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Need Jaakobi sõnad on pärit Piibli peatükist, milles on juttu tema võitlusest Jumalaga. Teda haavati puusast, kuid ta võitis, ta 
sai õnnistuse ja nime Iisrael, mis tähendab „Jumal võitleb“ või „Jumal valitseb“.

Jaakob kuulub esiisade sekka, kuid kui tõmbame väga lihtsustatult paralleeli temaga juhtunu ja tänapäeva vahele, saame 
näha, et Jumalaga vägikaika vedamine ei ole midagi uut... Enda käitumist ja enese ümber toimuvat analüüsides võime märgata, 
et tahame inimestena Jumalale ikka oma tingimusi esitada, Temaga kaubelda ja võidelda. Seda siis kas teadlikult, meelega 
Talle vastu hakates või kaudselt, arvates end kõikvõimsateks ja nö maailma valitsejateks. Elu on näidanud, et selline enese- ja 
inimkeskne maailmanägemine kukub varem või hiljem kokku ja toob kaasa palju valu ja kurbust. 

Jaakob sai Jumalaga võideldes samuti valu tunda, kuid pälvis ka Tema õnnistuse. Jaakobiga toimunu näitel võime meiegi 
oma kahtluste ja võitlemiste läbi viga saada, kuid lõpuks siiski jõuda Jumala õnnistuseni, kui me seda taotleme ja elus 
olulisimaks peame. Kindlasti ei ole see lihtne, kuid Jumalat usaldades ja Teda appi kutsudes võime olla kindlad, et väljume 
keerulistest olukordadest võitjatena, pälvides Tema õnnistuse ja igavese elu! 

Diakon Saima Sellak-Martinson

1. Nelipühal, tunnustati tublisid EELK kaastöötajaid, 
toetajaid ja vabatahtlikke abilisi

Vasakult: Jaak Aus, Helen Treier, Merike Holsting, Magda Raudsepp, 
Jaanus Ruiso koos juhatuse esimehe Vootele Hanseniga.

Juba mitu aastat on nelipüha olnud 
EELK-s omamoodi tänupühaks, mil 
avaldatakse tunnustust teenekatele 
kiriku töötegijatele, toetajatele ja va-
batahtlikele abilistele. 
Sel päeval ollakse eriliselt tänulikud Jumala-
le kõigi eest, kes on ustavalt ja nurisemata 
teeninud oma annete ja oskustega nelipühal 
loodud Kristuse kirikus. 
Ustavaid töötegijaid ja toetajaid tänati ja tun-
nustati pidulikul tänujumalateenistusel Tal-
linna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal, 
24. mail kell 17.
Tunnustati nii neid, kes teevad seda tööd 
täisajaga, kui ka neid, kes teevad ja toetavad 
kirikutööd kõigi muude kohustuste kõrvalt 
armastuse ja pühendumisega.
Teenetmärgid ja aukirjad andis üle EELK 
peapiiskop Urmas Viilma.

EELK Teeneteristi III järk:
Jaak Aus – Tallinna Kaarli koguduse õpetaja

EELK aukirjad:

Merike Holsting – Kaarli koguduse lasteaia 
abiõpetaja
Salme Rannu – Kaarli koguduse juhatuse 
liige
Magda Raudsepp – Kaarli koguduse kauaag-
ne kaastööline
Jaanus Ruiso – Kaarli koguduse kirikumees
Helen Treier – Kaarli Kooli õppealajuhatajaPeapiiskop Urmas Viilma tunnustamas koguduse õpetaja Jaak Ausi.



PALVEMEELES LÄBI ELU
Mis see inimese elu muud kui üks rändurina teelolemine on, 
öeldakse. Nii see on, igale antakse käia oma tee. See, millisel 
moel võib teelemineja aga Jumalani jõuda, on ainulaadne ja 
eripärane. See on samaaegselt nii ime kui ka saladus. 

Viimastel aastatel on üha enam eestimaalasi avastamas 
enda jaoks palverännakuid. Miks minnakse palverännakule? 
Mis teeb sellise rändamise nii eriliseks? Küllap on neile küsi-
mustele vastuseid sama palju kui on vastajaid. Tänaste rän-
durite põhjused pikale teekonnale minemiseks võivad, aga ei 
pruugi seotud olla religiooni või usuliste otsingutega. Teelole-
mise motiiviks võivad olla hoopis eneseotsingud, oma võimete 
proovilepanek või maailma avastamine. Mõni läheb rändama 
seetõttu, et vajab oma ellu muutusi. Igapäevane olemine ning 
tegevus kodus ja tööl on kaasa toonud teatud rutiini, millest 
ei ole võimalik muud moodi välja murda. Teele minnakse ka 
oma tervise pärast. Mõnel on arst käskinud rohkem liikuda ning 
tohtri soovitusele tuginedes võetakse ette pikem rännak. Mõni 
on palverännakul oma lahkunud lähedase mälestuseks. Ette 
võetud teekond võib teelist lohutada ja anda jõudu kaotusvalu-
ga toime tulla. On mindud ka kellegi teise eest, kes ise ei ole pi-
kaks teekonnaks veel või enam haiguse, piiratud liikumisvõime 
või mõnel muul põhjusel suuteline. Olgu ette võetud palverännu 
teekond lühem või pikem, jõutakse teel olles mingi teadmiseni, 
vastavalt sellele, mida kellelgi parajasti vaja on – olgu see siis 
suhe iseenda ja/või Jumala, igapäeva elu, tööde ja tegemiste, 
lähemate või kaugemate eesmärkidega. 

Ilmselt jäävad eestimaalastele populaarsemad palverännusi-
hid täna siiski veel Maarjamaa piiride taha. Siinkohal võib tuntu-
matest nimetada püha Jaakobi teed Hispaanias, Igavest Linna 
Roomat või Jeesuse sünnimaad Iisraeli ja Jeruusalemma. Siis-
ki on kaugemate paikade kõrvale tõusmas ka meie kodumaal 
olevad teekonnad ja rajad, mis ühel või teisel viisil annavad 
rändurile võimaluse siinsetes paikades palvetades rännata.   

Palverännupäev Haapsalus
16. mail sel aastal peeti Haapsalus Jaani kirikus ja toomkiri-
kus rahvusvahelist palverännupäeva “Maarjamaa 800. Palve-
rännakud ajas ja vaimus”. Palverännakutest huvitunuile pakuti 
võimalust teha põhjalikumalt tutvust palverännukultuuri kui ühe 
usulise, kultuurilise ja rändamise fenomeniga. Arutleti palverän-
nukultuuriga seonduvate aktuaalsete teemade üle ning püüti 
kaardistada Eesti palverännukultuuri hetkeseisu. 
Palverännupäeva konverentsi avas piiskop 
Tiit Salumäe, kes julgustas oma sõnavõtus 
kuulajaid olema teelised. Sõna palveränd 
koosneb kahest sõnast – palve ja ränd. Pal-
vega teel olemine on eemaleminek olevast, 
see on minek keskme või keskse poole. Kõi-
ge pikema rännu teeb inimene iseendani. 

Piiskop Salumäe avasõnadele järgnesid 
tervitused. Jane Vain Eesti Jaakobitee Sõp-
rade Seltsist edastas Tiina Sepa tervitused, 
kes oma uurimistöös on küsinud, mis tõmbab 
inimesi palverännakule Santiago de Compos-
telasse. Sepa sõnul seostatakse palverändu 
tänasel päeval automaatselt just püha Jaa-
kobi teega Hispaanias. Siiski on palverännu 
teekondi maailmas rohkem kui üks ning meil 
tuleks ehk küsida, kuidas Santiago de Com-
postelasse viivad palverännu teekonnad mõ-
jutavad palverännu ideed laiemalt.

Sissejuhatavas ettekandes sõnas Ingmar 
Kurg, et on alanud palverännu paradigma aeg 
– kaminiseerimine (see tuleb sõnast camino 

ehk teekond palverännaku tähenduses). Kurg leidis, et võrrel-
des varasema ajaga on tänapäeval palverännukultuuri sisu ja 
vorm muutunud. Palveränd ei ole tagasitulek. Sa lähed teele ja 
tuled küll tagasi oma koju, kuid siiski ei ole see tagasitulek ot-
seses tähenduses. Midagi on muutunud nii sinu sees, mõtetes 
kui ka olemises. 

Oma kokkupuudetest ja kogemustest palveränduritega ja-
gas Euroopa tuntuimas palverännutee sihtpunktis Santiago 
de Compostelas kuus kuud elanud ja töötanud Kristi Märk. Ta 
leidis, et igal on oma teekond, oma arusaamine ja oma tõde. 
Oleneb lihtsalt, kust poolt vaadata. Me võime näha üht ja sama 
mäge, kuid me näeme seda erinevatelt külgedelt. Seega ei ole 
õiget ja vale teekonda, vaid on erinevad teed mäe tippu.

Palverännakutest ja teekondadest Leedu näites kõneles pal-
verännu alal väitekirja kirjutanud Darius Liutikas, kelle meelest 
on palveränd viisiks, kuidas väljendada oma väärtusi ja identi-
teeti. Pärnu muuseumi direktor Aldur Vunk kõneles ajaloolistest 
Maarjamaa palverännakutest ning ajaloolane Ülla Paras Ha-
apsalu toomkiriku ristimiskabelist kui algupäraselt tõenäoliselt 
Pühale Neitsi Maarjale pühendatud kabelist.

Rännakud Eestimaal
Hooliata sellest, et palverännuteede võrgustik on Eestimaal 
alles välja kujunemisel, on huvilistel võimalik juba täna minna 
palverändurina teele ka siin. Eesti Jaakobitee Sõprade Selts 
pakub teekondi Jaakobi nimelistesse kirikutesse, vt www.cami-
no.ee. MTÜ Maarjamaa Palveränd kutsub palverännule Maar-
jamaal ja Maarjamaalt, vt www.maarjamaa.eu. Rändureid aitab 
teel püsida ka kultuurilooliste vahepeatustega palverännutee 
Piritalt Vana-Vastseliina, vt www.palverand.ee. 

Ka meie koguduses on võimalik tulla rändama rabaradadele. 
Tänaseks päevaks on toimunud kaks matka – Pääsküla rabas 
ja Kakerdaja rabas Albu vallas. Plaanis on enne suvele jäämist 
käia Viru rabas 13. juunil. Huvilistel palume lahkesti ühendust 
võtta! 

Iseenesest mõista on igal inimesel võimalik ka ise endale 
meelepärane palverännak plaanida. Tähtis ei ole niivõrd ette 
võetava teekonna pikkus, tähtis pole isegi sihtkohta pärale 
jõudmine. Tähtis on teel olemine. 

Meie maine elu on kui palverännak taevase isamaa poole. 
Iga lühem või pikem teekond või palverännak on meile meel-
detuletuseks meie tõelisest reisisihist. Seepärast õnnistagu ja 
hoidku Issand meie iga minemist ja tulemist! Õnnistagu Jumal 
meie teel olemist! 

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Vaimuliku rabamatka teelised Pääsküla rabas 2015. aasta kevadel



ORELIREMONDI KAMPAANIA 
„VILED HÜÜDMA!“

Kui keegi soovib oreli kapitaalremondi toetuseks annetada, 
siis on seda võimalik teha neljal moel:
1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskasti.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arveldusarvele 221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ris-
timispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis enda-
nimelise orelivile. Kõigi annetajate nimed jäädvustatakse 
kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile 
kohta väljastab kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile 
on kirikule kingitud. Vilede hinnad jäävad vahemikku 10-st 
kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega 
mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini. Vile kinkimissooviga 
saate pöörduda koguduse kantseleisse või pühapäeviti kiri-
kumeeste poole.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli 
remonti 3 euroga.

Seisuga 1. mai 2015 
on annetustena laekunud 43 483 eurot

Täname lahkeid annetajaid!

Koguduse leeriaastapäevad

Head 1990, 2000.  ja 2010. 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 
20. septembril 2015 kell 10 Tallinna Kaarli kirikusse, 
et üheskoos meenutada möödunut ning lootusrikkalt 

vaadata tulevikku.
Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 14. sep-

tembriks tallinna.kaarli@eelk.ee; 6199 100
‘

Kuldleeripüha jumalateenistus toimub 
23. augustil kell 10. 

Ootame kõiki 1965. aastal ja varem leeris käinud 
koguduseliikmeid. 

Registreerida hiljemalt 17. augustiks telefonil 6199100.

PÜHALAULU KOOL  
koguneb 

III õppeaasta 
lõpetamise 

pidulikule vesprile 
Kaarli kirikus 

11. juunil kell 18.00. 

Enne vesprit, kell 17.45 toimub lühike sissejuhatus 
pühalaulu.

Pühalaulu Kooli rahvas kostitab peale vesprit külalisi 
kohvi ja kapsapirukaga.

 Kellel on olemas isiklik Eesti Laulupsalter, siis võtke 
see kaasa, et saaksime sellesse lisada vahepeal 

juurde kasvanud leheküljed.

Palun anda oma osalemisest ja osalejate arvust teada 
hiljemalt 8. juuniks e-postile eerik@ekn.ee.

Kõik on väga oodatud, et rõõmustada üheskoos 
emakeelse kirikulaulu edenemisest.

Maria Listra
Hanna-Liina Võsa 

Olav Ehala
Jassi Zahharov

Aivar Sõerd

Kontserdilt laekunud piletitulu ja annetustega aitab Kaarli kogudus koguda raha 

laste jälgimismonitoride soetamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglapalatitesse. 

Sammude kaja jätavad kontserdile armastatud muusikud

Pilet 8€/6€
Müügil Piletilevis 

ja tund enne algust 
kohapeal  

hEATEGEVUSKONTSERT

SU SAMME KAJA
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu toetuseks

Tallinna Kaarli kirikus 13. juunil kell 18



KALMISTUPÜHAD 2015
31. mail kell 13 

Põllküla kalmistul. Soome Püha Peetruse kogudus 
14. juunil  kell 13 

Siselinna kalmistul. Tallinna Toompea Kaarli kogudus
21. juunil  kell 14 

Pärnamäe kalmistul Krematooriumi suures kabelis. 
Tallinna Jaani kogudus

21. juunil  kell 16 
Pirita kalmistul. Tallinna Jaani kogudus

21. juunil  kell 16 
Hiiu-Rahu kalmistul. Nõmme Rahu kogudus

24. juunil kell 12  
Rahumäe kalmistul. Vana (Kaarli) kabeli platsil. 

Tallinna Püha Vaimu kogudus
28. juunil kell 14 

Metsakalmistul (Vihma korral Metsakalmistu kabelis). 
Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

5. juulil kell 13 
Rohuneeme kalmistul. Viimsi Püha Jaakobi kogudus

5. juulil  kell 16 
Liiva kalmistul. Nõmme Rahu kogudus

11. juulil kell 11 
Kopli kalmistupargis. Saksa Lunastaja kogudus

11. juulil kell 12 
Kalamaja kalmistupargis. Saksa Lunastaja kogudus

EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu 
“Maarjamaa – Isa maa” 2.–5. juuli 2015 Tartus

Ees ootavad: 
Kirikupäeva avajumalateenistus Peetri kirikus
Vaimulik laulupidu Tartu Lauluväljakul
Taizé palvus Pauluse kirikus
Johannes Brahmsi Saksa Reekviem Jaani kirikus
Rahvalik öökontsert ühislaulmisega
Soome sõpruskoguduste päev
Lastepäev, Kirikulaat, Nelja tuule ristirännak, Kontserdid,
tunnipalvused, loengud, misjonipunktid, noorteüritused
Kirikuõpetajate laste mälestuste õhtu ....

eelk.ee/kirikupaev/ 



Rõõmus reisiseltskond Rakveres Arvo Pärdile pühendatud skulp-
tuurigrupi “Noormees jalgrattal muusikat kuulamas” taga.

Käsmu kirikut ja surnuaeda tutvustas koguduse diakon Urmas 
Karileet.

Ilumäe kabelis osaleti jumalateenistusel, mille kõrghetkeks oli res-
taureeritud altaripiirde pühitsemine. Rõõmsaks üllatuseks oli ka 
kohtumine pühitsemistalituse läbi viinud piiskop Einar Soonega.

KOGUDUSE FOTONURK

23. mail toimus koguduse väljasõit Lääne-Virumaale.  
Külastati Rakvere, Käsmu ja Ilumäe kirikuid. 
Allpool väike meenutus toredast päevast toredate inimestega.

Kaarli koguduse laste-ja noortetöö esindajad käisid 14.–
17. mail külas Forssa sõpruskogudusel Soomes. Kohapeal 
tutvuti sealsete pühapäevakooli õpetajatega ning nende tege-
vusega. Kohtuti Forssa koguduse noortepastori Sanna Kuisma 
ning noortejuhi Anniina Aaroniga, vahetati kontakte ning tehti 
tulevikuplaane Kaarli ning Forssa koguduse koostöö osas.
Kaarli koguduse esindajatele tutvustati Forssa linna, käidi lin-
na ajalugu tutvustavas llinnamuuseumis. Lisaks külastati Turu 
linna, kus tutvuti sealse toomkiriku ning kindlusega. Tore külas-
käik oli lähedal asuvale Naantali saarele, kus nauditi kaunist 
vaadet jahisadamale.
Osaleti ka Forssa koguduse pühapäevasel perejumalateenis-
tusel, kus koguduse lastetöö tegijad Mari-Ann Oviir ning Mee-
lis Holsting vahvas näidendis kaasa lõid. Samuti teeniti kaasa 
laulmisega.
Kodukogudusse jõuti tänuliku meele ja heade mõtetega.

Forssa koguduse pühapäevasel perejumalateenistusel

Turu Toomkiriku ees



E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus
Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13 
Kolmapäev kell 11–13, 16–18
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Neljapäev kell 14–16
Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

JUUNI KIRIKUS... Leerikool
30.03.2015–28.06.2015
06.05.2015–28.06.2015
09.09.2015–06.12.2015
16.11.2015–06.03.2016

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 4. juuni kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 17. juuni kell 14 
koguduse majas

PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede 
Issand. Sk 4:6
E 01. juuni kell 13.00 Missa
T 02. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu. 

Deniss Kasparovich – orel.
N 04. juuni kell 18.00 Pühalaulu Kool Kaarli kiriku keldris
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 07. juuni kell 10.00 Missa. Kaastegev koguduse kontsertkoor

Pärast  jumalateenistust KIRIKUKOHV
E 08. juuni kell 13.00 Missa
T 09. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu. 

Toomas Bubert – viiul, Marika Kahar – orel
N 11. juuni kell 18.00 Pühalaulu Kooli III õppeaasta lõpetamine kirikus
L 13. juuni kell 18.00 Heategevuskontsert “Su samme kaja”

Esinevad: Hanna-Liina Võsa, Maria Listra, Olav Ehala, Jassi Zahharov jt. 
Kontserdilt laekunud annetustega aitame koguda raha vähihaigete laste 
jälgimismonitoride soetamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglapalatitesse. 
Pilet 6.-/8.- Piletilevis ja tund enne algust kohapeal.

KUTSE JUMALA RIIKI 
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja 
mina annan teile hingamise! Mt 11:28
P 14. juuni kell 10.00 Missa
E 15. juuni kell 13.00 Missa
T 16. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu. 

Aabi Ausmaa – tromboon, Piret Aidulo – orel
K 17. juuni kell 19.00 Kontsert. Poistekooride festival
N 18. juuni kell 19.00 Kontsert. Poistekooride festival
KADUNUD JA JÄLLE LEITUD 
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10
P 21. juuni kell 10.00 Missa
E 22. juuni kell 13.00 Missa
P 28. juuni kell 10.00 Missa, Leerilaste õnnistamine
E 29. juuni kell 13.00 Missa
T 30. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu Me rõõm ja lootus

Kristi Veeber – sopran, Ott Indermitte – bariton,  Liis-Helena Väljamäe – viiul, 
Hille Poroson - orel Kontsert on pühendatud Maarjamaa 800.aastapäevale.

 


