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Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Hb 11:1
Ilmselt oleme igaüks kogenud olukordi, kus meil on oma sõnade pärast häbi. Häbi seepärast, et oleme kellelegi sõnadega haiget
teinud või kui oleme oma sõnadega tahtnud inimest juhatada, õpetada, nõu anda või manitseda. Nii mõnigi kord pöördub selline
hea soov hoopis kurvastavaks, sest meie sõnad on teinud inimesele haiget või ei ole teda kõnetanud. Siis tundubki, et parem
on vaikida, sest ei taha ju kedagi kurvastada või talle haiget teha. Ometi kui peame seda tegema, püüame olla leebed ja kuidagi
“ümber nurga” püüame inimesele öelda, mis on oluline.
Kuu juhtsalm sellist mõtet ei toeta. Inimesele on vaja öelda, mis on vajalik ja õige. Seda aga ei tohi teha viha, kadeduse, solvumise või mingi muu negatiivse emotsiooni toel. Kasutades Pauluse mõtet tuleb seda alati teha armastusega inimese vastu. Isegi
siis, kui sõnad võivad kuulajale valusad olla, kuid kui need on öeldud armastusega, taipab inimene nende mõtet ja tähendust.
Oluline on selle juures, et see mis ütleme, oleks öeldud ausalt ja otsekoheselt. Jeesus rääkis oma jüngreid või inimesi kõnetades
nendega karmilt ja ütles, mida mõtles, aga samas tegi seda suure armastusega.

Õpetaja Jaak Aus

Kaunis kevadine perepäev Hageris
Fotod: Meelis Holsting

Kaarli koguduse perepäeva rahval oli suurepärane võimalus
veeta üks kaunis kevadpäev Hageris. Tegemist jagus nii suurele kui väikesele. Meile pakkus peavarju Hageri koguduse
lahke rahvas.
Päev algas Hageri kirikus hommikupalvusega, mida viis läbi
õpetaja Kaisa Kirikal. Kohaliku koguduse õpetaja Jüri Vallsalu
andis põhjaliku ülevaate Hageri kogudusest alates selle arvatavast asutamisest 1221. aastal. Huvitavalt rääkis ta ka kirikutekstiilidest, mis oma mõtestatuses ja kauniduses on väga
nauditavad. Pärast seda kogunesime Hageri kogudusemajja,
kus mängisime kõik koos ennast “lahti”. Siis said lapsed minna
kirikukooli tundi ja nende vanemad vestlesid koguduse vaimulikuga neid huvitavatel teemadel. Põnev oli nii lastel kui täiskasvanutel.
Hageri muuseumi juhataja Virve Õunapuu tegi meile väga inspireeriva muuseumituuri. Nägime talupojakultuuri kuuluvaid
Hageri vennastekoguduse palvemaja ees
huvitavaid tööriistu ja tarbeesemeid. Selles majas on tegutsenud apteek pea 100 aastat. Kaesime püsiekspositsiooni
maa-apteekri elamisest ja saime osa selle ehedusest spetsiifiliste lõhnade, mööbli, ravimite ja pudelite-purkide kaudu.
V. Õunapuu juhendamisel jalutasime ka Hageri surnuaias,
kuhu on maetud muuhulgas Eestimaa kultuurilukku läinud
kunstnikud Gustav Adolf Hippius ja Gottlieb Welté.
Kohila valla kultuurinõunik ja Hageri koguduse nõukogu liige
Sigrid Põld rääkis meile kiriku ja kihelkonna ajaloost.
Pärast kohaliku eluoluga tutvumist peeti maastikumäng, mis
võttis kokku päeva jooksul kuuldu-nähtu-kogetu. Rõõm osavõtust oli kõige olulisem!
Hiljem ootasid meid lõbusad mängud ja laulud. Kui päev õhtusse veeres, külastasime ainulaadset vennastekoguduse
palvemaja, mis tähistab sellel aastal oma 200. aastapäeva.
Hageri kirikus
Palvemaja suur saal mahutab umbes 800 inimest. 1990ndatel aastatel kasutati palvemaja laagripaigana pühapäevakooli võtnud inimesi ja paludes õnnistust koduteele.
lastele.
Kohtume juba emadepäeva perejumalateenistusel Kaarli kirikus
Päeva lõpetasime ühise palvusega palvemajas. Olime tänuli- 13. mail kell 10.00!
Mari-Ann Oviir
kud ühise osaduse eest ja läksime teele tänades meid vastu

ORELI REMONTTÖÖDEST
Kogu aprillikuu on möödunud oreli kõlalise ühtlustamise tähe
all. Meister Matthias Ullmann tuleb igal hommikul kell kaheksa
ja asub vilesid õigele toonile seadma. Töö käib kuni lõunani.
Lõunasöök on meistril kaasas, ta teeb selle orelikapi sees
väiksel pliidil soojaks ja pärast sööki laseb korraks “leiba luusse” ning jätkab taas tööd viledega kuni kella poole viieni. Kuna
orelis oli eelintonatsioon juba tehtud ja ka viled orelisse paigaldatud, on meister Matthiase töö sujunud võrdlemisi ladusalt ja
ta loodab oma tööga valmis saada algselt kavandatust palju
varem.
Oreli kõlalise ühtlustamise tähtsus on väga suur, sest just see
osa on nii-öelda viimistluskiht, mida me kõik kuuleme. Selle
hulka kuulub intoneerimine (vilele õige kõlakarakteri andmine)
ja häälestamine (vilele õige toonikõrguse andmine). Kogu ülejäänud konstruktsioon ja tehnika toetab vilede õigel ajal kõlama hakkamist.
Meister Matthias Ullmann on oreliehitaja ja intonaatorina töötanud juba nelikümmend aastat ja omab väga suuri kogemusi,
mis paistavad tema töö juures välja ning aitavad kaasa Kaarli
kiriku suursuguse oreli korda seadmisele. Pärast kõlalist ühtlustamist omandab orel selgema ja säravama kõlavärvingu,
seda näitavad vähemalt kõla proov tööde praeguses faasis.
Loodame, et tööd jätkuvad ladusalt.
Orelimeister Toomas Mäeväli

Kaarli Kooli KEVADKONTSERT
pühapäeval 20. mail algusega kell 12.00
Kaarli kiriku esisel platsil
Esinevad Kaarli Kooli lasteaia ja kooli lapsed

Alates 11.30–14.30 kiriku esisel platsil
on avatud
Kaarli Kooli KEVADLAAT
Erinevad müügikohad:
käsitöö, talutoit, taimed... kohvik, õnneloos,
ekskursioonid kirikus, erinev tegevus lastele
ja palju muud.
Olete oodatud!

KODUNE ARMULAUD

TOETA ORELIREMONDI LÕPETAMIST

1. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele
ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või
hoopis endanimelise orelivile. Annetus vilede eest
jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on
kokku 5200 vilet.
2. Annetades kirikus orelivilekujulisse annetuskasti.
3. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli
koguduse oreli arvelduskontole
EE452200221057033689.
Walckeri oreli kapitaalremondi lõpetamine on
kolmest etapist kõige kulukam ja läheb kokku
maksma 94 200€, millest on puudu veel 30 200€.

VILED HÜÜDMA!

Armulaual võtab inimene pühitsetud armulaualeiva ja
-veini kujul vastu Jeesuse Kristuse ihu ja verd, st teda
ennast. Armulaud on sakrament ja sellest on soovitatav
osa võtta nii sageli kui võimalik, see on justkui kirikuliikme
vaimulik teemoon, roog, mis on vajalik, et kasvada Jumala
tundmises ja kogemises.
Pöörduge julgelt oma koguduse poole, kui te mingil
põhjusel enam kirikusse ei pääse, 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.
Kontakt:
Diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848
Koguduse kantselei 6199 100

Saada eestpalvesoov
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest –
sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
1 Ts 5:16–18
Kaarli koguduse kodulehel on võimalik saata oma
eestpalvesoove ka elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja
murepalved ning lahkunute mälestamissoovid kantakse
jumalateenistustel ühises palves Jumala ette.
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

Kontsertkoori lauljad

Kaarli Kooli leiutamise konkurss

Foto: Triin Kuusk

Kristlike koolide laulupäev

20. aprillil, samal ajal kui Kaarli Kooli lasteaias oli esietendumas Pilvekese rühma näidend „Jussikese seitse sõpra“, olid
Kaarli kirikus lauluproovid juba hoo sisse saanud. Taas oli
käes kristlike koolide laulupäev, kus astusid üles kõik Harjumaa kristlike koolide koorid ja selleks, et kõik koorikollektiivid
proovi jõuaksid teha, oli kirik juba hommikust alates lauluga täitunud. Kella 12-ks olid kirikusse oodatud kõik lahked kuulajad
ja neid sai tänavu juba nii palju, et kirik oli rahvast peaaegu täis
– lauljad, koorijuhid, õpetajad, õpilased, lapsevanemad ning
kontserti kuulama tulnud inimesed.
Kell 12 lõpetas suure sagina kirikus esimene ühislaul „Ma olen
väike karjane“. Alguspalve pidas isa Pedro Cervio Rooma-Katoliku Tallinna Peeter-Pauli kirikust. Seejärel astusid järjestikku
üles VHK mudilaskoor, Vanalinna Muusikamaja mudilaskoor,
Püha Johannese Kooli mudilaskoor, Kaarli Kooli tütarlastekoor, ettevalmistuskoor ja poistekoor, Kohila Mõisakooli mudilaskoor, Toomkooli mudilaskoor ja Püha Miikaeli Kooli ettevalmistuskoorid.
Evangeeliumi ja lapsi haarava jutluse pidas Kaarli koguduse
diakon Meelis Holsting. Esinemiste vahele mahtusid aga ka
juba tavaks saanud palved lastelt, mis koolides eelnevalt ette
olid valmistatud ja milles lapsed palusid kodumaa, kristlaste,
vaeste ja kiusatute, koduloomade, perekonna, kristlike ja teiste
koolide ning kõigi inimeste ja kogu maailma eest. Ühiselt loeti
Meie Isa Palve.
Teiste seas sai laulupäeval kuulda teosed „Tulge Jumala kotta!“, „Varajane rõõm“, „Kuu, ära nuta!“, „Tunnen paika armsamat“, „Tõsta tänuks palvekäed“, „Mu mano tulge latsed“, „Me
võime rõõmsalt laulda“. Kaarli Kooli koorikollektiivide esituses
kõlasid laulud „Jeesus on mu karjane“, „Olen täis Jumala au“ ja
„Palmioksad katmas maad“. Laulupäeva lõpetas ühislaul „Oi,
Maarjamaa Ema!“.

Kaarli Koolis toimus juba mitmendat aastat leiutamise konkurss. Selle aasta leiutamise teemaks oli “Abiks ikka”. Enne
kui kõik leiutajad said diplomid ja medalid, saadi tuttavaks ühe
toreda Eesti leiutise Starshipi pakirobotiga.
Nii publik kui žürii osalesid hääletamisel. Publiku lemmikuks
osutus Merilyni leiutatud “Koeratoidu katusealune” ja źürii tunnustuse pälvis Laura leiutatud “Raamatukaaned kaisukas”.

REKOLLEKTSIOONI ÕHTU
7. mail kell 18 kiriku keldris.
Teema – SAKRAMENDID
Vaatame iseendasse ja oma suhetesse
Jumala ja kaasinimesega, analüüsime neid
käsitletud teema valguses.
Arutame, kuidas need mõtted haakuvad meie eluga ja
mida peaks tegema või muutma, et oma elu korrastada
suhtes Jumala ja kaasinimesega.
Koguduse õpetaja Jaak Aus (jaak.aus@eelk.ee)

Triin Kuusk

Koguduse liikmete KEVADINE EKSKURSIOON
toimub laupäeval 19. mail Viljandisse.
Külastame Pauluse ja Jaani kirikut. Käime ka Heimtali muuseumis.
Osavõtutasu 25€ katab nii bussisõidu kui lõunasöögi.
Väljasõit kell 8.30 kiriku juurest, tagasi jõuame umbes kell kaheksa õhtul.
Kontakt: Saima Sellak-Martinson 5301 5848

MAIS KIRIKUS...
K 02. mai kell 17.15 Missa
SÜDAME KÕNE JUMALAGA – Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud
kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20
P 06. mai kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 07. mai kell 13.00 Missa
T 08. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Aare Saal – bariton, Tiit Kiik – orel. Sissepääs vaba.
K 09. mai kell 17.15 Missa
N 10. mai kell 17.30 Missa, Taevaminemispüha
PÜHA VAIMU OOTUS – Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse,
siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
P 13. mai kell 10.00 Peremissa, Emadepäev
kell 12.30 Missa, Emadepäev
E 14. mai kell 13.00 Missa
T 15. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Kaarli koguduse naiskoor 65, kaastegevad Veera Taleš – sopran, Kadri
Ploompuu – orel. Dirigent Kersti Petermann. Sissepääs vaba.
K 16. mai kell 17.15 Missa
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE – See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid
minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6
P 20. mai kell 10.00 Missa, 1. nelipüha
kell 11.30 Kaarli Kooli kevadkontsert ja laat
E 21. mai kell 13.00 Missa, 2. nelipüha
T 22. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
K 23. mai kell 17.15 Missa
L 26. mai kell 19.00 Kontsert
Rutgersi Ülikooli Meeskoor (USA), dirigent dr Patrick Gardner. Kaastegev
Estonia Seltsi Segakoor, dirigent Heli Jürgenson. Esiettekanne: helilooja Mart
Siimeri Eesti Vabariigi 100. juubelile pühendatud teos “Kes tuleb”. Sissepääs
vaba.
VARJATUD JUMAL – Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm
on täis Tema au! Js 6:3
P 27. mai kell 10.00 Missa, Kolmainupüha
E 28. mai kell 13.00 Missa
T 29. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Kooride kevadkontsert. Kaarli koguduse kontsertkoor ja Saksa gümnaasiumi
segakoor. Dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere. Sissepääs vaba.
K 30. mai kell 17.15 Missa

Leerikool
04. aprill – 17. juuni 2018

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
Piiblitunnid toimuvad teisipäeviti kell 14
kogudusemaja väikesese saalis.
Viimane tund enne suvevaheaega
toimub 15. maill
Lisateave: õp Kaisa Kirikal

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas
Koraalikoor 3. mail kell 13
koguduse majas

Seenioride klubi 16. mail kell 14
koguduse majas.

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: EELK Tallinna Toompea

Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295

annetused remondi heaks:

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli heaks:

Swedbank EE452200221057033689

