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Issanda Vaim täidab maailma! (Ps 110:1)
 EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI  JUUNI 2020 NR 7/102

SÕNAD JA TEOD

Armsad koguduseliikmed! Head kaasteelised!
Nelipühapäev tuletab meile meelde, et taevasse läinud Jeesus 
jättis meile tõotuse, et just Püha Vaim avab meie südamed ja 
ühendab Temaga. Selle Vaimu väge tundsid esimesed apostlid. 
Peetruse peetud ning Vaimu väel kantud kõne tulemusena sai 
suur hulk inimesi ristitud ja sündis esimene kogudus ja seega 
Kristuse Kirik. Saame olla rõõmsad ja tänulikud selle ime eest, 
mis kord aset leidis ja mis kannab meid tänase päevani ja kind-
lasti ka tulevikku.
Oleme kogudusena kriisist väljumas ja tavapärane elu on taastu-
mas. Kindlasti mitte 100% samal moel, aga siiski. Tahan tänada 
kõiki, kes olete koguduse eest palvetanud ja kogudust annetus-
tega toetanud. Tänu teile saame minna edasi ja tagasilöögid, 
mida natuke pelgasime, ei ole nii suured. Neid on märksa vähem 
kui kartsime. 
On olnud väljakutseid esitav aeg ja usun, et see on palju meie 
elu muutnud nii koguduses kui igaühe isiklikus elus. See aeg on 
toonud kaasa mitmeid ümberkorraldusi ja pannud mõtlema kogu-
duse tegevuste üle.
Hea meel on tõdeda, et koolimaja ehitus on edenenud jõudsalt. 
Oleme jõudnud nii kaugele, et tahame sügiseks maja valmis 
saada, et aastaid kestnud ehitustööd saaks läbi. Et saaksime 
lõpetada viimistlustööd ja ruumid ka sisustatud, vajame 50 000 
eurot. Usun, et iga annetus aitab sellele kaasa, et see unistus 
teoks saaks. Usun, et meie hulgas on ettevõtjaid ja üksikisikuid, 
kes saavad kaasa aidata ka suuremate summadega, sest iga 
annetus, mis on suurem kui 1000 eurot, loetakse kooliehitaja an-
netuseks ning annetaja nimi kantakse ka kooli tänuseinale. Kes 
soovivad täpsemalt teada võimalustest ja majaga tutvuda, siis 
teen seda heal meelel.

Kutsun üles toetama Kaarli Kooli maja ehitust ja sellega panus-
tama meie koguduse tulevikku.
Tahan meile kõikidele soovida ühendavat väge, mis ühendas 
apostleid ja mis ühendab meid kõiki.

Õnnistatud nelipühajärgset aega teile ja teie armsatele!

Koguduse õpetaja Jaak Aus

„Issanda Vaim täidab maailma“, nii kõlab salm Tarkuse raamatu 1. peatükist, mille leiame meie kiriku kalendrist kui juunikuu 
juhtsalmi. Tarkuse raamatu autor on siin lühidalt ja kõikehõlmavat kokku võtnud maailma toimimise põhiprintsiibi. Jumal on uni-
versaalselt kohalolev, Tema ligiolu on kõikehõlmav ning vaid Tema kohalolus on maailm nagu seda tunneme võimalik. Jumala 
Vaim on kohal juba Piibli esimestes salmides, hõljudes maailma kohal, mis on tühi ja paljas. Tema vaim on kohal ja hädavajalik 
selleks, et loomistöö päevatööde lõpus võiks tõdeda: „Ja vaata, see oli hea“
Äsja möödunud Nelipühad aga tuletasid meile taaskord meelde, et kuigi Jumala Vaim on universaalne ja tegutseb meist ja 
meie tahtest sõltumata, tegutseb ta sageli just ka meie inimeste kaudu.
Üks vana jutustus räägib meile vanaisa vestlusest oma lapselapsega:
„Kas tead, et igas inimeses on kaks hunti, kes omavahel võitlevad. 
Üks on hea hunt – lahke, rõõmus, abivalmis, hoolas, aus, kohusetundlik, armastav. 
Teine hunt aga halb – kuri, õel, laisk, pahatahtlik, valelik.“ 
Vanaisa sõnad avaldasid poisile sügavat muljet. Ta mõtles tükk aega ja küsis siis: “Vanaisa, aga kumb hunt võidab?“ 
Vanaisa naeratas: „Võidab see, keda sa toidad!“ 
„Loodus tühja kohta ei salli“ kõlab vana tõdemus. Nii paneb Tarkuse raamatu autori lihtne tõdemus meid küsima ja mõtlema, 
kes täidab meie maailma. Ta kutsub meid Looja ette avatud südamega paluma:
„Oh Püha Vaim, et tule Sa!
Meid täida armutulega,
et saaks Su sõna kuulu’tud,
Su riik seeläbi kasvatud.“ /KLPR 131, 1. salm/

Diakon Meelis Holsting



LEERIKOOL ERIOLUKORRA AJAL 
Koguduse selle aasta esimene leerirühm alustas 18. jaanuaril 
ja leeriõnnistamine pidi toimuma 5. aprillil. Järgmine leerirühm 
pidi alustama 4. aprillil ja lõpetama 21. juunil. Eriolukord tõi aga 
kaasa muudatused ja pidime tekkinud olukorraga kohanema 
ning leidma uued võimalused leeritundide pidamiseks.
Otsustasime tunnid läbi viia Kaarli koguduse youtube kanalil. 
Kunagi varem me koguduses sellist viisi kasutanud ei ole ja olin 
alguses selles osas skeptiline. Suurim erinevus on ju see, et 
ei ole nähtavat vestluspartnerit, kellele kõneleda. Suhtlemine 
toimub ekraaniga, ja siis ei näe vahetuid emotsioone ja ei kuule 
tekkinud küsimusi. Tunnis sai küll kaasa töötada ja küsimused 
esitada onlines. Aga võin kinnitada, et tavalises “silmast silma” 
tunnis küsitakse palju rohkem ja suhtlemine on vahetum. Kuna 
pakkusime ka järelevaatamise võimalust, siis ehk ka seetõttu 
oli küsimusi vähem. Samas andis see võimaluse kuulata tundi 
endale sobival ajal.
Kuna tunnid olid avatud kõigile huvilistele, siis lisaks leerilaste-
le vaatasid seda nii Kaarli kui ka teiste koguduste liikmed ning 
kuulajaid oli ka teistest konfessioonidest. Ja see teeb rõõmu!
Kõigile avatud online leerikooli eelisena võib välja tuua selle, et 
see annab inimestele anonüümse võimaluse saada aru, mida 
kirik usub, tunnistab ja õpetab. Misjoniaspekt on seejuures 
väga oluline.
Tunnid toimusid, nagu ka tavaliselt, arutlevas vormis. Ka ette-
nähtud programm sai läbitud.
Kõige rohkem tundsin puudust vahetust tutvusest osalejatega. 
Tavaliselt teeme kohe esimesel tunnil tutvumisringi. Lisaks käi-

vad inimesed leerikooli ajal kirikus, jäävad meelde ja nii saame 
tuttavamaks. Uuest leerirühmast olen füüsiliselt kohtunud üksi-
kutega, kes on käinud jumalateenistustel.
Kokkuvõttes võib online leerikooli lugeda kordaläinuks. Edas-
pidi eelistan küll leeritunde pidada vahetult. Ehkki online ma-
terjalid jäävad järelevaadatavaks, siis igal leerirühmal on oma 
nägu ja nii on ka kõik leerikursused erinevad. Need sünnivad 
üheskoos kõneleja ja kuulajate-küsijatega. 
7. juunil toimub sügisel alustanud noorteleerirühma ja jaanuaris 
alustanud leerirühma õnnistamine. Kevadise leerirühma õnnis-
tamine on 21. juunil.
Järgmine leerikool alustab 12. septembril ja sinna saab ennast 
juba ka kirja panna.

Koguduse õpetaja Jaak Aus

JäPe 2020. Võimatu saab võimalikuks.

Üks asi on lugeda pühakirja, aga hoopis midagi muud on ko-
geda, kuidas Jumal teiste inimeste eludes tööd teeb. Kuidas Ta 
uusi võimalusi avab või hoopis aitab taasavastada vanu. Teiste 
sõnadega, näha Jumalat siin ja praegu tegutsemas. Need olid 
mõtted, mis seadsid pinnase käesoleva aasta kiriku noortepäe-
vade (ametliku nimega JäPe) teemale. Algsete eelduste koha-
selt oleks pidanud sündima lihtsa ja lööva tagamõttega teema, 
aga Jumalal oli sootuks teine plaan varuks.
Kord Viktuses kohvitassi taga istudes ja noortepäevade peakor-
raldajaga viimasel koosolekul toimunud ajurünnaku üle mõtteid 
vahetades tabas meid kui välk selgest taevast sõnakombinat-
sioon “võimatu võimalikuks”. Tulenes see Pühast Vaimust või 
ohtrast kofeiinist – JäPe 2020 kirjakohaks osutus Luuka Evan-
geeliumi 18:27 „Ent tema ütles: „Inimeste käes võimatu on Ju-
mala käes võimalik.”” Sellest sündiski selle suve noortepäevade 
teema: “võimatu saab võimalikuks”.
Tagantjärele mõeldes näib mulle, et selle teemaga käib kaa-
sas omamoodi müstiline konks. Ühest küljest ei lähe see teema 
üldse enam kokku sellega, millisena me seda algselt ette kuju-
tasime. Teisest küljest on see kui rusikas silmaauku. Igal juhul 
olen ma üsna kindel, et Jumalal oli selleks hetkeks juba teada, 
kuidas mõne kuu pärast puhkeb maailmas epideemia, mis kogu 
senise ühiskonnakorralduse järsult pea peale pöörab. Seejärel 
vaibub täpselt selleks hetkeks, kui meil tuleb langetada otsus, 
kas Jäpe 2020 saab toimuma või mitte. Pisut kõhe on mõelda, 
kuidas üks väike asi, nagu kiriku noortepäevade teema seda 
on, võib nõnda jõuliselt iseloomustada Jumala tegutsemist. Esi-
algsest lihtsast ja selgest tagamõttest on koorunud midagi sü-

gavamat ja müstilisemat, mis tõepoolest iseloomustab inimese 
võimetust ja Jumala vägevust võimatut võimalikuks teha.
Võimatu saigi võimalikuks. Seda ka JäPe toimumise mõttes, 
sest 2020. aasta kiriku noortepäevad toimuvad! Mitte küll pä-
ris sellisel kujul, nagu me seda ette kujutasime ja hoopis teisel 
kuupäeval ning teises asukohas, aga sellegi poolest. 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. Küsi-
muste korral võite samuti mulle kirjutada, ka Facebooki.

Kaarli koguduse diakon Kevin Kirs



Juhend jumalateenistustel osalejatele:
Järgime 2+2 reeglit ja kasutame desovahendeid.
1. Pühapäeval avatakse kirikuuksed kell 9.15
2. Kirikusse sisenedes desinfitseerida käed. 
3. Võtta lauluraamat, võimalusel kasutada isiklikku kodust kaa-
sa võetud lauluraamatut.
4. Kiriku tagaosas saab ennast panna kirja armulaule.
5. Käärkambris saab edastada eestpalve- ja mälestamisesoovid.
6. Istuda märgistatud kohtadele (selleks on paigaldatud istu-
misalused). Kõigil hoida vahet vähemat 2 meetrit. Ühe pere 
liikmed võivad istuda kõrvuti.
7. Rahusoovi ajal ei pea kätt suruma, võib pöörduda kummar-
duse ja hea sooviga.
8. Jumalateenistuse ajal korjandust ei toimu. Annetuse saab 
teha kirikusse sisenedes/väljudes annetuskasti või pangakaar-
diga makseterminali kaudu.
9. Armulaua jagamine toimub seistes väljaspool altarit kahes 
kohas nö “jooksvas järjekorras”. Armulauale tulla mööda kesk-
teed, kohale tagasi minna mööda külgteed hoides 2-meetrist 
vahet.
10. Pärast jumalateenistust kirikukohvi ei toimu.
11. Kirikus suhtlemiseks mitte koguneda ja pärast jumalateenis-
tust väljuda kirikust üksteisega distantsi hoides.

Armsad Kaarli koguduse liikmed ja kooli ning lasteaia lapseva-
nemad! Hea Kaarli Tõnismäel ühise eesmärgi nimel tegutsev 
kogukond!
Täna oleme jätkuvalt olukorras, kus kokkuhoidmine ja toetami-
ne on meie jaoks väga oluline ja ühtsuse jaoks märgilise tähen-
dusega.
Me kõik oleme eriolukorra ajal tundnud ja kogenud igapäeva-
elus muudatusi ja sellest ei ole jäänud puutumata ka kogudus. 
Püüame omalt poolt teha kõik, et kogudus, lasteaed ja kool või-
malikult hästi eriolukorrast väljudes tekkinud majanduslikud ras-
kused ületaks. Liigume vaikselt tavapärase elu rütmi suunas: 
alates 10. maist peetakse taas avalikke jumalateenistusi, luba 
on pidada ka talitusi ning lapsed käivad taas rohkem lasteaias. 
Kõiki majanduslikke tagasilööke koguduses ja koolis ei ole siiski 
võimalik ületada ilma teie abita. Vajame igaühe panust, et ka 
kriisijärgselt meie tegevused jätkuksid.
Head inimesed, kes tunnete, et Kaarli kogudus ja Kaarli Kool 
on teie jaoks olulised, toetagem ka sel keerulisel ajal meie te-
gevust!

Võimalused koguduse ja kooli toetamiseks:
1. Võtan Kaarli koguduse ja kooli oma igapäeva palvetesse.
2. Palvetan kõikide haigete ja kannatavate inimeste eest.
3. Teen püsikorralduse pangas koguduse heaks.
4. Online kanalites jumalateenistuste jälgimisel kannan iganä-
dalase jumalateenistuse annetuse koguduse arvele. 
4. Teen püsikorralduse oma liikmeannetuse igakuuliseks tasu-
miseks. https://kaarlikogudus.ee/toeta-kogudust/liikmeannetu-
sed/ või muudan annetuse suurust.
5. Toetan ühekordse annetusega kogudust. 
6. Jätkan lasteaia õppemaksu tasumist vaatamata sellele, et 
laps lasteaias ei käi. Võimalusel toetan õppemaksule lisaks 
Kaarli Kooli tegevust ühekordse annetusega või vormistan pü-
sikorralduse. 
7. Toetan Kaarli Kooli tegevust, et kõik lapsed saaksid jätkata 
lasteaias ja koolis käimist ning edeneks koolimaja ehitus. 

Jumalateenistuse, liikmeannetuse, ühekordsed annetused:
Annetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus
SEB: EE171010022004706006
Swedbank: EE392200221011214295
Märksõna: “liikmeannetus”, “jumalateenistuse annetus”, “toetus 
kogudusele”.

Annetused Kaarli Kooli toetuseks:
Toetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus 
Swedbank EE332200221056298548 
Märksõna: „annetus kooli heaks“, „õppemaksu toetuseks“ või 
„annetus kooli heaks“.

Oleme tänulikud, kui olete juba toetanud või leidnud võimaluse 
annetusteks. Koos tegutsemine annab võimaluse meid tunda 
tugeva ühtse perena.

Hoidku meid Jumal!

Koguduse õpetaja Jaak Aus

TOETAGEM KAARLI KOGUDUST



JUUNI KIRIKUS... LEERIKOOL 

12. september – 29. november 2020
Info ja registreerimine: 

www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

E, T, N    kell 10–13
K    kell 10–13, 14–18
R    suletud
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa 
Kirikal, diakonid: Saima Sellak-
Martinson, 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

KOGUDUSE KANTSELEI 

PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE – See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu 
Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6
P 31. mai kell 10:00 Missa, 1. Nelipüha
E, 1. juuni kell 13 Missa, 2. Nelipüha
T, 2. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu. Meelis Vahar – viiul, Tiia Tenno - orel. Sissepääs vaba
K, 3. juuni kell 17.30 Missa
VARJATUD JUMAL – Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis 
Tema au! Js 6:3
P, 7. juuni kell 10.00 Missa, Kolmainupüha, leeripüha
E, 8. juuni kell 13 Missa
T, 9. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu. Ott Indermitte – bariton, Piret Aidulo – orel.
K, 10. juuni kell 17.30 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, 14. juuni kell 10.00 Missa, kaastegev koguduse naiskoor.
E, 15. juuni kell 13.00 Missa
T, 16. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu. Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K, 17. juuni kell 17.30 Missa
KUTSE JUMALA RIIKI – Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete 
vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
P, 21. juuni kell 10.00 Missa
E, 22. juuni kell 13 Missa
K, 24. juuni kell 10.00 Missa, Ristija Johannese sündimise püha ehk jaanipäev
KADUNUD JA JÄLLE LEITUD – Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma 
kadunut. Lk 19:10
P, 28. juuni kell 10.00 Missa
E, 29. juuni kell 13 Missa
T, 30. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu. Garri Erpikjan – orel (Moskva). Esineb juhul, kui 
viirusepiirang on lõppenud ja Venemaalt saab meile reisida. Sissepääs vaba.

Pühapäeval, 28. juunil kell 10.00 
toimub traditsioonilise surnuaiapüha 

asemel Kaarli kirikus mälestusmissa kõigi 
lahkunute mälestuseks.

Käesoleval aastal ei saanud me 
eriolukorra tõttu pühapäevastele 

jumalateenistustele koguneda, selleks 
et oma armsaid mälestada. Nn õhku on 

jäänud nii need, kes erioluorra ajal Kaarli 
koguduse vaimuliku poolt maeti, kui 

needki, kes on varem siit ajast igavikku 
jõudnud. Mälestusmissa annab meile 
võimaluse üheskoos kõigile lahkunud 
armsatele tänus ja palves mõelda ning 
nende mälestuseks süüdata küünlad. 

28. juunil toimuval mälestusmissal saab 
mälestada kõiki, kes meie südamele 

kallid on, olgu nad siis maetud Tallinna 
kalmistutele, või puhkavad nad 

kaugemal. Oma mälestamissoovist 
saab teada anda enne missa algust 

käärkambris või edastada need 
koguduse kantseleisse telefoni või 

e-posti teel.


