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Minge ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate! Mt 22:9
Jeesus kõneleb tähendamissõna taevariigist kui kuninglikust pulmapeost. Ta räägib kuningast, kes tegi oma pojale pulmad ja
läkitas oma sulaseid kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. Üks oli ostnud põllu, mida ta kaema kiirustas,
teine tahtis katsetada oma uusi härgi, kolmas oli äsja võtnud naise ja seepärast ei saanud tulla. Kuningas ütles: Pulmad on küll
valmis, aga kutsutud ei ole seda väärt. Ja oma sulaste poole pöördudes ütles ta: Minge nüüd ja kutsuge pulma, keda te iganes
leiate! Ja nii nad tegid ning pulmakoda sai pidulisi täis.
See pilt jutustab Jumala riigi suurest pidusöögist ja sellele kutsututest. Issand kutsub meid enese juurde, et saaksime osa taevariigi rikkustest siin maa peal, mis kinnitaksid meid ja hoiaksid õiges usus igaveseks jäädavaks eluks. Tulge, sest kõik on juba
valmis! Tulge Minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Ja nõnda nagu oli Jeesuse
kõneldud evangeeliumiloos on see tänapäevalgi — on neid, kes kutset kuulda võtavad, ning neidki, kes selle tagasi lükkavad.
Pidusöömaaeg ei jäänud ju pidamata. Ja võib arvata, et need, kes ootamatult peole said, tundsid sellest ehk suurematki rõõmu
kui need, kellele oli see vaid järjekordne tüütu kohustus teiste tegemiste reas.
Issand kutsub aga iga inimest: Tulge, sest kõik on ju valmis! Ta kutsub meid osa saama armust ja vabadusest, mille Tema on
Jeesuse kaudu meile kinkunud. Ta on kõik meie heaks teinud ja valmis pannud. Ja igaüks, kes Teda kuulda võtab, on oodatud.
Kas meie kõrvad ja süda on aga avatud, et kuuleksime Issanda kutset? Millise vastuse anname Talle? Või otsime ikka veel
vabandusi selleks, et kutset eirata ning kurdiks jääda? Aga mis juhtuks siis, kui me siiski tuleksime?
Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Diakon Saima Sellak-Martinson kaitses magistritöö
Tallinna Kaarili koguduse diakon
Saima Sellak-Martinson kaitses 8. juunil EELK Usuteaduse Instituudis oma
magistritöö teemal “EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduses tehtava vanemaealiste töö arendustegevus”.
Töös uuris ta, kuidas kogudus saab kaasa aidata oma liikmete aktiivse ja tervena püsimisele. Samuti tegi ta koguduse
liikmete arvamustele tuginedes ettepanekuid selle kohta, mida on kogudusel
võimalik vanemaealistele pakkuda.
Palusime Saimal oma tööd lühidalt tutvustada.
Piiblist võib leida mitmeid kirjakohti, mis
suunavad väärtustama vanemaid inimesi. Kõige tuttavam on ehk kümnest
käsust pärit „Sa pead oma isa ja ema
austama, et su elupäevi pikendataks
sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle
annab!“ (2Ms 20:12).
Endast vanemaid tuleb austada, nende
elukogemust ja vajadusi tähele panna,
seda nii perekonnas, aga samuti koguduses (mida me loeme ju Jumala laste
perekonnaks). See oli põhjus, miks soovisin oma magistritöös uurida erinevaid
vananemise teooriaid, ka kogukonnatöö
põhimõtteid ning pakkuda koguduse
liikmete küsitlemisest saadud tulemus-

20. juunil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus jumalateenistusel koos UI rektori kt Marko Tiituse
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te põhjal välja ettepanekuid, kuidas vanemaealiste tööd koguduses paremini
korraldada. Oma töös otsisin vastuseid
järgmistele küsimustele: kuidas kirjeldavad koguduse liikmed tegevusi, mida
saaks kogudus oma liikmetele pakkuda,
et elavdada nende sidet kogudusega
ning kuidas saab kogudus toetada oma
liikmete aktiivsena vananemist?
Saadud andmete analüüsi tulemustest

selgus, et vanemaealistel koguduse
liikmetel on koguduse poolt pakutava
suhtes kindlad ootused, mida koguduse
juhtkond peaks töös nendega arvesse
võtma. Pakuti välja konkreetseid huvipakkuvaid teemasid ja ettevõtmisi ning
üritusi, mida tuleks korraldada ja milles
osalemine aitaks vanemaealistel koguduse juures aktiivne püsida.
Uurimistulemustest selgus, et vanema-
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ealistele tegevusi planeerides tuleks arvestada mitme aspektiga: tegevuste sisuline pool on koguduse liikmetele väga
tähtis, kuid ei tohi ära unustada ka praktilisi, korraldusega seotud küsimusi. Liige
võib omale meelepärase tegevuse valida
küll sisu järgi, kuid see, kas ta sellest ka
osa võtab, sõltub mitmest korralduslikust
aspektist, millele noorem inimene ehk ei
oska tähelepanu pöörata. Nimelt tuleks
üritust plaanides kindlasti silmas pidada alguskellaaega, et vältida pimedas
liikumist. Samuti ei tohiks eeldada, et
info toimuvast on kõigile hästi kätte saadav, sest noorematele elementaarsena
tunduv info kodulehelt või Facebook’ist
leidmine või sagedasele kirikuskäijale
kirikuteadetes kuuldu ei pruugi sugugi
jõuda kõigi soovijate ja teemast huvitatuteni. Arvestama peaks ka sellega, et
vanemaealisel on üritust lihtsam meeles
pidada, kui see toimub teatava kindla
regulaarsusega alati samal ajal. Samuti
peaks korraldaja olema ise aktiivne ja
otsima kontakti ning suhtlema toimuva
teemal individuaalselt, kutsuma liikmeid
osalema.
Kuna käesoleva töö eesmärk oli teooriatele ja uuringu tulemustele tuginedes
koostada konkreetne tegevuskava vanemaealiste koguduseliikmete teenimiseks, pidasin oluliseks, et selle abil
saaks teadlikumalt ja eesmärgistatumalt
jätkata oma igapäevast tegevust. Pakutavate erinevate ettevõtmised aitaks
koguduse liikmetel püsida aktiivsetena,
toetaks nende igapäevaelu hästi toimimist neile meelepäraste tegevuste ja
koos toimetamise kaudu.
Tutvustan lühidalt, missugused teemad
koguduse liikmete küsitlemisest esile
kerkisid. Kõige tähtsamana toodi välja usu ja religiooni praktiseerimine kui
koguduse elus esmane: kõigis ettevõtmistes sisalduv vaimulik/vaimne pool ja
vastav teemaarendus, selle käsitlemist
peeti oluliseks, sellest kõneldi iseenesestmõistetavalt jumalateenistuse või
kristlaseks olemise kontekstis.
Kõiki vastanuid ühendab grupis tegutsemise tähtsaks pidamine, keskenduti
nii konkreetsete erinevate tegevuste
pakkumisele kui rõhutati koosolemise,
-toimetamisel tekkivat osadust kui ühtekuulumise tunnet. Samuti jäi kõlama
kogukonna teema laiemalt, otsiti ja püüti
leida ühisosa koguduse liikmete vahel.
Samas väljendati koguduse liikmete
suuremat soovi ja vajadust neile individuaalsema lähenemise suhtes, sooviti,
et neid märgataks, nende eripärasid ja
oskuseid rohkem väärtustataks ja ra-

Koguduse juhatuse esimees Vootele Hansen õnnitleb 21. juunil koguduse nimel värsket
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kendataks. Põhjenduseks toodi, et iga
koguduse liige tunneks end seeläbi olulise, väärtustatu ja hinnatuna. Samuti rõhutasid koguduse liikmed juhi kui liidri
olulist osa nii üksikliikmete märkamises
ja individuaalses suhtlemises ja kaasamises, aga ka juhi positsiooni olla jõuline
eestvedaja ja eeskõneleja.
Info jagamise ja kättesaadavuse teema tähtsus tõstatus samuti.
Väga olulisena tuli esile suhete teema:
koguduse liikmete omavahelised head
suhted, hea läbisaamine olenemata vanusest. Viisakat suhtlemist ja vastastikust hoolimist märgiti ühena koosolemise ja -tegemise alustest. Selle teemaga
haakub ka eelnevalt kirjeldatud suurem
vajadus individuaalse suhtluse ja liikmetele isikliku tähelepanu osutamise kui
häid suhteid soodustava komponendi järele. Kriitikana toodi välja töövaldkondade eelistamine, leiti, et „tavaliige“ jääb
kõrvale kõikvõimalikest kirikumüüridest
väljaspool toimuvatest koosolemistest
(ekskursioonidest, laagritest jms), sest
need toimuvad töövaldkonniti ja vaid
konkreetsesse töövaldkonda kuuluvate
liikmete jaoks ja nende vahel. Koguduse
liikmed väljendasid eemalejäetuse ja tõrjutuse tunnet seoses sellega, et neile ei
pöörata piisavalt tähelepanu.
Eelpoolkirjeldatu on vaid väga lühike ja
kontsentreeritud kokkuvõte minu uurimistulemustest, tegelikult vajavad need
meie koguduse kontekstis hoopis avaramat ja põhjalikumat analüüsi, et saaksime selle tulemusel oma liikmeid edukamalt teenida.
Tänan väga kõiki koguduse liikmeid, kes

aitasid oma arvamuste ja ettepanekutega
minu töö valmimisele kaasa ning palun
mulle julgelt teada anda mõtetest, mida
saaks kasutada koguduse vanemaealiste töö paremaks muutmiseks. Niimoodi
– üheskoos mõeldes ja tegutsedes, üksteisest hoolides ja vastastikku tähtsaks
pidades saame oma ühise ruumi järjest
elamisväärsemaks muuta.
Koguduse diakon
Saima Sellak-Martinson

JäPe 2020.
Võimatu saab võimalikuks.
JäPe 2020 leiab aset
21. – 23. augustil Pilistveres.

Sarnaselt möödunud aastale toimub
Kaarli koguduse kaudu
ühine registreerimine.
Selleks palun anda endast märku
kevin.kirs @ eelk.ee.

Fotod: Erik Peinar

Tänustend orelivile
annetajatele

6. juuni leerirühm

21. juuni leerirühm

Juunikuu oli koguduses erakordne, kuna sinna mahtus kaks leeripüha.
Esimese leerirühma õnnistamine oleks pidanud olema juba aprillis, aga kehtestatud eriolukord tõi sinna muudatuse. 6. juunil liitus kogudusega 51 ja 21. juunil 35 uut koguduse liiget.
Soovime kõigile rohket Jumala õnnistust!
Foto: Meelis Holsting

Kiriku lõunaseinalt leiab Kaarli kirikule
kingitud nimeliste orelivilede stendi.
Alates aastast 2013 on Kaarli kirikus võimalik oma lähedasi meeles pidada kinkides kirikule nimelise orelivile. Vile saab
kinkida ristilapsele ristimispäevaks; kalli
igavikku kutsutud lähedase mälestuseks
või miks mitte ka endanimelise orelivile.
Matusel on järjest rohkem tavaks saanud
lillede ja pärgade asemel jäädvustada
mälestus lahkunust nimelise orelivilega.
Kui keegi soovib nimelist vilet, siis selle
saab valida olemasolevate hulgast ning
pärast annetuse tegemist sümboolselt
enda omaks pidada. Vilet endaga koju
kaasa keegi ei saa ja need helisevad
kuulajate rõõmuks orelimängu ajal missadel, talitustel ja kontsertidel.
Kaarli kiriku ajaloolises Walckeri orelis on
kokku 5200 vilet.
Annetus vilede eest jääb vahemikku 103000 eurot.
Viled saab valida juhuslikult nime või
suuruse järgi, aga vajadusel aitab kõla
järgi valiku teha koguduse organist Piret
Aidulo.
Orelivile annetused toetasid Eesti suurima Walckeri oreli kapitaalremonti ajavahemikul 2016. aasta jaanuar kuni 2018.
aasta suvi.
1923. aastal ehitatud ajalooline orel vajab aga jätkuvat hoolt ning vilede annetustest laekunud raha kasututatakse oreli
igakuiseks hoolduseks.
Oreli hooldust teostab Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Toomas Mäeväli oli ka ka oreli
kapitaalremondi läbiviija.

Kaarli Kooli lõpuaktus 9. juunil

JUULI KIRIKUS...
HALASTAGE! – Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.
Gl 6:1
P 05. juuli kell 10.00 Missa
E, 06. juuli kell 13.00 Missa
T, 07. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu.
Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
ISSANDA TEENISTUSES – Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised,
vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
P, 12. juuli kell 10.00 Missa
E, 13. juuli kell 13.00 Missa
T, 14. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu.
Brigitta Selestine Petropavlova – orel. 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, 19. juuli kell 10.00 Missa
E, 20. juuli kell 13.00 Missa
T, 21. juuli kell 17.30 Muusikaõhtu.
Maris Lend – flööt, Marika Kahar – orel. Sissepääs vaba.
KIRGASTATUD KRISTUS – Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse
Tema auhiilgust! Js 60:2
P, 26. juuli kell 10.00 Missa
E, 27. juuli kell 13.00 Missa
T, 28. juuli kell 10.00 Muusikaõhtu
Tiit Kiik – orel. 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, 02. august kell 10.00 Missa
E,03. august kell 13.00 Missa
T, 04. august kell 17.30 Muusikaõhtu.
Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
P 09. august kell 10.00 Missa

LEERIKOOL
12. september – 29. november 2020
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

KULDLEERIPÜHA
JUMALATEENISTUS
30. augustil 2020 kell 10
Ootame kirikusse
kõiki 1970. aastal ja varem
leeris käinud koguduseliikmeid.
Kui soovite osa võtta
kuldleeripühast Kaarli kirikus,
siis palume end
eelnevalt registreerida
koguduse kantseleis
hiljemalt 24. augustiks.
Täpsem info tööpäeviti
telefonidel 619 9100, 5300 8086

KOGUDUSE KANTSELEI
E, T, N kell 10–13
K
kell 10–13, 14–18
R
suletud
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa

Kirikal, diakonid: Saima SellakMartinson, Tiit Zeiger, Meelis
Holsting, Kevin Kirs. Kohtumine tuleb

eelnevalt kokku leppida.
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 hoolduse heaks:

Swedbank EE452200221057033689

annetused Kaarli Kooli toetuseks:

Swedbank EE332200221056298548

