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Ma suudan kõik Tema läbi, kes teeb mind tugevaks. Fl 4:13

Kallid kuukirja lugejad! Palun teid korraks mõtelda, mis teile seostub sõnadega patt ja arm?
Patu mõiste Vana Testamentlikus kõnepruugis tähendab esmajoones eksimust Jumala Seaduse vastu, mis viib Jumalast lahutamiseni või 
taganemiseni. Tubli variser Saulus oli truu Jumala käsuseaduse täitja.  Ometigi sai talle osaliseks Jumala pahameel. Teel Damaskusesse 
nägi ta äkki  enda ümber välgatust ja  kuulis taevast Jeesuse häält talle ütlevat: “Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?” /Ap 9:4/  Millest selline 
noomimine? Valitseva usupartei liige  ei suutnud taibata, et Jeesusest alates hakkas Jumal oma valitsust siin maailmas teostama uuel viisil. 
Kristuse surnuist ülestõusmisega allkirjastati Uus Testament. 
Uues Lepingus  saadakse Jumalalt lunastus, päästva armusõnumi vahendusel, mitte  enam käsu läbi. Jeesuse ilmutuse tagajärjel, hakkas 
Saulus uskuma ülestõusnud Kristusesse ja ta laskis ennast ristida. Usus hakkas nüüd, uus Paulus, kuulutama päästvat armusõnumit 
paganlikele Väike Aasia linnadele. Tõesti, sealne rahvas janunes hoolivuse ja kosutava armusõnumi järele, seetõttu kinnistus inimeste 
südametesse rõõmusõnumi kuulutus kiiresti ning sündisid uued kristlikud kogudused.  
Pauluse poolt kristlikke koguduste loomine on ilmekas näide usu tugevusest. Ajaloo vahendusel on teada, et rõõmusõnumi viimine maailma  
ei olnud jüngritele kerge. Sageli pandi  nad karistuseks vanglatesse ja neid „kostitati“  ihunuhtlusega. Ükski karistus, aga ei suutnud „usuvilja 
kastmist“ takistada. Vangistuses olles kirjutab Paulus tänukirja filipi kogudusele, kus ta avaldab neile, oma jõu allika “Ma suudan kõik Tema, 
Jeesus Kristuse läbi, kes teeb mind tugevaks.” /Fl 4:13/  
Kristus teeb tugevaks igaühe, kes on usus vastu võtnud Tema, kelle kaudu tuli maailma arm ja armastus. Ka kristliku koguduse tugevus 
sõltub vaimulike ja koguduse liikmete vastastikusest armastusest. Nagu elus ikka, võib inimestevahelistes suhetes  tulla esile ka pingeid 
ja arusaamatust. Siis tasub meenutada ja täita  Kristuse olulist käsku: „Armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid.“ /Jh 15:12/  Oskus 
armastada ligimest on kristlase elus märk Issanda armust ja Püha Vaimu ligiolust. Püha Vaimu juhtimisel mõistavad kristlased Kristuse 
loomuomadusi nagu armastust, rõõmu, rahu, alandlikkust, lahkust, pikka meelt ja püüavad samastuda Kristusega. 
Käesolevas kuus tähistab ristirahvas Nelipüha, sellel päeval ristiti Jeesuse jüngrid  Püha Vaimuga. Sellel päeval pidas Peetrus jutluse, 
mille peale laskis ennast ristida 3000 inimest. Selle tulemusena sündiski uus kristlaste ühendus ehk tänapäeva mõistes kirik, mille peaks 
on Jeesus Kristus. 
Tema läbi sai tugevaks Paulus. Tema läbi saavad tugevaks kõik, kes elus võtavad vastu Kristuse. Tema läbi kaotas  patt  oma jõu igaveseks. 
Tema läbi saan ma edaspidi mõtelda üksnes armust! 

Kaunist ja armastuserikast Nelipüha soovides
koguduse diakon Tiit Zeiger

Kaarli koguduses on taas noortejuht

Ma suudan kõik Tema läbi, kes teeb mind tugevaks. Fl 4:13

Kaarli koguduses ei ole juba mitu aastat olnud aktiivset noortetööd. 
Seda suurem rõõm on teada anda, et alates 20. aprillist töötab meie 
koguduses uus noortejuht Katariina Ubaleht. 
Palusime Katariinal ennast ja oma tegevusplaane veidi tutvustada.
Katariina: “Kirikusse leidsin tee 2013. aasta kevadel, kui läksin Jaani 
koguduse leeri. Peale leerikooli sattusin Jaani koguduse noorte juur-
de, sain endale imelisi sõpru ning mulle tehti ka pakkumine hakata 
abiõpetajaks pühapäevakoolis. Olen seda toredat tööd tänaseks tei-
nud juba kaks aastat. Hetkel olen esimese kursuse teoloogiatudeng 
EELK Ususteaduse Instituudis, minu õppimaminek sinna oli täielikult 
Jumala poolt juhitud. Olin küll täiesti kindel, et minu tulevik on seo-
tud meditsiiniga ja soovisin minna õppima õendust, kuid jõudsin jälle 
selgusele, et Jumala plaanide vastu ikka ei saa. Nüüd Ususteaduse 
Instituudis õppides olen väga õnnelik ning Jumalale tänulik, et ta minu 
elus nii palju imelist nii vähese ajaga korda on saatnud. 
Varasemalt olen kokku puutunud Tallinna Jaani koguduse noortetöö-
ga osaledes sealsetel noorteõhtutel. Ise ei ole otseselt noortetööd 
varem juhtinud. Minu eesmärk on hakata korraldama regulaarseid 
noorteõhtuid ning väljasõite kristlikele üritustele üle Eesti.
Jumalariigis töö tegemisel on oluline meeskonnatöö, tuleb koondada 
enda ümber usaldusväärseid ja andekaid inimesi, kellega koos teeni-
da ning ideid jagada. Pikemas perspektiivis, kui noori on rohkem, on 

minu soov korraldada kodugruppe. Kodugruppide korraldamisel ongi 
oluline, et on olemas inimesed, keda saad usaldada ning keda Jumal 
saab enda töös kasutada. Muidugi ei saa noortejuht hakkama ilma 
pideva palvetamise ning usus kasvamiseta. Seda tööd saab teha ai-
nult läbi Jumala, Teda usaldades.”  
Soovime särasilmsele Katariinale õnnistust uute ülesannete täitmisel!

Katariinaga vestles Külli Saard



Emadepäeva perejumalateenistus
10. mail kell 10.

 Esinevad kõik Kaarlikese Muusikastuudio rühmad ning 
kaasa teenivad koguduse lapsed ja noored.

Kirikukooli lapsed saavad tunnistuse.
 Lapsed on oodatud õnnistamisele.

Pärast jumalateenistust kell 11:30-13:30 
kirikuesisel platsil 

HEATEGEVUSLIK LAAT 
KAARLI KOOLI TOETUSEKS! 

Laadal on müügil
käsitööesemed, istikud, küpsetised, mesi, munad jpm

Väikestele ja suurtele daamidele avatud butiik.

Võimalik heita pilk kiriku tornist meie kodulinnale.

Avatud kohvik ja õnneloos!
Olete väga oodatud!

Kord aastas ühel laupäevasel maikuuõhtul avavad muuseu-
mid ja teised mäluasutused oma uksed tavapärasest hilise-
mal ajal ja tasuta, et tähistada üle-euroopalist muuseumiööd.

MÖÖ programm Tallinna Kaarli kirikus 16. mail

MUUSIKAPOOLTUNNID:

kell 18  Toomas Bubert – viiul, Marika Kahar – orel 
kell 19  Erich-Johann Kullamäe (orel, G.Otsa nim. 
Muusikakool), Ingmar Kiviloo (orel, VHK Muusikakool) 
kell 20 Lea Valiulina (orel) G. Otsa nim. Muusikakoolist 
kell 21 Kristel Aer – orel. 

TUHAT LAULU LAULAN SULLE!

Kaarli koguduse vähemasti 152 aasta pikkust segakoorilaulu tradit-
siooni kannavad väärikalt edasi koguduse kontsertkoor ja kammer-
koor „Canorus“. Aprillis andis juubelikontserdi kontsertkoor, „Ca-
norus“ esineb oma traditsioonilisel kevadkontserdil 19. mail Kaarli 
kirikus kell 17.30 toimuval muusikaõhtul ja sama kavaga 8. juunil kell 
18 Püha Vaimu kirikus.
Et „Canoruses“ on 33 lauljat, siis on määratlus „kammerkoor“ ehk 
koguni tagasihoidlik. Aga seda võib õigustada asjaolu, et nii mõni-
gi kord seisab rivis 25–27 lauljat. Teada tõsiasi, et iga koor on oma 
dirigendi nägu, – õigem oleks jällegi öelda, et tegu. Mida kõike „Ca-
noruse“ dirigent Piret Aidulo on jõudnud oma kooriga ette võtta ja 
kuhu neid laulma viia! 1994. aastast on osaletud kõigil üldlaulupidu-
del, vaimulikel laulupidudel ja praostkonna laulupäevadel. Traditsioo-
niks on saanud laulmine Raekoja platsil I advendil küünlasüütamise 
tseremoonial, Keskaja päevade raames Raekoja platsil ja tornide 
väljakul, Tallinna päevadel ja muuseumiöö kontsertidel, aga ka Saku 
suurhallis mardilaadal. Iseenesestmõistetavalt teenitakse laulmise-
ga oma kodukogudust ja esinetakse teistes Eesti kirikutes. Reisid 
on viinud kaugemalegi – Soome, Rootsi, Leetu ja Suurbritanniasse 
ning ka Peterburi. Seni suurim saavutus on 2010. aastal Barcelona 
rahvusvahelisel koorikonkursil võidetud hõbemedal. Tublilt esineti ka 
2012. aastal Istanbulis toimunud rahvusvahelisel koorifestivalil. Koor 
ei ärata tähelepanu mitte ainult oma kõlakultuuri poolest, vaid ka sti-
liseeritud riietusega, mille eest tuleb tänu öelda rahvakunstimeister 
Lembe Sihvrele ja õmbleja Pille Salmistele.
Eelpool nimetatud kontsertide kava on mitmekülgne, hõlmates muu-
sikat renessansiajastust tänase Eesti heliloominguni, sealhulgas on 
Mozarti, Kreegi, Tobias-Duesbergi, Kadri Hundi ja Piret Rips-Laulu 
loomingut. Juhatavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia praktikant 
Pärtel Toompere, Kaarli Kooli lauluõpetaja Grett Semidor ja koori 
peadirigent Piret Aidulo, kes mõlemad osalevad ka organistina. 
Kontsertidel on kaastegev keelpilliansambel Meelis Vahari juhatu-
sel.

Muusikateadlane Ene Pilliroog

KAARLI KOGUDUSE KONTSERTKOOR

Kaarli koguduse kontsertkoor on asutatud 1989. aastal. Koori pea-
dirigentid on olnud Marika Kahar (kuni 1991), professor Ene Üleoja 
(1991–1998), Heli Jürgenson (1999–2003) ning Mikk Üleoja (2003–
2011). Teiseks dirigendiks on koori loomisest peale olnud koguduse 
peaorganist ja muusikajuht P. Aidulo, kes peadirigentide vahetumisel 
on koori pikemat või lühemat aega ka üksi vedanud. 
Sügisest 2012 on koori peadirigendiks Raul Talmar. Tema juhenda-
misel on koori repertuaari lisandunud hulk huvitavat koorimuusikat. 
2012 jõulude ajal kanti Kaarli kirikus ette Mart Siimeri 13-osaline muu-
sikaline jõululugu „Neljas kuningas“, mille helilooja kirjutas spetsiaal-
selt Kaarli kiriku jaoks. 25. märtsil 2014 esitati Rakveres Toomas Ran-
nu helitöö Alguses, mis oli Memento tellimusel kirjutatud küüditamise 
aastapäevaks. Koostöös teiste kooridega on korduvalt ette kantud 
Hugo Lepnurme kantaati „Lunastus Kristuses“. Tihedamat koostööd 
on tehtud toomkooriga Laudate Dominum, koos on antud kontserte 
toompäevade raames ning esitati ka T. Trassi Missa de Angelis, mis 
kirjutatud 2014.a. toomoreli 100. aastapäevaks. 
Aasta tagasi võtsid kontsertkoor ja kammerkoor Canorus koguduses 
tegevuse lõpetanud segakoorilt üle kohustused segakoorilaulu päran-
di hoidmiseks Kaarlis. 
Ene Pilliroog on kirjutanud, et 1863. a. moodustas Aleksander Wurm-
berg koguduse juurde 50-liikmelise segakoori ja juba 2. juunil 1863 
kõlas abikirikus koorilaul. Kaarli koorist kasvas välja lauluselts Reva-
lia ning osa selle seltsi asutajaist pani 1865. a aluse Estonia Seltsile. 
Seega on dateeritud ajalugu 152 aastat. Erinevad koorikollektiivid on 
oma vanust hakanud lugema nende asutamisest, kuid laiemas pildis 
oleme kõik Kaarli koguduse laulupärandi edasi kandjad.
Kontsertkoori 25. hooaeg lõpeb küll alles Tartus toimuval vaimulikul 
laulupeol (3.–6. juuli), kuid kevadkontserdid juba käivad. Aprillis anti 
kaks kontserti (Püha Vaimu ja Kaarli kirikus) ning 23. mail kell 12.00 
on kontsert Rootsi-Mihkli kirikus. Kavas on Kreegi, Kalmuse, Nystedti, 
Schiavo jt looming. Tulge kuulama!

Piret Aidulo



ORELIREMONDI KAMPAANIA 
„VILED HÜÜDMA!“

Kui keegi soovib oreli kapitaalremondi toetuseks annetada, 
siis on seda võimalik teha neljal moel:
1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskarpi.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arveldusarvele 221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ris-
timispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis endani-
melise orelivile. Kõikide 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

VAIMULIKUD RABAMATKAD  KEVAD 2015

09. mai – KAKERDAJA
13. juuni – VIRU

Matkadest on oodatud osa võtma igaüks, kes raatsib 
hetkekski jätta linnakära ja soovib Eestimaa erinevatel 

loodusradadel astuda üheskoos mõned lühemad ja 
pikemad sammud, selleks et lasta end Loojal ja Tema 

kaunil kätetööl nii meis kui ka meid ümbritsevas 
puudutada ja kosutada.

EELREGISTREERIMINE: õp Kaisa Kirikal
e-post: kaisa@ekn.ee, tel: 5347 8967

PÜHALAULU KOOL 
koguneb neljapäeviti kell 17.30 Kaarli kiriku keldris ja 

ootab nii vanu kui uusi õpilasi. 
Pühalaul on Pühakirja tekstidel põhinev palvekeel. Selle 

eesmärgiks on otsida Issanda palet ja tema tahte teostumist 
meie eludes.

Pühalaulu kooli õpetaja on Dr Eerik Jõks. Tere tulemast!
Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: «Otsige mu palet!»  

Siis ma otsin, Issand, sinu palet Ps 27:8

Täiendav teave 
Eerik Jõks eerik@ekn.ee

Issanda kartus on tarkuse algus ja 
Kõigepühama äratundmine on arukus. Õp 9:10

PIIBLITUNNID
 teisipäeviti kell 14.00–15.30 kogudusemajas. 

Kevadhooaja viimane tund 19. mail.

Lisateave: õp Kaisa Kirikal, 
e-post: kaisa@ekn.ee, tel: 5347 8967

KEVADINE VÄLJASÕIT 
RAKVERRE JA LAHEMAALE

laupäeval, 23. mail 2015.

Väljasõit kell 9 hommikul kiriku juurest, tagasi umbes kell 20

KAVAS: 
• Külastada EELK Rakvere Kolmainu kogudust: kirikut 

ja kogudusemaja,  õpetaja Tauno Toompuu kõneleb 
koguduses toimuvast ja enda  palverännakust Santiago 
de Compostelasse.

• Külastada Käsmu kirikut
• Osaleda Nelipüha eelõhtu jumalateenistusel Ilumäel

Osavõtumaks 18€
Info ja registreerimine Saima Sellak-Martinson:

 Tel 5301 5848, e-post: saima.sellak-martinson@eelk.ee



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 

MAI 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 7. mail kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 20. mail kell 14 
koguduse majas

TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1
P 03. mai kell 10.00 Missa 

Kaastegev Riia Toomkiriku koor. Peale teenistust KIRIKUKOHV koguduse majas.
E 04. mai kell 13.00 Missa 
T 05. mai kell 17.30 Muusikaõhtu

Dina Ikhina – orel, Denis Makhankov – orel 
SÜDAME KÕNE JUMALAGA
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära 
võtnud oma heldust! Ps 66:20
P 10. mai kell 10.00 Missa, Emadepäev 
E 11. mai kell 13.00 Missa 
T 12. mai kell 17.30 Muusikaõhtu

Kesklinna Sotsiaalkeskuse kollektiivid, juhendaja Vaike Sarn 
N 14. mai kell 17.30 Missa, Taevaminemispüha

Kaastegev naiskoor 
PÜHA VAIMU OOTUS
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese 
juurde! Jh 12:32

P 17. mai kell 10.00 Missa
Kaastegev solist 

E 18. mai kell 13.00 Missa 
T 19. mai kell 17.30 Muusikaõhtu

Kaarli koguduse kammerkoor Canorus 
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. 
Sk 4:6
P 24. mai kell 10.00 Missa, 1. Nelipüha 
E 25. mai kell 13.00 Missa, 2. Nelipüha 
T 26. mai kell 17.30 Muusikaõhtu

Vokaalmuusika õhtu. Olesiya Litnevski – sopran 
P 31. mai kell 10.00 Missa, Kolmainupüha 

23. mail kell 17:00 
NOORTEÕHTU 

Kaarli kiriku kaminasaalis (sissepääs kiriku tagant uksest). 
Räägime juttu, laulame ja tutvume Sõnaga. 

Oled väga oodatud!


