inimese ja koguduse vaimse kasvamise ning 
kiriku ühtsuse küsimused. Möödunud konverentside teemadest 
saate pikemalt lugeda detsembrikuus ilmuvast Sulasest.
Tänavune konverents teemaga “Vaimulik kasvamine” toimus 
19.–22. oktoobrini Nelijärvel ja meie kogudusest osalesid kon-
verentsil Vootele Hansen, Martin Helme ja Eerik Jõks. Kokku-
tulnuid tervitasid Järva praostkonna praost Teet Hanschmidt, 
maavanem Tiina Oraste ja Aegviidu koguduse juhatuse esi-
mees Tiina Lõugas. Konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle 
Keel selgitas eesseisvat koguduste nõukogude ja juhatuste va-
limise korda. Toomkoguduse juhatuse esimees Indrek Treufeldt 
juhatas juhtmõtte kohast paneeldiskussiooni, milles osalesid 
õpetajad Urmas Nagel ja Joel Luhamets ning Mart Johanson 
ja Tiina Võsu. Kõlama jäi mõte, et kasvamine võib toimuda ka 
siis, kui on vaimulik öö ja inimene kaotab ajutiselt ühenduse Ju-
malaga. Urmas Nagel tutvustas keskendunud palvet ja retriidi 

võimalikkust. Lähtekohaks on vana praktika – pühakirja lugemi-
ne, meditatsioon ja palve, mis vajab keskendumiseks vaikust. 
Professor Tõnu Lehtsaar rääkis palvest kriisist väljumise teena. 
Järgnesid töötoad. Keskendunud palve; vennastekoguduse 
palve; lauldav palve psalmide laulmisena ja palve kodugrupis. 
Ära jäi kahjuks tunnipalve töögrupp. Viimasel päeval kõneles 
praost Luhamets ilmikutest jumalateenistusel. Sageli on kõige 
tähtsam kohal olemine ja kaasa teenimine. Ka mures ja leinas 
või rõõmus olev inimene vajab sageli eelkõige teiste lähedust. 
Meie endine koguduse õpetaja piiskop Einar Soone tõi tervitusi 
kirikuvalitsuselt ning tutvustas päevakajalisi tegemisi nii EELK 
kui ka Eesti Kirikute Nõukogu tegemistes. Kiriku tugevus algab 
iga ristiinimese usu, lootuse ja armastuse püsivusest. Ka piis-
kop rõhutas osalemist koguduse teenistustel kui misjonit. Kon-
verentsil osalejad tundsid ise, kui ühendav on olla koos palves, 
armulaual, aruteludel ja söögilauas Aasta juhatuse esimeheks 
valiti väikese põhjarannikul asuva Leesi Katariina koguduse 
esimees Karli Lambot, kes on olnud ka NSVL meister jalgratta-
spordis ning kel konverentsi ajal täitus 70. eluaasta.



REMONTTÖÖDE EDENEMISEST
Oktoobris lõpetati orelirõdu elektrijuhtmete korrastamine ja 
võimaluse loomine kahe lühtri paigaldamiseks koorirõdu alla. 
“Uued” vanad lühitrid on ka soetatud ja viidud puhastamisele ja 
elektrijuhtmete vahetamisele.
Oktoobris viidi lõpule ka altarititrepi puhastamine vanast vär-
vist. 
Koguduse vabatahtlik remondirakuke koguneb esmaspäevi-
ti kell 18 kiriku keldriruumides.
Esmaseks eesmärgiks on koguduseliikmetena edendada ki-
riku remonti ja püüda korraldada rahaliste vahendite kogu-
mist remondi jätkamiseks.   Kõik on teretulnud!
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Martin Helme osales ka kahes töötoas. Esimene oli Vennas-
tekoguduste teemaline, milles anti Martini sõnul väga hea üle-
vaade vennastekoguduste ajaloost ja tegevusest, kujunemise 
põhjustest ja nende eripärast. Kõne all olid nende peamised 
tugialad Eestis ja ka see, kui palju sellest tänaseks järgi on jää-
nud. Vennastekogudused mängisid 19. sajandil Eestis tähtsat 
rolli tegeliku kodanikuühiskonna loomisel – tavalised külame-
hed, kes olid oma talus peremehed, tegid kogukonna jaoks 
koostööd, õppisid ära avalikud esinemised, arutasid pikalt ja 
põhjalikult moraali ja usu teemadel. Sealt kasvas välja selts-
kond, kes lõi Eesti riigi ja vennastekogudused olid aktiivsed 
veel I Eesti Wabariigi ajal ja isegi peale sõda. Töötoa teises 
pooles räägiti põgusalt sellest, kuidas nägi välja vennastekogu-
duse koosolek ja palve ning kes soovis, sai samas vaimus ise 
ka töötoas oma palve lugeda. 
Teiseks töötoaks, kus M. Helme osales, oli keskendunud palve. 
On märkimisväärne, et kuigi tänapäeval on levinud arusaam, 
nagu oleks meditatsioon midagi mitte-kristlikku, siis tegelikult 
on ta kristlusele väga loomuomane. Keskendunud palve töö-
grupis toimuski juba konkreetsem harjutuste ja võtete oman-
damine, kuidas lülitada end välja ümbritsevast infomürast ja 
uitmõtetest, et täielikult keskenduda oma vestlusele Jumalaga. 
Selles töögrupis sai selgeks, kui suur vahe on sellel, kuidas 
keegi palvetab. Kui inimesed loevad palveks motoorselt pähe-
kulunud teksti, siis see võib olla kujunenud vormitäiteks, mis 
tegelikult vaimselt ei liiguta. Palves täielikult sõnumile ja mõtte-
le keskendudes on see aga väga võimsa vaimse tulemusega. 
Kohalolnud inimesed kinnitasid, et neil avanesid mõtted ja tun-
deid, mis olid neile ootamatud ja väga vaimsed.
Kaarli koguduse nõukogu liige Eerik Jõks osales töötoa juhen-
damisel, kus tal paluti läbi viia õpituba “Lauldav palve”. Tema 
sõnul oli huvi õpitoa vastu suur – mõlemal ühetunnisel sessioo-
nil oli tuba osalejaid täis ja kokku osales kahel sessioonil  roh-
kem kui 30 lauluhuvilist. Üheskoos õpiti lugema Taaveti psalme 
ja laulma neid lihtsatel psalmitoonidel. Püüdluseks oli sõnuda 
psalmitekste üheskoos ja sünkroonselt nõnda, et psalmi teksti-
le “kasvaks külge” selles juba olemasolev meloodia. Nii ei pea 
kasutama tavalist laulmise viisi, kus olemasolev viis ja tekst lii-
detakse kokku lauluks. Selline tegevus, mida võiks nimetada 
“pühalauluks”, nõuab keskmisest sügavamat keskendumist, 
mis väljendub põhiliselt kuulatamises – kuulata tuleb Jumala 
Sõna kõla nii nagu see kõlab inimese huultelt ning samas kuu-
lata kaaspalvetajate häält ning ennast sellega sünkroniseeri-
da. Eriti tähelepanelikult tuleb aga kuulatada vaikust, mis jääb 
psalmirea keskele. Selles vaikuses võib inimene kuulda, kuidas 
Püha Vaim temaga kõneleb. Eerik Jõksi suureks rõõmuks olid 
enamus osalejad keskendumises väga püüdlikud ja selgelt oli 
näha, et kui meie pealiskaudsuse maailmas anda inimestele 
jõukohane võimalus ja vahendid keskendumiseks, siis haa-
ratakse sellest kohe kinni. E. Jõksi sõnul peab mitmesuguste 
palvevormide kõrval olema palvetamine Pühakirja tekstidega 
alati aukohal. Juba Õnnistegija kasutas palvetamiseks Taaveti 
psalmide tekste ja on igati kohane, et meie Tema jüngritena 
seda eeskuju järgiksime.

Muljeid konverentsist tõid lugejani  Vootele Hansen, Martin 
Helme ja Eerik Jõks

25. oktoobril toimus 
koguduse nõukogu koosolek.
Koosoleku olulisemaks arutelu teemaks oli uue koguduse nõu-
kogu suurus ja täiskogu liikmetele antav häälte arv, kes valimis-
tel osalevad. Seni on Kaarli koguduse nõukogusse kuulunud 
30 inimest ja koosolekul otsustati, et liikmete hulk on ka uues, 
detsembris-jaanuaris valitava kooseisu puhul sama.
Samuti otsustas koguduse nõukogu, et valimistel saab anda 
kandidaatidele 8 häält. 
Koosolekul anti ülevaade ka arengutest, mis on seotud kogu-
duse kooli loomisega. Sellekohasele arutelule koguneb kogu-
duse nõukogu veel novembrikuus.



KAHEST NOVEMBRI MUUSIKAÕHTUST

Kaarli koguduse kammerkoor Canorus esineb novembrikuu 
keskpaiku Istanbulis mainekal ja ühel suurima osavõtjate arvu-
ga rahvusvahelisel koorifestivalil, viies sinna kaasa nii Eesti kui 
ka teiste maade vaimulikku heliloomingut. Enne neid vastutus-
rikkaid ülesastumisi on meil võimalik koori esinemist kuulda 6. 
novembril Kaarli kirikus toimuval muusikaõhtul. Koori dirigent 
on koguduse muusikajuht ja peaorganist Piret Aidulo.
Kammerkoor Canorus on kujunenud 1988. aastal loodud kogu-
duse noortekoorist, mis sai tuntuks huvitavate koraaliseadete 
ning uuema ja vanema vaimuliku muusika laulmisega. Koori 
arenemislugu tutvustades sõnas nendega järjepidevalt tegut-
senud Piret Aidulo humoorikalt, et kooslaul muutus märgatavalt 
heakõlalisemaks peale nime panemist (itaalia keeles tähendab 
canoro heakõlalisust ja laulvust). Lisaks jumalateenistustele ja 
kontsertidele Kaarli kirikus on koor laulnud kirikutes üle Eesti, 
osalenud üldkiriklikes muusikaprojektides ja vaimulikel laulu-
pidudel, Eesti üldlaulupidudel ja Eesti-Soome ühislaulupeol, 
Tallinna keskaja päevadel jm. Nende kontserdireisid on viinud 
Austriasse, Inglismaale, Leetu, Rootsi, Soome ja Venemaale, 
2010. aastal võitsid nad Barcelonas toimunud festivalil „Euroo-
pa ja tema laulud“ oma kategoorias hõbemedali. Ka novemb-
ris Istanbulis toimuvaks festivaliks valmistumine on rikastanud 
koori lauluvara ja ühistegevuse kaudu liitnud veelgi rohkem ka 
lauljaid, rääkimata üha heakõlalisemast laulust!   

20. novembril toimuval muusikaõhtul esinevad sopran Veera 
Taleš ja organist Marika Kahar, kes teineteist tunnevad juba 
õpinguaegadest Tallinna Riiklikus Konservatooriumis. Kaarli 
kirikus hakkas Veera Taleš koguduse organisti ja koorijuhi 
Marika Kahari kutsel laulma umbes seitse aastat tagasi, mil 
nii erinevatel talitustel, teenistustel kui ka kooride esinemistel 
tunti tarvidust solisti järele. Küllap koguduseliikmed mäletavad 
ta hingestatud esituses lauldud Händeli, Bachi ja Saint-Saëns’i 
aariaid või Ave Maria’sid. Pole kahtlustki, et tunnustatud 
teatrisolistide sopran Veera Neluse ja bariton Georg Taleši 
tütrena on Veera Talešil kodus riiulitäied vokaalklassikat, mida 
laulda. Seekordset kava kokku seades valis ta Bachi, Pergolesi, 
Vivaldi jt heliloojate klassikat ning Marika Kahari õhutusel ka 
teoseid, mida ta on kas vähem või üldse mitte esitanud, näiteks 
Lea Gabrali Sanctus. 

Üle paarikümne aasta on Veera Taleš olnud vokaal-sümfooni-
liste suurvormide solist (nt Haydni „Loomine“ ja „Aastaajad“, 
Mozarti „Kroonimismissa“, Dvořáki „Stabat mater“, Brittteni 
„Wedding Anthem“, Eespere „Ave Pater“, Tüüri „Ante finem 
saeculi“), lauldes nii Roman Matsovi, Neeme Järvi kui ka Tõnu 
Kaljuste jt dirigentide juhatusel. Ta on osalenud Estonia oope-
rites, esinenud kammerlauljana, teinud koostööd paljude or-
ganistide (sh Hugo Lepnurm, Kristiina Hoidre, Tiit Kiik, Andres 
Uibo) ja kooridega (sh RAM ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor) 
ning olnud veerand sajandit Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
koolimuusika instituudi hääleseade õppejõud. 

Muusikateadlane Ene Pilliroog

Heaks tavaks on koguduses kujunemas Lõikustänupüha laat, 
mida peeti kirikuesisel platsil juba neljandat korda. Ka sel aas-
tal oli kõigi laadaliste rõõmuks ilm ilus – taevas säras päike ning 
sügisesed tuuled ja vihm laadalisi ei kimbutanud.
Ostma oodati kodumaist puu- ja köögivilja, koduleiba, hoidi-
seid, mett, ürditeed, lihatooteid ja ka käsitööd. Paljude lemmi-
kuks on kujunenud Kaarli diakooniarühma keedetud huvitavate 
maitsenüanssidega õunakeedised ja ka paljude koguduseliik-
mete annetatud hoidised.
Huvilistel oli võimalik külastada kiriku torne ja uudistada orelit.
Mõeldud oli ka väikeste laadaliste peale – neile näidati Piibli 
teemalisi multifilme. 
Laadaplatsil oli ka vabaõhu näitus-müük “Kaarli kirik vanadel 
postkaartidel ja fotodel”. Lähinädalatel on näitust võimalik vaa-
data juba kirikusaali tagaosas.
Kõik laadalised said keha kinnitada sooja supiga ja maitsva 
kohvi-, teekõrvasega.
Laadalt laekus kiriku remondi heaks tulu 498 eurot. Täname kõiki 
lahkeid annetajaid!

Külli Saard

14. oktoobril peeti Lõikustänupüha laata
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NOVEMBER KIRIKUS...
ANDKE ÜKSTEISELE ANDEKS
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks. Ps 130:4

P 04. november kl 10.00 Missa 
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas

E 05. november kl 13.00 Missa 
T 06.11 kl 17.30 Muusikaõhtu

Kaarli koguduse kammerkoor Canorus. 
Dirigent ja organist Piret Aidulo  

KAHE RIIGI KODANIK
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, 
Tema päralt olgu au ja igavene võimus. 1Tm 6:15,16

P 11. november kl 10.00 Missa 
E 12. november kl 13.00 Missa 
T 13. november kl 17.30 Muusikaõhtu. 

Kristiina Hoidre – orel 
VALVAKE
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35

P 18. november kl 10.00 Missa 
E 19. november kl 13.00 Missa 
T 20. november kl 17.30 Muusikaõhtu. 

Veera Taleš – sopran, Marika Kahar – orel  
KRISTUS – TAEVA JA MAA ISSAND
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10

P 25. november kl 10.00 Missa, Igavikupühapäev 
E 26. november kl 13.00 Missa 
T 27. november kl 17.30 Muusikaõhtu

Hille Poroson – orel, oreliõpilased Liisa Hiob ja Irma Isabella Raabe, 
Peeter Margus – viiul  

Järgmine leerikool alustab 13.01.2013 
Registreerimine koguduse kantseleis. 

Leerikool

2012. aasta lõpuni toimub koguduse
RAHVALOENDUS

Elektroonse ankeedi leiate kodulehelt 
ja paberankeedi kirikust

Toolivõimlemine 
neljapäeviti kell 11 koguduse majas 

Kaarli seeniorid 
21. november kell 14 koguduse majas 

Koraalikoor 
1. november kell 13 koguduse majas 

Diakooniatöö

Lein võib võtta rohkem jõudu kui keegi 
oskaks arvata. Toeks kaotusvalu 

kogenud inimestele  koguneb 
järjekordne leinarühm.

Järgmise rühmaga alustame 
1. novembril kell 17.30 koguduse majas.  

Kokku saadakse kord nädalas 
seitsmel korral. 

Osaleda soovijatel palun ühendust võtta 
Saima Sellak-Martinsoniga (5301 5848, 

saima.sellak-martinson@eelk.ee).

Esmaspäev, reede     kell 10–13
Teisipäev, neljapäev  kell 10–13, 14–16
Kolmapäev            kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus
Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13 
Kolmapäev kell 11–13, 16–18
Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB 10022004706006, 
Swedbank 221011214295
annetused remondi heaks: 
Swedbank 221040614950

KOGUDUSE KANTSELEI 

Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK. Teenistuse algu-
ses kogunetakse pulmakambri juures, et minna lastetöötegijate hoole 
alla lugusid kuulama ja joonistama-meisterdama. Vanemad saavad 
samal ajal jumalateenistusel osaleda.

OOTAME LAPSI PÜHAPÄEVITI KELL 12 KIRIKUKOOLI!

Õpime tundma ristiusu põhitõdesid, räägime oma suhetest teiste ini-
mestega ja Jumalaga, tähistame ühiselt kirikuaasta pühasid, laulame, 
mängime, meisterdame. 
Mudilasrühma sõbralikku seltsi ootame eelkooliealisi lapsi (kuni 
5-aastsed lapsi).
Lasterühma vahvasse ja lõbusasse seltskonda ootame algkoolieali-
si lapsi (alates 6. eluaastast).
Noorterühma ootame uudishimulikke noori alates 11. eluaastast.
Tunnid toimuvad pühapäeviti kell 12 koguduse majas


