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Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. 2Kr 3:17
Vabadus on ilus sõna ja seda armastavad kõik. Vabadust, mida inimene otsib ja taotleb, on võimalik mõtestada mitut moodi.
Kui mõelda vabadusele üldiselt, siis enamasti mõistetakse vabadust kui piiramatut voli teha kõike seda, mida inimese hing
ihkab. Kui mõtleme aga kristlase vabadusele, siis mõtleme inimesele kingitud usule Kristusesse, mis vabastab inimese oma
elu rajamisest enda tegudele, tavadele või teiste inimeste arvamusele.
Vabadus Kristuses annab meile võimaluse taastada inimese jumalanäolisus, see tähendab saada Jumala abiga selleks, kelleks Jumal kord inimese lõi. Meil on Kristuses vabadus leida üles see kitsas tee ja värav, mis viib meid patust ja pimedusest
uude hingamisse – ellu Jumalaga, et koos Temaga võiksime kasvada paremuse ja täiuslikkuse poole, enese, ligimese ja Jumala armastuse ning armastamise poole. Jeesus on öelnud, et taevariiki viiv tee on kitsas, ja et seda on igapäeva elus raske
leida. Et on palju teisi teid, mis inimese õigest teeotsast mööda juhatavad. Tõsi, meie igapäeva elu valikud panevad meid ikka
ja jälle kaaluma, mida teha ja mida mitte. Kristusele ja usule truuks jäämine ei ole alati lihtne. Siiski on see meie võimalus ja
ka vastutus.
Et saaksime oma Issandat õppida tundma ja usaldama, on meie teejuhiks Jumala sõna ja palve, sakramendid ja Jumala laste
osadus. Haarakem siis oma usuelus neist võimalustest sagedasti kinni, et võiksime elutee kitsal rajal rännates pärida tõelise,
Jumala näo järgi ja Tema sarnaseks loodud vaba inimese väärilise elu, osa saada Issanda õnnistustest, mis hoiavad meid
õiges usus igaveseks jäädavaks eluks.

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Kaarli kogudusel on neli
sõpruskogudust: Eestis Pilistvere, Soomes
Forssa ja Tammela ning
Beckenhami St George’i
kogudus Suurbritannias.
Viimati mainituga allkirjastati leping Londonis
20. aprillil 2008, seega
juba rohkem kui kaheksa aastat tagasi. Kas
oli põhjuseks aja kiire
kulg või inimeste vahetumine, aga suhtlemine
meie koguduste vahel
oli pisut soiku jäänud.
Kõige aktiivsem kontakti
hoidmises on olnud meie
organist Piret Aidulo ja
seda toredam oli, et ta võttis ka eestvedada meie koguduse
kammerkoor Canoruse külaskäiku Londonisse. Ja nii leidiski
22.–26.septembril aset kooriliikmete kontserdireis saareriiki.
Inglismaa võttis meid vastu imelise ilmaga: kui Eestimaa õhus
oli juba tunda sügisjahedust, siis Londonis säras päike ja soojakraade oli 20 ringis.
Kooril tuli üles astuda kolmel korral: reedeõhtusel kontserdil
rõõmustati kuulajaid pooletunnise kavaga, esitati nii ladina-,
inglis- kui loomulikult ka eestikeelseid laule, koori juhatas Piret
Aidulo, kaastegev oli viiuldaja Toomas Bubert. Pühapäevasel
missal lauldi koos Beckenhami koguduse kooriga Mozarti D-
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Beckenhamis sõprussuhteid värskendamas

duur Missa osasid ja pühapäeva õhtupalvusel teisi palasid koori repertuaarist. Vastuvõtt oli väga soe ja südamlik, kiideti meie
koorilauljate säravaid hääli ja ühtlast kõla, oldi vaimustatud
kaunist koorivormist.
Olime Londonis koos saabumise ja ärasõiduga viis päeva ja
seetõttu jäi meil aega tutvuda ka linna vaatamisväärsustega:
üheskoos külastasime nii kuninganna Elisabeth II residentsi (Ta
ei viibinud küll hetkel seal:)) Buckinghami paleed kui parlamendihoonet, lisaks käidi nö omal käel uudistamas huvipakkuvaid
kohti. Ja loomulikult oli juba omaette elamus oma silmaga näha

ajaloost ja kirjandusest või ka tänapäeva
seltskonnaelust teatavaks saanud keskkonda, jalutada kõige selle keskel, lisaks
veel nii mitmekesine ja rahvarohke tänavapilt, mille kõrval Tallinn tundus väga
rahuliku ja vaiksena…
Kuna reisi eesmärgiks oli sõprussuhete
loomine ja soojendamine koguduseliikmete tasemel (ööbiti peredes), aga samuti edasiste plaanide tegemine, oli alla-

kirjutanul suurepärane võimalus suhelda
tihedamalt kohaliku vaimulikuga, rääkida
nii meie koguduses tehtavast kui kuulda
sealse koguduse tegemistest põhjalikumalt, sest tema võõrustajaks oli Beckenhami koguduse vaimulik. Kuna tema on
seal koguduses töötanud alles umbes
pool aastat, kinnitas ta korduvalt soovi tulla oma koguduse delegatsiooniga
2017. aastal Tallinnasse, näha meie suu-

repärast kirikut, kohtuda meie inimestega
ja saada osa meie elust-tegemistest.
Suur tänu korraldajatele vaevanägemise
eest, tänu Jumalale reisi kordamineku
eest ning eelkõige kõigi toredate inimeste, nii meie koorilauljate kui võõrustajate
eest ja loodame, et Jumal lubab meil taas
kohtuda.

Diakon Saima Sellak-Martinson

Koguduse nõukogu kogunes viimaseks koosolekuks
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2013. aasta alguses neljaks aastaks valitud nõukogu aeg hakkab lõppema. 25.
septembril toimus selle koosseisu viimane koosolek, mis oli tavapäraselt pidulikum.
Päevakorras oli 2017. aasta toimuvate
koguduse nõukogu valimised, koguduse kunstimälestiste inventeerimine ja V.
Hanseni tagasivaade koguduse nõukogu
tööle 4 aasta jooksul. Koguduse õpetaja
J. Aus tänas kõiki nõukugu liikmeid ja kinkis neile tunnustuseks EELK rinnamärgi.
V. Hanseni kokkuvõttest selgus, et perioodil on kokku peetud 12 nõukogu
koosolekut. Juhatuse koosolekuid on
toimunud 45 ja arutlusel on olnud 220
päevakorrapunkti.
Olulisematest tegevustest ja otsustest
võiks välja tuua järgmised:
2013. aasta – näitus Rahvusraamatukogu
fuajeegaleriis “Kaarli kirik kõigist ilmakaartest – 100 aastat läbi fotosilma”; Kaisa
Kirikali valimine abiõpetajaks; kiriku võidukaare ja idapoolse lae värvimine; oreli
remondiks raha korjamise kampaania

„Viled hüüdma“ algus; fresko puhastamine ja konserveerimine; “Tellingukontsert”;
perekond Keskineni lähetamine misjonitööle Peterburgi; Kaarli Kooli esimese õppeaasta algus; kiriku käärkambri, eeskoja
ja WC-de remont; hõbeleeri tähistamine;
esimest korda osalemine Toompäevadel,
heategevuskontsert „Su samme kaja“
Eesti Pimekurtide Tugiliitu toetuseks.
2014. aasta – kiriku lae värvimine; raamatu „Kunstniku käepuudutus” kirjastamine;
koguduse maja keldri- ja esimese korruse remont; kantselei asukoha muutus;
kahe koori osalemine üldlaulupeol „Aja
puudutus“ ja kõikide kooride osalemine
Suure-Jaani muusikapäevadel; invatee
ehitamine koguduse maja juurde linnarahva liikumise hõlbustamiseks; kontsertkoori 25. sünnipäeva tähistamine; Tiit
Zeigeri ordineerimine diakoniks.
2015. aasta – noortejuhi ametikoha täitmine; Vaimulik laulupidu Tartus; heateguskontsert “Su samme kaja” Vähihaigete
Laste Vanemate Liidu toetuseks; Kaarli
Kooli lipu õnnistamine; kiriku katuse re-

mont; kanalisatsiooni parandamine kiriku
juures; kirikuesise platsi asfaltkatte parandamine; Kaarli koguduse laste muusikastuudio kollektiivide plaadi “Selline
päev” väljaandmine; Kaarli lasteaia 20.
aastapäeva tähistamine; kammerkoor
„Canoruse“ osavõtt rahvusvahelisest
koorikonkursist Maltal.
2016. aasta – Walckeri oreli kapitaalremondi algus; digioreli soetamine; kiriku
lääneseina ja orelirõdu remont; torni
trepikoja värvimine; heateguskontsert
“Su samme kaja” Vähihaigete Laste Vanemate Liidu toetuseks; LED valgustite
paigaldamine koguduse majja; digitaalse
oreli ostmine; sõpruskoguduse lepingu
sõlmimine Tammela kogudusega; naiskoorile uue dirigendi Kersti Petermanni
leidmine.
Mitmed tegevuste alustamise otsused ulatusid juba eelmistesse nõukogu
koosseisudesse. Nii annab ka praegune
nõukogu uuele jaanuaris valitavale nõukogule teatepulga üle koos mitmete töös
olevate projektide ja ideedega.
Iga meie elupäev on kallihinnaline kingitus, mille eest
tuua kiitust ja tänu Jumalale!
21. septembri pühapäev ja
jumalateenistus Kaarli kirikus
möödusid Jumalale rohket
tänu andes ja kiitust tuues!
Üheskoos leeriaastapäevalistega vaadati tänus ja palves
tagasi möödunud aastatele
ning paluti Jumala õnnistavaid käsi meie kõigi üle ka
edaspidiseks.
Pildil
leeriaastapäevalised,
kelle leeriõnnistuse saamisest
on möödunud 25, 15 ja 5 aastat.
Olge hoitud ja kantud, ikka
meie Jumala armutiibade varju all!

EELK TALLINNA TOOMPEA
KAARLI KOGUDUSE
UUE NÕUKOGU
KORRALISED VALIMISED
Korralised valimised toimuvad ajavahemikul
1.–8. jaanuarini 2017.
Valimised algavad täiskogu koosolekuga
1. jaanuaril pärast jumalateenistust.
Järgneva nädala jooksul saab hääletada koguduse kantseleis,
vajaduse korral kodus ja 8. jaanuaril pärast jumalateenistust
täiskogu koosolekul.
Valimine on salajane.
Nõukogu valivad koguduse täiskogu liikmed,
kelledeks on kõik konfirmeeritud koguduse liikmed,
kes on eelmisel või jooksval kalendriaastal,
seega 2016. ja 2017. aastal,
käinud armulaual ja teinud liikmeannetuse.
Armulaua sakramendist võib olla osa saanud
ka mõnes teises EELK koguduses.
Nõukogu liikme kandidaadiks võib üles seada vähemalt
18-aastase täiskogu liikme, kellel on valimisõigus.
Esitada võivad nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja või
5 kuni 10 täiskogu liiget üheskoos.
Kandidaate saab üles seda kuni 18. novembrini.

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
4. oktoober

E. Laigna. Revolutsioon

11. oktoober

E. Laigna. Kontrrevolutsioon

18. oktoober

J. Kreem. Reformatsioon Liivimaal:

		

lokaalne ja universaalne

25. oktoober

V. Hansen. Milleks on vaja

perekonnaõigust?
1. november

M. Raabe. Kaarli kiriku tekstiilide loojate

		

Aino Schmidti ja Asta Heinsaare elust ja

		 saatusest
8. november

M. Raabe. Huvitavaid leide Eesti

		

kirikutekstiilide ajaloost

15. november

A. Jürgenson. Argentina eestlased

22. november

A. Jürgenson. Kaukaasia eestlased

29. november

A. Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood:

		

Jeesuse elust

6. detsember

A. Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood:

		

Jeesuse imeteod

Loengud algavad teisipäeviti kell 18.30 koguduse maja saalis
/Toompuiestee 4/.

Tulu kasutatakse kiriku
Walckeri oreli remondiks

LÕIKUSTÄNUPÜHA
HEATEGEVUSLIK LAAT
9. oktoobril
kell 11.30-13.30
Tallinna Kaarli kiriku esisel platsil
OOTAME OSTMA-MÜÜMA:
kodumaist puu- ja köögivilja, koduleiba-saia,
hoidiseid, mett, mune, juustu, lihatooteid, kala...
Oodatud on ka käsitöö müüjad-ostjad.
Soojad söögid, küpsetised ja kuumad joogid!
Müüjatel palume eelnevalt oma osavõtusoovist teada anda.
(tallinna.kaarli@eelk.ee; 55 63 28 27)

OKTOOBER KIRIKUS...
USK JA ARMASTUS
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan
abi. Jr 17:14
P 02. oktoober kell 10.00 Missa
E 03. oktoober kell 13.00 Missa
T 04. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu
Ott Indermitte – bariton, Piret Aidulo – orel
K 05. oktoober kell 17.15 Missa
IGAPÄEVANE LEIB
Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal.
Ps 145:15
P 09. oktoober kell 10.00 Missa, Lõikustänupüha
E 10. oktoober kell 13.00 Missa
T 11. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu
Hans Christian Aavik – viiul, Marika Kahar – orel
K 12. oktoober kell 17.15 Missa
USUVÕITLUS
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!
Rm 12:21
P 16. oktoober kell 10.00 Missa
E 17. oktoober kell 13.00 Missa
T 18. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu
Hamburger Kinder- und Jugendkantorei (lastekoor Saksamaalt),
dirigent: Sabine Paap ja Kaarli laste koor, dirigent Maarian Lend
K 20. oktoober kell 17.15 Missa
ANDKE ÜKSTEISELE ANDEKS
Sinu käes on andeksand, et Sind kardetaks. Ps 130:4
P 23. oktoober kell 10.00 Missa
E 24. oktoober kell 13.00 Missa
T 25. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu
Ilona Birgele – orel (Läti)
K 26. oktoober kell 17.15 Missa
KAHE RIIGI KODANIK
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus,
Tema päralt olgu au ja igavene võimus. 1Tm 6:15,16
P 30. oktoober kell 10.00 Missa
kell 16.00 Kontsert. Hingedeaeg. Ott Lepland
Hingedeaja meeleolu loob Ott Lepland oma kaunimate viisidega.
Piletitulu läheb Kaarli kooli toetuseks.Heategevuskontserdi piletid on müügil
hinnaga 10, 15 ja 25 eurot, et anda muusikasõbrale, kes hoolib heategevusest
ja Kaarli Kooli arengust, võimalus ise otsustada oma panuse suurus.
Kuni 12-a lastele sissepääs kontserdile tasuta. Piletid on müügil Piletilevis,
Kaarli koguduse kantseleis ning enne algust kohapeal.
Kontserdi korraldab Kaarli Kool.
E 31. oktoober kell 13.00 Missa

Leerikool
7. september – 4. detsember 2016

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas
Koraalikoor 6. oktoobril kell 13
koguduse majas

Seenioride klubi 19. okt kell 14
koguduse majas

PIIBLITUNNID

Õnnis on inimene,
kel on hea meel Issanda Seadusest ja
kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu,
mis on istutatud veeojade äärde,
mis vilja annab omal ajal ja
mille lehed ei närtsi. Psalm 1:1a–3
Kohtume 4. oktoobril kell 14 kirikus.
Huvilised on oodatud!.
Lisateave: õp Kaisa Kirikal
(kaisa @ ekn.ee, 5347 8967)

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K
kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Diakon Saima Sellak-Martinson
Vaimulikega kohtumiseks palume
ette helistada

telefon: 619 9100
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

