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Austa Issandat heatahtliku silmaga ja ära vähenda oma käte esmaande! Srk 35:7 
Need oktoobrikuu juhtsalmiks antud sõnad Jeesus Siiraki tarkuseraamatust jätkuvad: „Andes ole alati rõõmsa näoga ja pühitse kümnist hea 
meelega!“ Oktoobri, vanarahva kalendris ka porikuu, viinakuu ja veel muudki toredat nime kandva kuu teisel pühapäeval tähistame kirikus 
lõikustänupüha. Tavaks on saanud, et toome altari ette ande selleaastasest saagist – õunu, porgandeid, kõrvitsaid, aga ka mett, hoidiseid 
ja palju muud head-paremat, mille eest Jumalat tänada. Tänada selle eest, et Tema on lasknud vihmal sadada, päikesel paista ja seeläbi 
saagil kasvada.
Inimloomusele on vist omane olla enamasti rahulolematu ja nuriseda selle üle, mis talle osaks on saanud. Mõni ütleb koguni, et rahulole-
matus ongi see, mis motiveerib elus edasi püüdlema ning ikka uut ja paremat otsima… See võib ju niimoodi olla, kuid ei tasu seejuures 
tagaplaanile jätta kõike head, mis meil igapäevaselt olemas on. Tundub mõistliku tegevusena end aeg-ajalt teadlikult jälgida ja nõnda, 
erapooletult analüüsides jõuame ehk järeldusele, et tegelikult on meie elus palju seda, mille eest Taevaisale tänu tuua, sest mida muud kui 
tänu meil Temale anda on... 
Kuigi Jeesus Siiraki tarkuseraamatu autor peab ehk silmas käegakatsutavaid ohvriande, mida tema kaasajal Jumala altarile toodi, siis meie 
anniks, mida rõõmsa näoga Temale anda saame, on siiski esmalt tänu kõige eest, mis meile osaks on saanud, sest usume, et kõik, mis 
meil on, on pärit Jumalalt. Nii võime üheskoos hõisates laulda: „Tänu Sulle õiekestest, mida teelt ma kogunud; tänu okkaist valusatest, 
mis mu käsi haavanud. Tänan Sind, et tahad saata igavesse ellu mind. Kõige, kõige eest ma ikka tänan, Issand, üksi Sind!” KLPR 392,3

Diakon Saima Sellak-Martinson

Inimene õpib kogu elu
Õppimine ei ole ainult laste ja noorte meeldiv kohustus, vaid iga ini-
mese võimalus läbi elu saada targemaks ja laiendada silmaringi. Elu-
kestvaks enesetäiendamiseks on Kaarli koguduses pakkuda mitmeid 
võimalusi – alustades lastest kuni seeniorideni välja.
Lastetöö raames saavad lapsed juba alates 3-st eluaastast osaleda 
Kirikukooli töös, mille tava taaselustati koguduses 1989. aastal. 
Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalu-
gu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse 
vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomu-
likult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähista-
takse kirikuaasta pühasid. Kogunetakse kord nädalas pühapäeviti kell 
12 koguduse majas.
Lapsed saavad osaleda ka muusika-, käsitöö- ja liikumisringides 
ning JUHUU-spordiklubis, AHAA-klubis ja OHOO-klubis.
Oktoobris alustab loengusari “Jalutades Jumala aedades” juba oma 
11. hooaega. Loengud toimuvad teisipäeviti kell 18.30–20 koguduse 
maja suures saalis. Aasta jooksul toimub 2 loengusarja erinevate tee-
made ja esinejatega. Loengud lõppevad küsimuste ja diskussiooniga 
käsitletud teema üle. 
Sügisest hooaega alustab 7. oktoobril meie kauaaegne lektor Einar 
Laigna, kes kõneleb liturgiast. Rõõm on sellel hooajal tervitada ka 
teisi huvitavaid ettekandjaid: Toomas Abiline, Arne Hiob, Tiina Kala,  
Jaan Lahe, Marika Mägi, Riho Saard ja Andres Uibo.
Loengusari on aastatega saanud populaarseks oma avatud ja mit-
mekülgsete teemakäsitluste poolest, tuues nii lektorite kui kuulajate 
hulka erinevate elualade inimesi. Väga hea meel on selle üle, et loen-
gusari toob osalema inimesi ka väljaspool oma kogudust.
Alates oktoobrikuust jätkuvad koguduses piiblitunnid. On rõõm ko-
geda, et pühakirja uurimine aitab tundidest osavõtjatel oma usuelu 
kindlamale alusele – Kristusele rajada. Igas tunnis avastatakse, se-
letatakse lahti ja õpitakse nii inimese kui ka kõigevägevama Jumala 
kohta midagi uut, jagatakse mõtteid ja palvetatakse.
Esimene piiblitund alanud sügisel toimub teisipäeval, 7. oktoobril 
algusega kell 14 kogudusemaja väikses saalis. Asutakse üheskoos 
uurima Apostlite tegude raamatut. Iga huviline, kes tahab süveneda 
Jumala Sõnasse, on väga oodatud!

Jüri Arraku loeng “Sakraalsus ja kunst” 
loengusarja “Jalutades Jumala aedades” raames, 19. aprill 2005

Kes soovib huvitavatel teemadel kaasa rääkida vabamas vormis, siis 
kord kuus pakutakse kirikukohvi raames vaatamiseks-kuulamiseks-
arutamiseks huvitavaid teemasid. Samuti saab kord kuus osaleda 
perekohvikus, kus samuti alati külas huvitav inimene kõnelemas 
põnevatel teemadel.
Kaarli koguduse sügisene leerikool on juba tänaseks alustanud. Uus 
kursus ootab huvilisi käesoleva aasta oktoobrikuu teises pooles. Lee-
rikool on igaühele, kes soovib ennast kurssi viia, õppida või täienda-
da oma teadmisi kristlikust usust. Leerikursusel käsitletakse teemasid 
Jeesuse elust ja õpetusest, piiblilugudest, inimesest ja patust, armust 
ja lunastusest, kristlikust eetikast ja moraalist, usutunnistusest, sakra-
mentidest ja armuvahenditest, palvest ja palvetamisest, kirikuaastast, 
õnnistavast elust kristlasena. 
Lisaks mitmele kooriele on võimalus osaleda ka Pühalaulukooli te-
gevuses Erik Jõksi juhtimisel. Igal neljapäeval kogunetakse ja laul-
dakse psalme ning õhtu lõpus peetakse ka vesper.
Silmaringi laiendavat ja harivat lugemist leiab koguduse ajakirjast 
Sulane.

Ootame osalema!



PIIBLITUNNID
Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus. 

Õpetussõnad 9:10

Alates teisipäevast, 7. oktoobrist 2014 
on huvilised oodatud piiblitundi. 

Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 14.00–15.30 kogudusemajas. 
Lisateave: õp Kaisa Kirikal, e-post: kaisa@ekn.ee, tel: 5347 8967

Ootame ostma-müüma omakasvatatud puu- ja köögivilja, 
koduleiba-saia, hoidiseid, mune, mett, ürditeed, 

lihatooteid, kala. Oodatud on ka käsitöö müüjad-ostjad. 

Soojad söögid, küpsetised ja kuumad joogid!
Lapsi ootab multifilminurk ja karusell.

Müüjatel palume eelnevalt registreeruda 
(tallinna.kaarli@eelk.ee; 55 63 28 27)

Tänavu möödub 70 aastat üle mere Rootsi ja Soome põgenemisest. Hirm, kaos ja tead-
matus olid toonaste septembripäevade kaaslasteks. Põgenemisel hukkusid sajad inime-
sed nii Nõukogude ja Saksa kuulide kui ka tormise mere tõttu. II maailmasõja lõpus lahkus 
Eestist umbes 70 000 inimest, nende seas 72 luteri vaimulikku, lisaks teiste kirikute õpe-
tajaid. Põgenemisel hukkunute arvuks on pakutud kuni 6000 inimest. 
22. septembril 1944, mil Punaarmee jõudis Tallinnasse, otsustas ka koguduse õpetaja Ar-
tur Soomre koos perega oma isikliku jahiga üle mere Soome või Rootsi minna. Oli tormine 
sügisöö ning kogu pere oli koos neile kuuluvas jahis. Viimasel hetkel otsustasid ema ja 
tütred kodumaale jääda. Artur Soomre koos oma 15-aastase pojaga usaldas end Jumala 
hoolde ning nad läksid merele. Merelt olevat kostnud vaid tuulest ribadeks kistud, kuid 
siiski tabatav laul: “Mis Jumal teeb…on ikka hea…Ta tahtmine…jääb…” Lahkuti lootuses 
peagi kohtuda. Surnukehi ei leitud, samuti ei saabunud teateid nende jõudmisest teisele 
poole piiri. Tõenäoliselt hukkusid nad juba lähipäevadel. Ei perekonnal ega kogudusel ei 
olnud siiani hauaküngast, kuhu Artur Soomrele ja ta pojale rist asetada ning lilli viia. Vaid 
laiuv meri…
Nende sündmuste meenutamiseks avati 20. septembri keskpäeval Haapsalu toomkirikus 

Mälestustahvel Läänemerel hukkunud kirikuõpetajatele

peetud mälestusjumalateenistusel mälestustahvel kuuele Eesti kirikuõpetajale, kes 1944. aastal üle Läänemere põgenedes hukkusid.
Tahvlil on kirjas kuue vaimuliku nimed: Tartu Pauluse koguduse õpetaja Arnold Jürgensoni, Haapsalu Jaani koguduse õpetaja Konstantin 
Küti, Rapla koguduse õpetaja Heino Mälki, mitut Saaremaa kogudust teeninud Ernst Puusepa, Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Artur 
Soomre ja Halliste koguduse õpetaja Villem Uuspuu nimi. Kogudusel on nüüd koht, kus oma õpetajat mälestada.

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”

7. oktoober
Einar Laigna. Liturgiast, ehk apofaatilisest tunnetusest. 
14. oktoober 
Einar Laigna. Isiksuse  ülesehitamine
21. oktoober 
Jaan Lahe. Munkluse tekkimine Egiptuses
28. oktoober – TOOMPÄEVAD 2014 
Andres Uibo. Hugo Lepnurme meenutades
4. november 
Riho Saard. Usupuhastuspüha ajaloost, selle küsimustest 
1930ndate Eestis koos ettevaatega aastasse 2017
11. november 
Marika Mägi. Ristiusu tulek Eestisse: millele osutavad arheoloogi-
liste kaevamiste tulemused?
18. november 
Arne Hiob. Eestimaa ristiusustamine. Maarja ja Maarjamaa
25. november 
Toomas Abiline. 490 aastat pildirüüstest Tallinnas
2.detsember 
Tiina Kala. Kirikuelu ümberkorraldamine Tallinnas 1520. aastatel

Loengud toimuvad teisipäeviti kell 18.30-20.00 koguduse maja 
suuressaalis.

PEREKOHVIK 4. oktoobril kell 11
kogudusemaja saalis

Mõnus laupäevahommik koos kohvi ja suupistetega, 
huvitava vestluse ning muusikalise etteastega.

Lastele samal ajal avatud mängutuba.
Perekohvik on avatud koguduse maja saalis ja sinna on 
oodatud kõik vanusest ja pereliikmete arvust sõltumata!

Külas on psühholoog ja pereterapeut Kärt Kase. 
Räägime paarisuhetest ja nende hoidmisest. 

Muusikaline etteaste perekond Vainult.

Palume kõigil omalt poolt ühise laua katmiseks 
kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

LÕIKUSTÄNUPÜHA HEATEGEVUSLIK LAAT
12. oktoobril kell 11.30-14.00



LEERIAASTAPÄEVAD 

Olete oodatud kirikukooli ja Kaarlikese 
huviringidesse

MUUSIKARING (3–15 aastased),  KIRIKUKOOL (3–15 aastased), 
LIIKUMISRING (4–6 aastased),  KÄSITÖÖRING (4–7 aastased)

Täpsem info www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

I ja II klassi koolilastele toimuvad 
JUHUU-spordiklubi, AHAA-klubi, OHOO-klubi

Täpsem info  http://kaarlikool.kaarlikogudus.eu

Selle aasta augusti 24. kuupäeva jumalateenistus oli Kaarli kirikus 
pidulikum kui tavaliselt. Nimelt said koguduse õpetaja Jaak Ausilt 
edasiseks õnnistussõnad kaasa kuus väärikas eas prouat ja härrat 
– seekordset kuldleerilast. Üks nende hulgast, EELK Ruhnu Püha 
Magdaleena koguduse õpetaja Harri -Johannes Rein asus õige pea 
pärast leeris käimist usuteadust õppima, ordineeriti vaimulikuks ja on 
ustavalt jumalariigi tööd tegemas tänase päevani.

HINGEDEKUU EELHELINAIST
Lähiaegade mõjurikkaim muusikaõhtu Kaarli kirikus tõotab tulla 28. 
oktoobril, mil esitatakse Toomas Trassi augustikuus valminud „Missa 
de Angelis“ ja mis peetakse TOOMPÄEVAD 2014 raames. Õhtu ka-
vas on veel aegade jooksul südameisse kinnistunud kooriklassikat. 
Esinevad Tallinna toomkoguduse koor Laudate Dominum ja Kaarli 
Koguduse Kontsertkoor, orelil Toomas Trass, juhatab Veljo Reier.  
Toomas Trassi segakoorile, orelile ja kellukesele loodud „Missa de 
Angelis“ valmis Tallinna toomkoguduse tellimusel Ladegasti-Saueri 
oreli 100. aastapäeva tähistava orelinädala 24. augustil toimunud 
jumalateenistuse tarbeks. Uurisin autorilt, mis sai määravaks inspirat-
sioonijõuks missa loomisel? 
Toomas Trass: „„Missa de Angelis“ on praegu katoliku kirikus üks 
lauldavamaid gregoriaani missasid. Tore oleks kui ka luteri kirikus seda 
tuntaks ja miks ka mitte – lauldaks. Otsese eeskujuna seisis silme 
ees Maurice Duruflé „Missa cum jubilo“ meeskoorile ja orelile, mida 
olen korduvalt RAMiga esitanud. Minu teoses on (nagu Duruflé omas) 
gregoriaani meloodia jäänud helikõrgustikult peaaegu puutumatuks. 
Tavanotatsioonis on vältimatu olnud gregoriaanipartii rütmiline 
modifikatsioon, ka veidi polüfoniseerimist. Lisatud on  kommenteeriv 
ja toetav orelisaade, Glorias ka kellukesepartii. Koor ja solist laulavad 
kaasa Missa ordinaariumi osas: Kyrie, Gloria, Sanctus ning Agnus Dei. 
Orelisoolod on propriumis: Introitus (antud juhul vaimuliku sissetuleku 
protsessioon), Gradual-Alleluia (orelisoolo pärast 1. lugemist), 
Offertorium (kohe peale kirikupalvet), Communio (armulaua ajal). 
Esiettekanne polnud ju kontsertettekanne, vaid puhtalt liturgiline, mis 
muidugi ei välista kunagi hiljem kontsertettekannet.“ 
Kaarlis toimuval muusikaõhtul täitubki helilooja soov – missa kõlab 
kontsertettekandena. Aga kui seda taas millalgi jumalateenistusse 
põimida, siis kas ka kogudus võiks kaasa laulda?
Toomas Trass: „Sellisel kujul nagu mina selle teose olen realiseerinud, 
kogudus kaasa laulda ei saa. Aga oleks tore küll, kui selle missa 
(Graduale Romanumi 8. Missa, Eesti Katoliku lauluraamatu 6. Missa) 
õpiksid originaalkujul (kvadraatnotatsioonis) ära mõned kantorid 
ja kirikukoorid ning seda ka jumalateenistuslikult praktiseerima 
asuksid (kasvõi suurte pühade aegu ja üksikosade kaupa). Küll 
siis koguduseliikmedki tasapisi kaasa laulma hakkaksid (näiteks 
pärnakad, meie kõige „krüptokatoliiklikumad“!). Loodan, et see missa 
aitab kaasa katoliiklaste ja luterlaste lähenemisele, katoliku liturgia 
tutvustamisele ning eriti gregoriaani koraali ilu levitamisele. See 
Graduale Romanumi 8. Missa „Missa de Angelis“ ehk „Inglite Missa“ on 
tegelikult kõige „mittegregoriaanlikum“ ja funktsionaalharmoonilisem 
kõigist neist Graduales esindatud 18-st missast. Näiteks Kyrie pärineb 
15. sajandist, juba päris hiliskeskajast, kus toonika-subdominant-
dominant on selgelt tajutavad. Teised osad on küll varasemad, eriline 
lemmik on mulle vapustavalt kaunis Sanctus!“ 

Muusikateadlane Ene Pilliroog

21. septembril peeti kirikus leerimälestuspäeva, kuhu oodati kogu-
duseliikmeid, kes käinud leeris aastatel 1989, 1999 ja 2009.
Teenistus algas leerilaste protsessiooniga ja nende õnnistamisega. 
Edasi jätkus missa juba tavapärase korra järgi. Leerimäletsuspäeval  
osales 20 endist leerilast. Seejärel tehti ühispilt ja jätkati vabas vest-
luses ühises kohvilauas koguduse majas. Juhatuse esimees Vootele 
Hansen tutvustas lühidalt koguduses toimuvat.

26. oktoobrist–2. novembrini toimuvad 
Toompäevad „Taeva poole hüüdes”.

Toompäevad toimuvad Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse ja 
Tallinna Kaarli koguduse ühisel ettevõtmisel. 

Päevad avatakse 26. oktoobril missadega Toom- ja Kaarli kirikutes. 

Päevade raames toimuvad mitmed kontserdid, konverents, 
palverännak jpm.

Täpsem info koguduse kodulehel.



Leerikool
 10.09.2014–07.12.2014
 27.10.2014–01.02.2015 

(tunde ei toimu 16.12.2014-04.01.2015)

KIRIKU KORISTAMINE
Reedeti kell 10 hommikul.

OKTOOBER KIRIKUS...

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 2. oktoobril kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 15. oktoobril kell 14 

29. oktoobril kell 14 tulevad koguduse 
seenioridele külla 

Tallinna Toomkoguduse seeniorid. 
Kohtumine toimub 

TOOMPÄEVAD 2014  raames

E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus
Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13 
Kolmapäev kell 11–13, 16–18
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Neljapäev kell 14–16
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 EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

JUMALA HOOLITSUS
Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7
K 01. oktoober kell 19.00 Muusikapäev festival Credo raames

Segakoor RUSS,dirigent S. Zaugarova
Naiskoor VIVA MUSICA, dirigent A. Heinapuu
Kammerkoor RADUGA, dirigent G. Morozova-Iljenk
TALLINNA KAMMERKOOR, peadirigent A. Leštšinski. Sissepääs vaba

R 03.oktoober kell 19.00 AVE MARIS STELLA - festival Credo
Koor DOMINANTE (Helsingi, Soome), kunstiline juht S. Murto

JEESUS ANNAB ELU 
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge 
ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
P 05. oktoober kell 10.00 Missa

Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas
E 06. oktoober kell 13.00 Missa
T 07. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu

Maren Ülevain – sopran, Kadri Ploompuu – orel
IGAPÄEVANE LEIB
Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. Ps 145:15
P 12. oktoober kell 10.00 Missa, Lõikustänupüha

Solist Andrus Vaiklo. Esinevad ja kaasa teenivad koguduse lapsed 
ja noored. Jutluse ajal lastele oma tegevus käärkambris. Lapsed on 
oodatud õnnistamisele.

E 13. oktoober kell 13.00 Missa
T 14. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu

Kristina Vilotsheva – orel
SUURIM KÄSK 
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma 
venda. 1Jh 4:21
P 19. oktoober kell 10.00 Missa
E 20. oktoober kell 13.00 Missa
T 21.oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu

Ott Indermitte – bariton, Toomas Bubert – viiul Marika Kahar – orel
USK JA ARMASTUS
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi.                
Jr 17:14. Kaastegev Tallinna Oikumeeniline Naiskoor.
P 26. oktoober kell 10.00 Missa
E 27. oktoober kell 13.00 Missa
T 28. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu TOOMPÄEVAD 2014 

Toomkoor Laudate Dominum ja Kaarli koguduse kontsertkoor. Orelil 
Toomas Trass. 
Kavas T. Trass Missa de Angelis & koorimuusika klassika

N 30. oktoober kell 19.00 Pühalaulukooli vesper. TOOMPÄEVAD 2014
R 31.oktoober kell 17.30 Missa, Usupuhastuspüha


