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Rahvahulgad küsisid Johanneselt: “Mis meil siis tuleb teha?” Lk 3:10
Sõnad „tuleb ja peab“ on sellised sõnad, mis sageli inimestele ei meeldi. Ei meeldi seetõttu, et oleme vabad inimesed, kes
tahavad ise otsustada, mida peab või mida tuleb teha. Mingil moel loomulikult nõustume, et on asju, millest ei saa mööda
minna, sest kui jätad tegemata, siis varsti võib järgneda kaos. Peame koristama tuba, kuigi see ei meeldi, või pesema vastumeelselt nõusid. On ka tööülesandeid, mis ei pruugi olla alati meeldivad ja toredad. Igal juhul oleme olukorras, kus sageli
peame midagi tegema, mis ei meeldi ja teeksime ikka heameelega seda, mis meeldib.
Ka usuelus on selliseid olukordi piisavalt, kus on valikud. See on inimese loomuses ja selle ilmekaim näide on pattu langemise
loos, mil inimene seisis valiku ees. Esimesi inimesi pani langetama otsuseid isekus. Samuti ka meie otsuste või meeldivuste
mõjutajaks on see sama isekus. Olen sageli leerilastelt küsinud, et mis on peamine põhjus, et pühapäeval missale on raske
minna. Vastustes viidatakse, et see päev on ainus vaba päev, teenistus on liiga vara ja ehk midagi veel. Teisiti võiks öelda, et
puudub ka vajadus või täpsemini – pole aru saadud sellest vajadusest.
Johannes kuulutab meeleparandust ja lausa ähvardaval moel kuulutab peatset kohtumõistmist kõikidele, kes meelt ei paranda.
Need, kes kuulsid, küsivad: „Mis meil tuleb teha?“. Ja Johannes vastab, et tuleb meelt parandada. Meeleparandus tähendab
oma mugavusest ja ehk ka senistest hoiakutest ja arusaamistest loobumist. Meeleparandus tähendab elu koos Kristusega.
Nii ka käskudes ja juhistes, mida Kristus annab, ei ole rõhuasetus mitte sellel, et see on kohustus, vaid see on hea ja julgustav
soovitus. Kristusega koos elamine annab kõik vajaliku, et inimene võiks elada rõõmus ja rahus. Seepärast „tuleb“ meil ikka ja
jälle meelt parandada ja „peame“ ka tegema tegevusi, mis meid hoiavad ühenduses Kristusega.
Koguduse õpetaja Jaak Aus

Surnuaiapüha missa kõigi lahkunute mälestuseks
Pühapäeval, 20. juunil kell 10 toimub
Kaarli kirikus surnuaiapüha missa kõigi
lahkunute mälestuseks.
Igal aastal, enamasti rohkem just hingedekuul ja jaanipäeva paiku meenutatakse ja mälestatakse neid, kes on siit
ajast igavikku kutsutud. Tänumeeles
mõeldakse tagasi esivanematele, sest
ilma nendeta ei oleks ju meidki. Käiakse
oma armsate haudadel, korrastatakse
kalme ning süüdatakse küünlad. Mälestusmissa toimumine kirikus annab meile
hea võimaluse mälestada kõiki oma lahkunuid, olenemata sellest, millistel Tallinna või pealinnast kaugemal olevatel
kalmistutel nad puhkavad.
Kui me kedagi mälestame, siis teisisõnu
me peame lahkunut meeles, me mäletame teda ja oleme tänulikud selles eest,
mida lahkunu oma elupäevis sai meile
oma mõtete, sõnade ja tegude läbi kinkida ning meid rikkamaks teha. See on
kindlasti õige, et me peame oma lähedasi meeles, aga mitte ainult. Ristiinimestena on meil võimalus lahkunute
eest ka palvetada. Mõelgem sellele, kui
palju on ehk neid meie lähedastest, kes
on maetud ilma Jumala Sõna ja palveta.
Veelgi rohkem on ilmselt aegade jooksul
neid maetuid, kes ei olnud ristitud ja keda
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kiriklikult ei maetud. Nemadki vajavad
ligimestena meie palveid.
Ehk pole see meile veel väga teadvustunud või omaseks saanud, et oma lahkunute eest saame palvetada. Oma lahkunuid palves meenutades ja mälestades
osutame neile jätkuvalt aga armastust.
Selline palve ka tundmatute eest on ilus
armastustegu. Me saame paluda, et nad
puhkaksid Jumala rahus, saaksid osa
igavikust ja et Jumal oleks neile armuline
ning nad jõuaksid taevasesse isakoju.
Surmale ja igavesele elule mõeldes
vajab meiegi usk ülestõusmisesse jätkuvat kinnitust ja julgustust. Surnuaiapüha

missa lahutamatuks osaks on saada osa
Issanda andidest — Jumala Sõnast ja
armulaua andidest, mis kinnitaksid meie
usku ja hoiaksid meid õiges usus igaveseks jäädavaks eluks.
Need, kes Kaarli kirikus on armulaual käinud, on tähele pannud, kuidas altariruum
moodustab täisringi — sellest nähtav
poolkaar jääb meie poole, st siia maailma, ja täiskaare teine pool ulatub nähtamatusse maailma, pühade osadusse. Nii
lõikub maine taevasega, patune maailm
püha ja kirkaga. Sellesse nähtavasse ja
nähtamatusse pühade osadusse kuulume meiegi — elame, liigume ja oleme
küll siin maailmas, kuid kristlastena vaatame usus ja lootuses ka taevase kodumaa poole, et meiegi jõuaksime õigete
ülestõusmisse. Osaledes surnuaiapüha
missal saame kinnitust oma usule, kasvada lootuses ning osutada armastust
oma ligimese vastu ja selle kõigega
armastust Jumala vastu.
Oma lahkunute mälestamissoovist saab
teada anda enne missa algust käärkambris või edastada need koguduse
kantseleisse telefoni või e-posti teel.
Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Arutelud juhatuses ja
nõukogus
15. mail leidsid aset koguduse nõukogu ja töötegijate mõttetalgud. Jaguneti töörühmadesse ja arutati koguduse tulevikuplaane ning mõeldi valdkondadele, mis vajaksid rohkem tähelepanu. Näiteks toodi välja, et koguduses võiks olla rohkem
kogukondlikke tegevusi ja perekondlikke üritusi. Samuti vajab
tegelemist noortetöö väljaarendamine, et juhtida lapsi ja noori
kristliku elu poole. Veel leiti, et epideemia ajal algatatud videoülekanded ja -loengud on osutunud populaarseks ning võiksid
edaspidigi jätkuda. Tähelepanu vajaks veel kirikuümbruse korrastamine ja kalmistukabelite kordategemine.
18. mail toimus koguduse juhatuse koosolek. Otsustati võtta
töösse kiriku helisüsteemi juhtpuldi väljavahetamine. Eelmine
tehnika soetati 2007. aastal, olles seega tänaseks teeninud
kogudust ligi 15 aastat. Ent seoses tehnika amortiseerumisega
on soov asendada helipult uuega, mis oleks oluliselt kasutajasõbralikum ja lisaks sobivam kriisiajal alguse saanud Youtube’i
ülekannete tegemiseks. Uus tehnika saab paika suve jooksul
ning töö teostab koguduse kauaaegne koostööpartner Jaane
Lend (Estvox OÜ).
Veel otsustati taas kasutusele võtta annetustelefoninumbrid,
mis viimati olid käigus ka oreli restaureerimise projekti “Viled
hüüdma“ ajal 2013.-2016. aastal. Annetusnumbreid võetakse
kasutusse, et muuta annetuste tegemine inimestele mugavamaks - näiteks pärast pühapäevast Youtube’i ülekannet või ka
kirikus kohapeal olles.

Videoloengute sari „Kaarli lood“
koguduse YouTube kanalil
Tänaseks on kuulajate ja vaatajateni jõudnud juba
5 loengut ja juunikuus on kaks veel ees
Vootele Hansen. Kabelist kirikuni I. 04. aprill
Vootele Hansen. Kabelist kirikuni II. 20. aprill
Urmo Treisalt. Otto Hippius ja murrang kirikuehituses. 4. mai
Rutt Tänav. Kirikute ehitusmeister Gustav Beermann. 18. mai
Hilkka Hiiop. Kunstniku käepuudutus. 01. juuni
Tiina-Mall Kreem. Sally von Kügelgen. 15. juuni
R. Saard. Köleri usulised vaated eestipärasele kirikule 29. juuni
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Vaimulike assistent Urmo Treisalt

Viimase tosina aasta jooksul
on Kaarli kogudus saanud
kolm pärandust
2008. aastal pärandas Aita-Valve Puusepp tuhat eurot (tema
kogumishoius) muusikainstrumentide korrastamiseks. Kogudus kasutas raha oreli hooldustöödeks.
2017. aastal pärandas Veera Oras Mustamäel asunud korteri
kogudusele. Kogudus sai korteri müügist 56 480 eurot, millest
EELKs kehtiva korra kohaselt tuli 10% ehk 5 648 eurot anda
kirikuvalitsusele. Saadud raha kasutasime oreliremondi jätkamiseks, kirikuhoone läänefassaadi soklikivide vahetuseks ja
mitmesuguste Tallinna linna toetatud remonditööde omaosaluse katmiseks.
2018. aastal pärandas Torontos elanud Enn Allan Kuuskne,
kelle perekond on kuulunud Kaarli kogudusse, 49 051 Kanada
dollarit, mis oli vahetuskursi järgi 32 722 eurot. Pärandina saadud raha on hoiusel ja praegu veel kasutamata. Kogudusel on
ees mitmed remonditööd, mida Tallinna linn on lubanud toetada, kuid kogudus peab andma oma panuse.
Palume aja ja igaviku Issandalt lõppematut valgust ja igavest
rahu Aita-Valve Puusepale, Veera Orasele ja Enn Allan Kuusknele.
Koguduse juhatuse liige Vootele Hansen

OOTAME APPI TEELISTE KIRIKUD VABATAHTLIKKE
Eelseisval suveperioodil on paljude pühakodade uksed
Eestimaal pikemalt avatud, et nii kohalikud kui ka kaugemalt
tulnud rännuhuvilised saaksid astuda üle kirikuukse läve
ning kogeda jumalikku puudutust.
Et Kaarli kiriku uksed saaksid suveperioodil olla pikemalt
avatud, ootame sind appi.
Võta palun ühendust koguduse kantselei, abiõpetaja Kaisa
Kirikali või kirikumees Jaanus Ruisoga, ja anna teada, millal
sina saaksid sulle sobival ajal tulla kirikuuksi lahti hoidma.
Kaarli kirik on suvekuudel (1. juuni – 31. august) avatud:
argipäeviti kell 12–17, pühapäeviti kell 9–12
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18. mail liitus Kaarli Kool uue DSD-koolina Pasch-võrgustikuga. Pidulik koostöölepingu allakirjutamine toimus meie kooli
raamatukogus.
Oleme väga tänulikud koostöö, abi ja toetuse eest Saksa Saatkonnale Tallinnas, Välismaise Koolihariduse Keskusele, Goethe-Instituudile ja loomulikult oma kooli saksa keele õpetajatele.

30. mail toimus koguduses leeripüha. Konfirmeeriti 29 leerilast.
Koguduse õpetaja Jaak Aus leeripäeval: “Mul on lootus, et
olete ise aru saanud, mida kirik usub, tunnistab ja õpetab.
Ma väga loodan, et olete ise taibanud, mis tähendus on sellel,
et olete ristitud ja tänasest päevast kiriku täieõiguslikud liikmed.
Loodan, et teie elus on sellest palju kasu.
Oleme omalt poolt andnud kõik, et anda teile edasi taipamine,
et Jumal ja tema armastus on midagi rohkemat kui vaid traditsioonid, kombed ja rituaalid. Et just see kannab teid selles elus.
Ja mis on kõige olulisem, Tema kannab teid ka kord igavikku.
Jumala arm ja Tema armastus ei ole selline, mis kord on ja kord
ei ole.
See on meiega alati, kui meie sellest vaid kinni hoiame ja
tahame osa saada heast, mis Jumal on meile kinkinud sakramentide, armuvahendite, palveelu või pühakirja lugemise läbi.
Neid võimalusi, kus saame Jumala ligiolu tunda, on ääretult
palju ja ma loodan, et neid edaspidi oma elus rakendate, hoiate
ja kalliks peate. Et kogete Jumala headust ja heldust oma eluteel.
Olge õnnistatud, olge hoitud.”

ARHITEKTUURIMUUSEUM ESITLEB KAARLI KIRIKU LAEKONSTRUKTSIOONI MUDELIT
Eesti Arhitektuurimuuseum esitleb oma 30. aastapäeva puhul
iga kuu Väikesel maketituuril muuseumikogust seni vähem eksponeeritud makette. Juunikuus on selleks kogu üks vanimaid
esemeid – Tallinna Kaarli kiriku lae- ja katusekonstruktsiooni
mudel. See on pea 160 aastat vana ja seega uunikum, nagu
ka kiriku katusekonstruktsioon ise. Ameerika sillaehitusest pärit
lahendus, mida Eestis kasutati esmakordselt, võimaldas luua
muljetavaldavalt valgusküllase vahetugedeta saali.
Kaarli kiriku projekteeris Eesti juurtega Peterburi arhitekt Otto
Pius Hippius, tema soov oli luua ühtne avar siseruum, kus kantsel ja altar oleks igale kirikulisele hästi näha. Konstruktorina
tuli Hippiusele appi tema varasem koostööpartner Rudolf von
Bernhard, kes kavandas Kaarli kirikule laetarindi.
Kaarli kiriku katusekonstruktsioonist valmis kaks mudelit. Muuseumis olevat maketti esitleti Eestimaa Rüütelkonnale 1862.
aasta lõpul toimunud Maapäeval. Pärast kiriku valmimist 1870
kinkis Hippius selle 1864. aastal loodud Eesti Provintsiaalmuuseumile, teine mudel valmistati teedeministeeriumi tellimusel
Peterburi Tsiviilinseneride instituudile.
2000. aastal kinkis kunagise provintsiaalmuuseumi järglane
Eesti Ajaloomuuseum maketi arhitektuurimuuseumile. Üsna
hapras seisukorras makett konserveeriti ennistuskojas Kanut
(täname meister Vaabo Vainomaad) ja eksponeeriti 2001.
aasta suurel maketinäitusel.
Eesti Arhitektuurimuuseum Rotermanni soolalaos (Ahtri 2, Tallinnas) on avatud teisipäevast pühapäevani kell 11–18.
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2. juuni. Suur rõõm oli taas kokku saada meie eriliste noortega.Jagasime infot vahepeal üksteise elus toimunust, mängisime õuemänge ja olime ühise piknikulaua taga.

JUUNI KIRIKUS ....
VARJATUD JUMAL – Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm
on täis Tema au! Js 6:3
E 31. mai kell 13:00 Missa
T 01. juuni 17:30 Muusikaõhtu
Tuuliki Jürjo – orel. Sissepääs vaba
K 02. juuni 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 06. juuni 10:00 Missa, piiskop Jakob Kuke ametissepühitsemise
100. aastapäev
E 07. juuni 13:00 Missa
T 08. juuni 17:30 Muusikaõhtu
Aare Saal – bariton, Tiit Kiik – orel. Sissepääs vaba.
K 09. juuni 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 13. juuni 10:00 Missa
Koguduse organist-koorijuht Hella Tedderi 100. sünniaastapäev.
Kaastegev koguduse kontsertkoor
E 14. juuni 13:00 Missa
T 15. juuni 17:30 Muusikaõhtu
Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 16. juuni 17:30 Missa
KADUNUD JA JÄLLE LEITUD – Inimese Poeg on tulnud otsima ja
päästma kadunut. Lk 19:10
P 20. juuni 10:00 Missa
E 21. juuni 13:00 Missa
T 22. juuni 17:30 Muusikaõhtu
Pille Metsson – orel. Sissepääs vaba.
N 24. Juuni 10:00 Missa, Ristija Johannese sündimise püha
HALASTAGE! – Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust. Gl 6:1
P 27. juuni 10:00 Missa
E 28. juuni 13:00 Missa
T 29. juuni 17:30 Muusikaõhtu
Johannes Krahl – orel (Leipzig). Sissepääs vaba.
K 30. juuni 17:30 Missa

LEERIKOOL
8. mai – 27. juuni 2021
11. september – 05. detsember 2021
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Diakooniatöö
Koraalikoor 03. juunil kell 13
Seenioride klubi 16. juuni kell 14
koguduse majas.
Meeleolu loob
Salongi Trio ja
Meelis Vahar
koos
grammafonimuusikaga

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R
T, N
K

kell 10–13
kell 10–13, 14–16
kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa

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

kokku leppida.
telefon: 619 9100
e-post: info@kaarlikogudus.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.ee
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

