
Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 1Jh 4:16 
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SÕNAD JA TEOD

Südamest armastatud kaasteelised! 
Armastus, millega Jumal maailma ja inimesi armastab, on omakasupüüdmatu. Luua imeliselt kaunis ja erakordselt täiuslik 
maailm ning usaldada see pärl inimsoo hoida, soovimata midagi materiaalset vastu saada, see on armastus, mis on üle ini-
mese mõistuse.  
Kõik planeedile Maa talletatud väärtused ja ressursid on andnud Jumal inimestele tasuta kasutamiseks, soovides inimeselt  
vastutasuks ainult ühe tingimuse täitmist!  See on kirjas Prohvet Miika raamatus. „Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa 
teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga“ (Mi 6, 8). 
Neile, kes elavad seda tingimust täites, saab osaks Jumala armastus nagu on kirjas Vana Testamendi Õpetussõnade raama-
tus: „ Mina armastan neid, kes armastavad mind, ja kes otsivad mind, need leiavad minu. Minu juures on rikkus ja au, jääv 
varandus ja hüvang“ (Õp 8, 17).
Kes otsivad oma elus teed Jumala riiki, need leiavad selle ja mõistavad Jumala armastuse suurust! See armastus suudab 
inimese vabastada loomuomasest enesearmastusest ja  juhib teda kõikides eluvahekordades loodupärale kooselule kõikide 
inimestega.
Edaspidi ei tegutse inimene ise, vaid inimest juhib Jumala Püha Vaim. Tema juhtimisele alludes  ollakse ka ligimesearmastu-
ses  kaasateeniv ja halastav. Vennaarmastuse tähtsusele viitab ka  Johannes oma esimeses kirjas.
Jeesuse Kristuse elu ja õpetus, mis on üles tähendatud evangeeliumites, aitab lõplikult kinnitada uskliku inimese südamesse  
Jumala igavese armastuse. Armastuse, mis on pikameelne, täis heldust, mis ei otsi omakasu, mis ei pea meeles paha, mis ei 
rõõmutse ülekohtust, aga rõõmustab ühes tõega (1Kr 13).
Soovin, et te südamest armastaksite headust, teeksite mis on õige ja käiksite oma elutee koos Jumalaga, kellelt tuleb  jäädav 
õnnistus.          

Diakon Tiit Zeiger

Birkelandi kirikus

27. juunist 1. juulini toimus Kaarlikese 
suvelaager. 
Tänavune laager leidis aset Varbolas ja 
kandis teemapealkirja „Kesk aega“.
Seekord ühendasime laagripäevad Ees-
ti sünnipäeva teemaga ja süvenesime 
meie maa ajalukku. 
Õppisime tundma muistse Eesti köögi ja 
talupidamise kultuuri ning tegime ka ise 
käed taignaseks, valmistades nii soola-
seid kui ka magusaid leivapätsikesi. 
Matkasime Varbola linnusesse ja panime 
oma ellujäämisoskused proovile linnuse-
elanikena. 
Seiklesime mööda Varbolat ja uudista-
sime kohalikus vanavaraaidas. Meister-
dasime vibusid ja muistseid mänguasju, 
mängisime keskaegset jalgpalli, käisime 
ujumas ja palju muud. 
Rändasime nii ajas tagasi, õppides tund-
ma keskaegse Eesti maa ja linna elu kui 
ka nautisime tänapäevast Eesti suve 
meie ümber mängides mänge, lobisedes 

Kaarlikese suvelaager „Kesk aega“

oma sõpradega ja maiustades jäätise, 
kommi ning präänikutega. 
Laulsime, palvetasime ja kogusime uusi 
mõtteid ning häid emotsioone, mida see-

järel palavasse suvesse rõõmsalt kaasa 
võtta.
Aitäh kõigile toredate laagripäevade eest!

Kevin Kirs



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 26 800€.

VILED HÜÜDMA!

KOGUDUSE LEERIAASTAPÄEVAD

Head 1993., 2003.  ja 2013. 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 
16. septembril 2018 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 
26. augustil 2018 kell 10. 

Ootame kõiki 1968. aastal ja varem leeris käinud 
koguduseliikmeid. 

Registreerida hiljemalt 15. augustiks telefonil 6199100

Kaarli koguduse sõpruskoguduse St Georges´i kiriku koor an-
dis juuli lõpus Toomkirikus ja Püha Vaimu kirikus kaks kontserti 
ja teenis kaasa pühapäevasel Kaarli koguduse missal.
St. Georges´i kiriku koor on tuntud nii kodus kui välismaal, neid 
on nimetatud üheks paremaks kirikukooriks Inglismaal. Nad 
laulavad igal pühapäeval kahel teenistusel, festivalidel ja muu-
del talitustel ning järgivad kauaaegset Inglise katedraalikooride 
traditsiooni. Koor koosneb vabatahtlikest lauljatest, kellest pal-
jud on professionaalsed muusikud või muusikaõpetajad. 
Kooriga oli kaasas organist Marcus Wibberley, kes  on ja alates 
2017. a St. Georges´i koguduse muusikadirektor, tegutseb ka 
vabakutselise muusikuna andes kontserte erinevates kated-
raalides ja riikides. Enne tööle asumist St. Georges´i kogudus-
se tegutses ta samal alal Hexham Abbey koguduses. Ta on 
olnud koorilaulja Westminster Abbeys ja eduka õppeaja vältel 
pälvinud mitmeid stipendiume.
Kooril toimus kohtumisõhtu koguduse koorilauljatega kogudu-
se majas, kus abiõpetaja Kaisa Kirikal tervitas külalisi. Õhtu 
möödus sõbralikus ja mõnusas õhkkonnas, taaskohtuti vana-
de tuttavatega ja loodi uusi kontakte.

St Georges´i kiriku koor Tallinnas esinemas 

KODUNE ARMULAUD

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
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.
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REMONDID JUULIS

Juulis alustati kiriku muusikute toa sanitaarremondiga. Seinad 
ja lagi pesti piiritusega, teostati krohviparandused ja agustis al-
gavad värvimistööd. Põrand saab uue katte. Tööd plaanitakse 
lõpetada augusti teises pooles. 
Kiriku fassaadi puhastamiseks on leitud sobiv meetod ja see 
plaanitakse teha purustatud kuivjääga. Juulis on Toompea-
poolses küljes tehtud paekiviseinal proovi puhastamist. Kogu 
fassaadi puhastamine toimub loodetavasti lähiaastatel.

Jätkusid kiriku sokli renoveerimistööd.

Alustati ca 15m2 kirikusaali pragunenud ja purunenud paekivi-
plaadi väljavahetamist. 
Tallinna linn teostab ümber kiriku tänavavalgustuse mastide 
vahetust.
Kogudusemaja soojasõlmes vahetati seoses avariiga välja 
soojusmahuti. Lõpetati remont Kaarli Kooli riiteusruumides, I 
korrusele tehti muusikaklass, II korrusel toimus hügieeniruumi 
ja ühe klassi remont, III korrusel tehti remonti kahes uue klas-
siruumis.

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL 
17. jaanuar – 08. aprill 2018

21. märts – 17. juuni 2018
Leeri võivad tulla kõik, kellel selleks soovi ja tahtmist,  

ei pea olema eelnevalt  ristitud ja kirikuga seotud.

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL 19. september – 09. detsember 2018
K 19.09 Leerikooli algus

L 29.09 Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
             Patt. Eetika

K 10.10 Piibel

L 20.10 Usutunnistus, sakramendid

K 24.10 Pühitsemised, õnnistamised

L 03.11 Palve, õnnistet elu kristlasena

K 14.11 Kirikulugu

L 24.11 Kokkuvõte, külaline

P 02.12 Harjutus

P 09.12 Leeriõnnistamine

Registreerimine: kaarlikogudus.ee/leerikool

Kursus on pigem arutlev ja annab võimaluse kuuldu üle mõtteid vahetada ning 
neid üheskoos analüüsida.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti mõned korrad kuus. 
Kolmapäevased tunnid algavad kell 18.00 ja kestavad kuni 2 tundi. Laupäevased 
leeritunnid on ajaliselt pikemad.
Tunniga alustame kell 10 hommikul ja lõpetame kella 14–15 ajal pärastlõunal. Pü-
hapäevastel leeritundidel saadakse kokku esimese jumalateenistuse lõppemise 
järel 1–1,5 tunniks.
Laupäevastes leeritundides käsitletakse ristiusule olulisi teemasid, nagu mis on 
usk ja keda/mida uskuda? Kes on Jumal ja kas Tema juhib inimese elu? Miks 
peaksime olema ristitud ja mis tähendus on ristiinimese elus armulaual? Kuidas 
õigesti ja hästi elada? Miks on maailmas kurjus ja kannatus? Mis saab pärast 
surma?
Üks põhjusi, miks laupäevased leeritunnid on pikemad, on kindlasti seegi, et 
üheskoos uut päeva värske olemisega alustades haarame me tervikut rohkem 
ja paremini kui teeksime seda nädalasises leeritunnis, millega alustame pärast 
seljataha jäänud pikka tööpäeva.



E, T, N kell 10–13
K  kell 10–13 ja 14–16
R  suletud

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

KOGUDUSE KANTSELEI 

AUGUST KIRIKUS... TEELISTE KIRIK
01. august – 31. august 

E, N, R kell 10–15
T kell 13–18
K kell 10–15
P kell 9–12

Ootame appi kiriku valvureid!
Kontakt: Jaanus Ruiso, Rein Vrager

KAARLI KIRIK ON AVATUD

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

K 01. august kell 15.00 Kontsert.
Muusikafestival EUROPA CANTAT XX TALLINN 2018.
CORO JOVENES DE MADRID (Hispaania) / LA CAPELLA NUOVA (Saksamaa). 

N 02. august kell 15.00 Kontsert
Muusikafestival EUROPA CANTAT XX TALLINN 2018
Ateljeekontset “Choir meets Organ”.  Sissepääs vaba.

L 04. august kell 20.00 Kontsert. 
Muusikafestival EUROPA CANTAT XX TALLINN 2018.
Arvo Pärt ‘’TE DEUM’’.  Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Tõnu Kaljuste juhatusel. 
Piletitega.

SOOSINGUAJAD – Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle 
Tema on valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12
P 05. august kell 10.00 Missa
E 06. august kell 13.00 Missa
     kell 19.00 Kontsert “Komm, Jesu, komm”

Mitmekoorimuusikat renessansi- ja  barokiajast. Koorijuhtide-organistide 
segakoor KOSK, Koruso sen nomo (Saksamaa). Dirigendid Riho Ridbeck, Lothar 
Mohn, orelil Tuuliki Jürjo. Sissepääs annetustega. Dirigendid: Riho Ridbeck, 
Lothar Mohn, orelil Tuuliki Jürjo jt. Kavas: Praetorius, Schein, Bach, Gabrieli, 
Victoria, Gretšaninov, Kaasik, Toi jt.

T 07. august kell 17.30 Muusikaõhtu
Viktor Felitsiant (Moskva) – viiul, Piret Aidulo – orel. Kavas: Scarlatti, Corelli, 
Vivaldi. Sissepääs vaba.

L 11. august TALLINNA XXXII RAHVUSVAHELINE ORELIFESTIVAL
Gerhard Weinberger (orel/Saksamaa), Eesti Rahvusmeeskoor. Dirigent Mikk 
Üleoja. Kavas: Schmid. “Passus et sepultus est” op. 110/III Reger. Konsolatsioon 
E-duur tsüklist „12 pala“ op. 65 Liszt. Variatsioonid „Weinen, Klagen, „Sorgen, 
Zagen“. Piletitega 

ENESE LÄBIKATSUMINE – Jumal paneb suurelistele vastu, aga 
alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b
P 12. august kell 10.00 Missa
E 13. august kell 13.00 Missa
T 14. august kell 17.30 Muusikaõhtu

Ilja Kudrjavtsev – orel (Liestal, Šveits), Aleksandra Tćekmak – flööt 
(Peterburg). Kavas Bach, Saint-Saéns, Händel jt. Sissepääs vaba.

JEESUS – MEIE AITAJA – Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja 
hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
P 19. august kell 10.00 Missa
E 20. august kell 13.00 Missa, Taasiseseisvuspäev
T 21. august kell 17.30 Muusikaõhtu

Kristian Saarinen (Turu, Soome). Kristian Saarinen – orel, (Turu/ Soome). 
Kavas: Kuula, Sibelius, Bach, Vierne. Sissepääs vaba. 

MEIE LIGIMENE - Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes 
mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
P 26. august kell 10.00 Missa, kuldleer
E 27. august kell 13.00 Missa
T 28. august kell 17.30 Muusikaõhtu

Laulupedagoog Ester Lepa mälestuskontsert. Esinevad Marvi Taggo, Meelis 
Vahar, Marika Kahar, Kristiina Under, Helvi Raamat, Erich Krieger, Jüri Trei. 
Kavas vokaalmuusika klassika. Sissepääs vaba.

Alates septembrist toimub 
pühapäeviti 

kaks missat algusega 
kell 10 ja kell 12.30

Kolmapäeviti algab missa 
kell 17.30


