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Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Issandat,
kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust! Ho 10:12
Kes vähegi põllumajandusega tegelenud on, see tõenäoliselt teab, et õnnestunud saagi saamiseks tuleb kogu aeg hoolikas
olla. Esmalt peab silmas pidama nii seemne kõrget kvaliteeti kui tuleb ka luua sobivad külvi- ja kasvutingimused, edasi hoolitseda tärganud taime eest regulaarselt, jälgida, et tal oleks piisavalt niiskust, valgust, toitaineid, et umbrohud ega kahjurid ei
segaks tema arengut jne.
Juulikuu juhtsalmiks antud sõnad prohvet Hoosea raamatust räägivad meile samuti külvamisest ja lõikamisest, seda küll
avaramas, vaimses mõttes. Hoosea tuletab oma rahvale tema pattu ja eksimusi meelde, kõneleb tagajärjest – karistusest.
Eesti vanasõnagi ütleb, et mida külvad, seda lõikad. Vanarahvas on olnud nutikas inimkäitumist ilmekalt seletama ja nii kehtib
seegi ütlus tabavalt meie igapäevaelu kohta, sest ju oskab igaüks meist tuua selle mõttekäigu illustreerimiseks mõne näite kas
enese, lähedase kaasteelise või siis laiemalt mõne inimgrupi käitumisest.
Jeesus kasutas samuti puu ja tema vilja võrdumit selgitades, et puud tuntakse tema viljast: “Nõnda siis kannab iga hea puu
head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna
head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.” (Mt 7:17–19) Niisiis rääkis Jeesus samuti karmidest tagajärgedest. Tema sõnad
lasevad meil arvata, et me igaüks oleme justkui erinev puu oma eripalgeliste viljadega. Kuid olulisim küsimus on selles, et
mis jääb meie ülesandeks, kuidas meie toimima peaksime? Ju on kõige vähem, aga samas ka kõige rohkem, mida meie teha
saame: paluda igal päeval Jumalalt armu, et Tema ise õpetaks meid ära tundma õige tee, sellise, mis aitaks meil jätkuvalt häid
vilju kanda.

Diakon Saima Sellak-Martinson

Tütarlaste ansambliga kontsertreisil Norras Bergenis
15. juuni keskpäeval kogunesime Kaarli
tütarlaste ansambliga taaskord lennujaamas, et asuda teele kontsertreisile Norra
Bergenisse. Jõudnud Bergenisse, tabas
meid esimene „üllatus“. Ühe meie laulja
kohver oli otsustanud seiklema minna,
leides omaniku üles alles järgmise päeva
õhtuks, aga sellest polnud lugu. Jagasime rõõmsasti riideid ja kõike muud head
paremat, kuniks kohvrike maailmas rändas.
Bergeni lennujaama olid meile vastu tulnud lahked inimesed kogudusest, kes
olid valmis meid oma peredes majutama.
Niisiis algaski kõigil sõit oma uude „koju“.
Juba esimesel õhtul õnnestus meil teha
proovi Sandvikeni kirikus ning einestada
üheskoos koguduse pastori majas.
Reisi teine päev algas justkui oleksime
kultuurireisil, külastasime Griegi muuseumi, Fantofti viikingite ja Birkelandi kirikut.
Birkelandis toimuski meie esimene kontsert, mis jäi eriliselt meelde just sooja ja
südamliku publiku ning väga hea aukustika tõttu.
Pühapäev algas jumalateenistusega
Sandvikeni kirikus, kus meile anti võimalus lauldes kaasa teenida, ja lõppes õhtul
samuti kirikus meie teise täispika kont-

Birkelandi kirikus
serdiga. Esitati nii Eesti autorite teoseid
(P. Rips-Laul, J. Leppik, T. Voll, K. Hunt,
E, Talsi) kui ka W. A. Mozarti, J. Thiesi, T.
Hughesi jt muusikat.
Terve esmaspäev oli meil võimalus tutvuda linnaga. Käisime vanalinnas, Maria
kirikus, sõitsime trammiga Floyeni mäe
otsa, turnisime seikluspargis ja jalutasi-

me nautides imekaunist Norra loodust.
Seejärel pidimegi asjad pakkima ja koju
lennu peale mõtlema hakkama, kuid mälestused kaunitest kirikutest, lahketest
inimestest, sõpradest, seiklustest ja kaunist loodusest ei unune nii pea.

Johanna Maria Meister

ORELI REMONTTÖÖD
Kuu läheb kuu järel ja kokku saavad aastad. Kui praegu mõtlen
Kaarli kiriku oreli suurele ennistamisele, siis rändab mõte tagasi üheksakümnendatesse aastatesse, kui peeti nõupidamisi
selle töö ettevalmistamiseks. Tundub uskumatu, et see töö,
millest tookord vaid unistasime, on nüüd tehtud. Walckeri orel
Kaarli kirikus kõlab puhtalt ja kirkalt nagu oma valmimise ajal.
Nende mõtete juures alles hakkab kohale jõudma, kui olulise
sündmusega meil tänavu tegemist on. Orel sai oma üheksakümne viiendaks sünnipäevaks taas korda. Pill töötas ja oli
kasutusel ju senigi, aga selle kasutamine nõudis muusikutelt
palju rohkem vaeva kui korras pillil musitseerimisel ning pilli
hääl värises.
Terve juunikuu on muusikaõhtutel mänginud külalisorganistid,
kes ei ole oma vaimustust selle pilli vastu tagasi hoidnud. Siin
on olnud otsekui Okasroosikese ärkamine. Me teadsime, et
see väärtus on olemas ja otsisime võimalust selleks ärkamiseks ning nüüd on see saanud teoks.
Ikka meenuvad seigad selle renessansi ettevalmistamiselt, kui
arutasime, milline peaks jääma häälestuskõrgus, milliseid materjale kasutada, kuidas parandada mikrokliimat ja tagada stabiilsus. Need on kõik paljude inimeste tähelepanu, teadmisi ja
energiat nõudnud arutelud ning kaalutlemised, millele kulunud
aega ei olegi võimalik kokku arvestada. Siis meenuvad kõik
need konkreetsed toimingud orelidetailide korrastamisel. Oli
kuid, mil järjekindlalt iga päev tuli ette valmistada nahku membraanidele ning neid siis komplekteerida ja kokku liimida. Kui
kevadel oli orelirõdu pungil täis orelist välja tõstetud suuri pedaalivilesid, siis kohati tundus seis lootusetu teades, et päevas
sai remonditud vaid üks või kaks vilet. Ühel hetkel muutusid
viled aga jälle väiksemaks, nende liigutamine ei nõudnud enam
mitme mehe rammu ning kätte jõudis päev kui tisler teatas, et
need viled siin on veel vaja parandada ning siis on töö tehtud.
Nii meenutan nüüd ka seda ootusärevust, kui valmistasime
ette oreli kõlalise viimistlemise töid. Saksa meistri kutsumisest
olime koguduse muusikutega unistanud pikalt, töö tellisin kaks
aastat ette, teadmatuses, kas kõik ettevalmistused jõuavad
õigeks ajaks valmis. Veel sügisel uuris meister, kas tähtajad
jäävad kehtima. Pidasime Piret Aiduloga aru ja otsustasime,
et orel peab saama valmis. Ja ohoo üllatust nüüd tõdeme, et
lisaks oreli ümmargusele sünnipäevale tänavu saab orel korda
ka Eesti Vabariigi juubeliaastal, olles omal moel ka selle tähtpäeva tähistamiseks ja kingituseks meie maale.
Ega siis olegi muud kui tunneme rõõmu sellest väärtusest, mis
esivanemad meile on pärandanud nii oma riigi kui ka selle oreli
näol ja püüame neid kasutada ja majandada nii, et ka järgnevad põlvkonnad võiks sellest tunda rõõmu.

Orelimeister Toomas Mäeväli

Kaarli Kooli lasteaed ootab oma meeskonda
alates augustist 2018
abiõpetajat

Eeldame: tahet ja armastust lastega töötamiseks,
usaldusväärsust ja koostöövalmidust, soojust ja
hingeharidust.
Kontakt: 619 9100, info@kaarlikool.ee

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 27 500€.

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
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FOTOGALERII

Mai keskpaigas alustati kiriku peasissekäigu juures müürisokli
korrastamisega 10 meetri ulatuses. Murenenud kivid
vahetatakse uute vastu välja. Nagu pildilt näha, siis uued
äsja kivimurrust toodud kivid tunduvad vanade kõrval esialgu
plassid. Need on toodud samadest Lasnamäe lademekihtidest
ja harjumuspärase värvi annab neile aeg.
10 meetri korrastamine maksab 20 000 eurot.
Murenenud on ka kõrgemad karniisid, kus mitmes kohas on
vesi jooksnud pleki ja müüri vahele. Karniiside ja lõunafassaadi
korrastamine jääb aga edaspidiseks.
Palume koguduse liikmete abi eelseisvate tööde rahastamisel.
Annetused võtame tänuga vastu ja meile on lubatud, et rõõmsat annetajat armastab meie Looja.
Pangaülekandega annetamisel palun märkida märksõna
“müür”. Annetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus EE902200221040614950, Swedbank

MÜÜRID KORDA!

29. maist – 1. juunini viibisid meie erivajadusega koguduse
liikmed laagris Soomes Pieksamäel. Rõõm oli üle pika aja
kohtuda oma ristivanematega, kellele etendati lustlik näitemäng
“Naeris”, mis tõi kõigile palju positiivseid emotsioone.
Noortel oli suurepärane võimalus käia ratsutamas ja teha
üheskoos käsitööd. Viimasel laagriõhtul oldi koos osaduses
jumalateenistusel. Noori saatsid Kaarli koguduse diakon
Saima Sellak-Martinson, Kuressaare Laurentsiuse koguduse
abiõpetaja Tiina Ool ja noorte endised kasvatajad Maimu ja
Monika. Ootame juba rõõmsat taaskohtumist advendiajal.

Foto: Erik Peinar

13. juuni – 15. juuni toimus 1.–5. klassi lastele linnalaager “Meie
Eesti”, kus keskenduti ajaloole ja ajaloo uurimisele. Üheskoos
võeti ette mitmeid toredaid õppekäike ja külastati huvitavaid
muuseumitunde. Ühes neist saadi vastus küsimusele “Mis on
arheoloogia?”

Foto: Meelis Holsting

12. juunil toimus kirikus Kaarli Kooli lõpuaktus. 1. klass istutas
Kaarli kiriku juurde punase viirpuu.

17. juunil toimus kirikus leeripüha. Õnnistuse said 33 uut
koguduseliiget.

JUULI KIRIKUS...
ISSANDA TEENISTUSES – Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja
majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
P 01. juuli kell 10.00 Missa
E 02. juuli kell 13.00 Missa
T 03. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu
Jelizaveta Šabalina – orel (Peterburg). Sissepääs vaba
ARMASTUSKÄSK – Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda,
sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled
minu päralt! Js 43:1
P 08. juuli kell 10.00 Missa
E 09. juuli kell 13.00 Missa
T 10. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu
Egor Kolesov – orel (Moskva). Sissepääs vaba.
N 12. juuli kell 18.00 Kontsert
ELY Katedraali koor (Inglismaa). Sissepääs vaba.
KIRGASTATUD KRISTUS – Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse
Tema auhiilgust! Js 60:2
P 15. juuli kell 10.00 Missa
E 16. juuli kell 13.00 Missa
T 17. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu
Dina Ikhina ja Denis Makhankov – orel (Peterburg). Sissepääs vaba.
TÕDE JA EKSITUS – Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju
igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9
P 22. juuli kell 10.00 Missa
E 23. juuli kell 13.00 Missa
T 24. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu
Tomasz Adam Nowak – orel (Münster, Saksamaa). Sissepääs vaba
USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL – Igaühelt, kellele on antud
palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse
veel rohkem. Lk 12:48
P 29. juuli kell 10.00 Missa
E 30. juuli kell 13.00 Missa
T 31. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu
Europa Cantat XX Tallinn 2018. Ateljeekontsert. Sissepääs vaba.

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL 19. september – 09. detsember 2018

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL
17. jaanuar – 08. aprill 2018
21. märts – 17. juuni 2018

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. PüLeeri võivad tulla kõik, kellel selleks soovi ja tahtmist,
hapäevastel leeritundidel saadakse kokku esimese jumalateenistuse lõppemise
ei pea olema eelnevalt ristitud ja kirikuga seotud.
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?
Registreerimine: kaarlikogudus.ee/leerikool

TEELISTE KIRIK
01. juuli – 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

KOGUDUSE KANTSELEI
E, T, N kell 10-13
Ootame appi
K
kell 10-13kiriku
ja valvureid!
14-16
R
suletud
Kontakt:
Jaanus Ruiso,
Rein Vrager

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

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

