
Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Ap 5:29
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“Uskuge valgusesse!”, hüüab Jeesus oma järgijatele. Ta hüüab nii oma kirikule, hüüab kõigile. Kahjuks ei võta kõik Jeesuse 
üleskutset kuulda. Inimestel on vabadus usu valgust eirata ning sageli nii ka tehakse. Mitte kõik, kes olid tolmustel külavahe-
teedel Jeesusele järgnenud, ei saatnud Teda ristipuuni. Mõni saatis Jeesuse vaid oma küla piirini ning pöördus siis tagasi oma 
argipäeva toimetuste juurde, kõige selle juurde, mille küljes rippus tema süda. 
Jeesuse järgijatele ei ole hüüatus Uskuge valgusesse! lihtsalt üks ilus üleskutse, millest aeg-ajalt välja teha. See ei ole ris-
tiinimese vaba valiku või tahte küsimus. Jeesuse käsk uskuda valgusesse on kirikule ja selle juhtidele, töötegijatele ja kõigile 
liikmetele alternatiivideta tõde.
Uskugem Valgusesse, uskugem Kolmainu Jumalasse! Kui usume Jumalasse vaatamata oma kahtlustele ja kõhklustele, kui 
julgeme vaatamata kõigele koos Jeesusega ületada oma küla piiri, astuda üle oma mõistmisest, arusaamisest ja teadmistest 
Jumalast ning Jumala riigi kohta, kui käime oma eluteed usus ja Jumalat usaldades, siis oleme andnud meisse külvatud Tae-
variigi seemnele võimaluse meis idanema ja kasvama minna. 
Jeesus ütleb: Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. (Jh 6:63) Uskugem Jumala sõnasse, mille läbi saame osa 
Jumala Vaimust ja elusamast elust!

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

KOGUDUSE LIIKMETEGA PALVERÄNNAKUL ROOMAS
17.–23. mail käis grupp koguduse liikmeid õpetaja Jaak Ausi 
juhtimisel palverännakul Itaalias. Enamus ajast olime Roomas, 
külastasime paljusid kirikuid, osalesime missadel (sealhulgas 
ka Vatikanis Püha Peetruse basiilikas) ja tutvusime nii kristluse 
kui maailma ajaloo seisukohalt oluliste vaatamisväärsustega. 
Pühapäeval õnnestus koos tuhandete palveränduritega püha 
Peetruse väljakul osa saada paavsti jutlusest ja õnnistamisest. 
Päevas läbisime jalgsi keskmiselt viisteist kilomeetrit. Võttes 
arvesse kuuma lõunamaa päikest, ei olnud see sugugi lihtne, 
kuid seda kosutavam oli teekonnal ette tulevates jahedates ki-
rikutes rahulikult istuda ja palvetada. Väga eriline tunne tekkis 
maa all Domitilla katakombides kõndides. See on üks vane-
maid kristlaste matmispaiku Roomas, kus on ligi 17 kilomeetrit 
maa-aluseid käike, mille äärde olla maetud umbes 150 000 
inimest. Samuti sai seal näha 2. sajandist pärit freskot, millel 
oli kujutatud püha õhtusöömaaega, esiplaanil apostlid Peetrus 
ja Paulus.
Väga eriline oli viibida keskkonnas, kus oli võimalik igal sammul 
tajuda iidset kultuuri, kujutada ette selle omaaegset võimsust ja 
samas imetleda kuulsate kunstnike näiteks Michelangelo, Ca-
ravaggio jt kunstiteoseid.  
Ühe päeva veetsime väikeses armsas Assisi linnas, mis on 
üle maailma tuntud seetõttu, et on seotud püha Franciscuse 
(1181–1226) elu ja tegevusega. Selles maalilise looduse kes-
kel asetsevas linnas asub nii väike kabel, mille Franciscus 
taastas pärast oma pöördumist – jõukast kaupmehepojast sai 
vaesuses elav Jumala sulane (ehk abielu „proua Vaesusega“, 
nagu ta ise olevat öelnud) – kui ka pärast tema surma ehitatud 
Püha Franciscuse basiilika, milles asuvad tema säilmed. See 
võimas kirik asub kahel korrusel, seda kaunistavad Giotto di 
Bondone freskod, mida on nii rohkesti, et nende põhjalikuks 
imetlemiseks peaks palju aega varuma. 
Oli väga kosutav jagada koguduse liikmetega nii suurlinna 
melu kui tajuda selles „rahvaste paabelis“ igapäevaselt loomu-
likuna toimivat ühist osa – usku meie Issandasse Jeesusesse 
Kristusesse.

Diakon Saima Sellak-Martinson

Vatikanis Püha Peetruse basiilikas missal

Vatikanis Püha Peetruse väljakul

Püha Franciscuse basiilika Assisis



KALMISTUPÜHAD 2017

28. mai kell 13  Põllküla kalmistul. Soome Püha Peetruse kogudus 
18. juuni  kell 13  Siselinna kalmistul. Tallinna Toompea Kaarli kogudus
18. juuni  kell 16  Hiiu-Rahu kalmistul. Nõmme Rahu kogudus
24. juuni kell 12   Rahumäe kalmistul. Vana (Kaarli) kabeli platsil. Tallinna Püha Vaimu kogudus
25. juuni kell 12 Väike Pakri kalmistu. Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus
25. juuni kell 13  Pirita kalmistul. Tallinna Jaani kogudus
25. juuni kell 14 Metsakalmistul (Vihmaga Metsakalmistu kabelis).  Tallinna Piiskoplik Toomkog
25. juuni  kell 15 Pärnamäe kalmistul Krematooriumi suures kabelis.  Tallinna Jaani kogudus
02. juuli kell 13  Rohuneeme kalmistul. Viimsi Püha Jaakobi kogudus
09. juuli kell 12  Kopli  kalmistupargis. Saksa Lunastaja kogudus   
09. juuli kell 13  Kalamaja  kalmistupargis. Saksa Lunastaja kogudus   
09. juuli kell 16 Liiva kalmistul. Nõmme Rahu kogudus
23. juuli  kell 12 Naissaare kalmistul. Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus

KAARLIKESE SUVELAAGER
“MINA OLEN ...”

25.–29. JUUNIL VODJAL

Igal päeval on teematundide, ette-
võtmiste ja ürituste aluseks päeva 
teema. Seekord tutvume lähemalt 
Jeesuse ütlustega “Mina olen...” 

ja nende tähendusega. 
Mõtleme ka selle üle, kes me ise 
oleme ja mida tähtsaks peame. 

Laagripäevadesse mahuvad 
vestlused, rühmatöö, matkad, 
maastikumängud, lõkkeõhtud, 
isetegevus, palvused, mängud, 

laulud ja palju, palju muud!

Osavõtutasu: 68€.

Täpsem info: 
619 9111; kaarlike@eelk.ee

JUHATUS MAIS...
9. mail kogunes koguduse juhatus oma 
igakuisele koosolekule. Vastu võeti mitu 
otsust: sõlmida Sammas Arhitektuuribü-
rooga trepi ehitamise projektile leping, 
paigaldada koguduse majale Tehnika 81 
uued auto- ja jalgväravad ning uuenda-
da tara puitosa, võtta hinnapakkumised 
kiriku esise kõnnitee ehitamiseks, tellida 
Rändmeister OÜ-lt Kaarli kiriku lääne-
seina sokli ja sillutisriba restaureerimise 
tegevuskava, kutsuda kokku nõukogu 
koosolek 6. juunil. Jagati ka infot oreli re-
mondi jätkamise kohta.

27.–28. mail kogunesid Tartusse EELK 
juubelikongressile vaimulikud, kirikumuu-
sikud ja koguduse liikmed.
Reedel toimusid Tartu Pauluse, Maarja 
ja Jaani kirkutes vaimulike konverents, 
juhatuse esimeeste ja kirikumuusikute 
konverents, kus olid ettekanded ka Kaarli 
koguduse töötegijatelt. Marika Kahar tegi 
kirikumuusikute konverentsil ettekande 
„Segakoor KOSK 35“ ja koguduse juha-
tuse esimees Vootele Hansen andis ju-
hatuse esimeeste konverentsil ajaloolise 
ülevaate EELK juhatuse ja juhtorganite 
vastutusest koguduse juhtimises.
Laupäev algas jumalateenistusega, sel-
lele järgnesid ettekanded peapiiskop Ur-
mas Viilmalt, Eesti Teaduste Akadeemia 
president prof Tarmo Soomerelt ja Tartu 
Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna dekaan prof Margit Sutropilt. 
Päev lõppes autasude andmise ja lõpu-
palvusega. Tunnustati ka Kaarli kogudu-
se kaastöötajaid.

EELK aukirja said:
Katrin Aksiin – Kaarli Kooli õpetaja
Ullamari Eenmaa – Kaarli Kooli kaastöö-
taja
Lehte Karula – Kaarli kog koorilaulja
Heljo Murd – lilleseadja, kiriku kaastöö-
taja
Jüri Rent – Kaarli kog kaastöötaja

EELK tänukirja said:
Janno Semidor – Kaarli kog koorilaulja 
Kalev Tabur – Kaarli kog koorilaulja  
Anne Haagen – Kaarli Kooli lasteaia õpe-
taja  

EELK TÄNAS JA TUNNUSTAS

Kaisa Kirikal – Kaarli kog abiõpetaja
Tiina Laid – Kaarli Kooli õpetaja
Katri Lehtlaan – Kaarli Kooli lasteaia õpe-
taja
Mati Listra – Kaarli kog nõukogu liige
Helmi  Alaküla – Kaarli kog kaastöötaja
Jüri Allik – Kaarli kog kaastöötaja
Piret Allik – koguduse nõukogu liige
Helle-Mai Pappel – Kaarli kog koorilaulja  
Eve Täht – Kaarli kog koorilaulja
Peep Väljaste – Kaarli kog juhatuse liige  
Väino Pärnaste – Kaarli kog nõukogu liige
Kaire Kopli – Kaarli kog koorilaulja  
Toomas Hark – Kaarli kog koorilaulja

Tartu Pauluse kirik. Foto vikipeediast
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NOORTEANSAMBEL OSALES MALAGA FESTIVALIL

Kaarli koguduse noorteansambel osales 26.–30. aprillil His-
paanias Malagas toimunud festivalil “Canta en Primavera”.
Nende päevade sisse mahtusid nii ühislaulmised kui ka eraldi 
kontserdid. Esimesel festivali päeval andis ansambel 20-minu-
tilise vabaõhukontserdi koos Türgi lastekooriga. Kirikukontser-
dil astuti üles koos kooridega Eestist, Sloveeniast ja Türgist. 
Huvitavaks kogemuseks oli nö ettelaulmine, kus ansambliga 
tegid tööd Milan Kolena, Antonio del Pino ning Jan Schumac-
her. Häid nõuandeid edaspidiseks saadi kõigilt juhendajatelt.

Maarian Lend
TÖÖD ORELIS JÄTKUVAD JUUNIS

Eelmise aasta jaanuaris algas Kaarli kiriku oreli kapitaalremont.
Korrastati mängupult ning esimese manuaali tuulepõhjad ja vi-
lestik.
Sügisel jätkusid tööd tuulevarustusega ja oreli kaks suurt pu-
hurit paigutati ümber nii, et neisse tuleb õhk nüüd läbi oreli. 
Kohe pärast jõule algasid ettevalmistustööd teise ja kolmanda 
manuaali tuulepõhjade remondiks.
Kuna mulle on teada, et oreli selles piirkonnas on aastate ta-
gustel remontidel kasutatud niinimetatud pöördumatuid liime, 
siis tuli pooled membraaniraamid valmistada uued. Nii valmis-
tati talveperioodil ette uued vilemembraanid, mis nüüd ootavad 
orelisse paigaldamist. Juba on üles märgitud ka kõigi manuaa-
lide registrite mensuurid, mida oli vaja asendusvilede valmis-
tamiseks. (Ligi 10% viledest varastati enne Teist maailmasõda 
ja sõjajärgsel ajal asendati valemõõdulistega ning nüüd tuleb 
need uuesti välja vahetada.) Mensuuride mõõdistamise lisa-
väärtus on see, et kogudus saab oma oreli andmestiku, mis 
võib olla ka edaspidi abiks vilede võimaliku kahjustumise korral.
Aktiivsed tööd oreli juures algavad juunis ning kestavad kuni 
sügiseni. Orel jääb osaliselt siiski kasutatavaks ja paljud 
koguduseliikmed võibolla ei hoomagi, et pool orelist on 
remondis. Kuid organistidele on see periood raske, sest oreli 
kõla kombineerimine on keerulisem ja kontserttegevus tuleb 
taas üle viia digiorelile.

Orelimeister Toomas Mäeväli

Kaarli Kooli KEVADKONTSERT
pühapäeval 4. juunil kell 13 Kaarli kirikus

Esinevad kõik Kaarli Kooli lasteaia ja kooli lapsed,
lisaks etteasted Kaarlikese muusikastuudio pilliõpilastelt.

Sissepääs tasuta.

Enne ja pärast kontserti kiriku esisel platsil avatud 
Kaarli Kooli KEVADLAAT

Erinevad müügikohad: 
käsitöö, talutoit, taimed, kohvik, õnneloos

ja palju muud. 

Ootame kõiki!

KOGUDUSE LEERIAASTAPÄEVAD

Head 1992., 2002.  ja 2012. aastal Kaarli koguduses 
leeris käinud koguduseliikmed!

Kas mäletad oma leeriaega, mida uut õppisid, 
kelle kõrval istusid, mida tundides räägiti, milline oli 

leeripäeval ilm või millised Sinu emotsioonid?

Huvitav, kuidas kogudusel täna läheb? 
Mis on jäänud samaks, mis on muutunud?

Oled oodatud pühapäeval 
17. septembril 2017 kell 10 Tallinna Kaarli kirikusse, et 

üheskoos meenutada möödunut ning 
lootusrikkalt vaadata tulevikku.

Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 
12. septembriks tallinna.kaarli@eelk.ee; 6199 100

Kuldleeripüha jumalateenistus toimub 
27. augustil 2017 kell 10. 

Ootame kõiki 1967. aastal ja varem leeris käinud 
koguduseliikmeid. 

Registreerida hiljemalt 15. augustiks telefonil 6199100



Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 1. juuni kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 21. juuni kell 14
koguduse majas

JUUNI KIRIKUS... Leerikool
13. september – 10. detsember 2017

Diakooniatöö

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

N 01. juuni kell 17.30 Pühalaulu kool kiriku keldris
PÜHA VAIMU VÄLJAVALIMINE
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede 
Issand. Sk 4:6
P 04. juuni kell 10.00 Missa, I nelipüha. 

Kaastegev solist Samuel Jalakas (trompet)
E 05. juuni kell 13.00 Missa, II nelipüha
T 06. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu 

Mati Palm – bass, Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel
K 07. juuni kell 17.15 Missa
N 08. juuni kell 18.00 Pühalaulu kooli vesper
VARJATUD JUMAL
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3
P 11. juuni kell 10.00 Missa, kolmainupüha 
E 12. juuni kell 13.00 Missa
T 13. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu 

Veera Taleš – sopran, Samuel Jalakas – trompet, Marika Kahar – orel
K 14. juuni kell 17.15 Missa
KADUVAD JA KADUMATUD AARDED
Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid 
kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16
P 18. juuni kell 10.00 Missa
E 19. juuni kell 13.00 Missa
T 20. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu. 

Stanislav Šurin – orel, Slovakkia
K 21. juuni kell 17.15 Missa
L 24. juuni kell 11.00 Missa, jaanipäev
P 25. juuni kell 10.00 Missa, leeripüha 
KUTSE JUMALA RIIKI
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, 
ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
E 26. juuni kell 13.00 Missa
T 27. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu 

Maris Lend – flööt, Kristjan Nõlvak – viiul, Marika Kahar – orel
K 28. juuni kell 17.15 Missa

TEELISTE KIRIK
01. juuni – 31. august 

E, N, R kell 10–15
T kell 13–18

K kell 13–18 (juuni), 
kell 10–15 (juuli–aug)

P kell 9–12
Ootame appi kiriku valvureid!

Kontakt: Jaanus Ruiso, Rein Vrager

TOETA KA SINA ORELIREMONDI JÄTKUMIST

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse annetuskasti.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse oreli arvel-
duskontole EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ristimispäevaks; 
kalli inimese mälestuseks või hoopis endanimelise orelivile. Vilede 
hind jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku 
5200 vilet pikkusega mõnest sentimeetrist 6 meetrini. 
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli remonti 3 
euroga.

Seisuga 24. mai 2017 on annetustena laekunud 92 360€  ja 
kirikule kingitud 754 orelivilet


