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Novembri kuu on hingedekuu ja sügist on ikka nimetatud hingedeajaks. Esimesel novembril tähistatakse kõikide pühakute 
päeva ja järgneval päeval on hingedepäev. Novembri lõppu langeb ka kirikuaasta viimane pühapäev, mida nimetatakse igavi-
kupühapäevaks või ka surnutemälestamise pühaks. Mulle meenub aeg, kus just sel pühapäeval mälestati oma armsaid, kes 
siit maailmast on lahkunud ja mälestamiste ettelugemine võttis aega pea pool tundi. 
Ilmselt suunab meie mõtteid sellistele teemadele ka sügisene pimedus ja looduse nukker ilme. Põhjuseid võiks olla veelgi, kuid 
just sügisel ja talve alguses võime tajuda isegi lootusetuse ja masenduse tunnet. 
Mina ei taha aga seda tunnet kuidagi suurendada. Vastupidi! Tahaksin, et kristlastena kannaksime ka kõige süngemas öös ja 
mustemas masenduses seda lootust, et Jeesuse Kristuse läbi on tulnud maailma valgus. See Valgus on võitnud pimeduse ja 
surma, see Valgus kannab meid igavikku.
Sattusin juhuslikult ühele interneti leheküljele, kus inimesed nii öelda süütavad küünlad oma lähedaste mälestuseks. Iseene-
sest tore mõte. Kuid neid teateid lugedes tundsin, et midagi on valesti. Selle leheküljel nad loetlevad, keda nad meenutavad ja 
kellest nad puudust tunnevad. Seal mälestavad vanemad oma lapsi ja lapsed vanemaid ning sõbrad lahkunud kaaslasi. Seda 
kõike aga saadab ääretu kurbus ja nukrus, mis on ka mõistetav. Kuid tagasi tulles Jumala armastuse juurde, võiksime hoopis 
tänuliku meelega meenutada neid imelisi kaasteelisi, kes on meile andnud igaüks midagi kordumatut. Meenutada neid hetki 
ja pidada kalliks seda head mälestust. 
Minnes oma lähedaste hauale või mõeldes neile kirikus, süüdakem küünal lootuse märgina, et Jeesus Kristus on meile kõigile 
eluvalguse  kinkinud ja tema armastus annab sooja ka kõige pimedamas ja süngemas öös või eluhetkel. 
Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust.  Sest kui 
me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. 1Ts4:13-14

Koguduse õpetaja Jaak Aus

SÕNAD JA TEOD

Vajame igapäevaselt vaimutoiduna Jumala Sõna
Kasvamine on inimese elu loomulik osa. Kui olime lap-
sed, siis oli meie sooviks suureks kasvada. Täiskasva-
nuna me jätkame kasvamist, ennekõike ehk oma hinge, 
vaimu ja oskuste poolest. 

Öeldakse, inimene õpib kogu elu. Nii on ka vaimu-
liku kasvamisega. Kui inimene tuleb Jumala juurde ja 
saab ristitud, siis algab tema Jumalas kasvamine ja 
arenemine. Ristimine avab meile tee Jumalariiki, kuid 
ainuüksi ristimise läbi ei ole me vaimselt veel küpseks 
saanud. Selleks, et meie usuline kasv edeneks, tuleb 
meil väsimatult hoolitseda oma hinge ja vaimu eest, et 
me apostel Pauluse sõnadega tõtt rääkides armastu-
ses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea – Kristus 
/Efeslastele 4:14–15/. 

Me räägime tihti koguduse kasvamisest. Mõtleme, 
mida selleks tuleks teha, et kogudus kasvaks suu-
remaks liikmete arvult. Et kasvada Jeesuse Kristuse 
armus ja tundmises, peame kasvama ja arenema ar-
mastuses ja usus, tunnetuses ja kogemises. Seetõttu 
on oluline küsida endalt, millisel viisil ma kasvan usus, 
millega kastan oma hinge ja vaimu. Milline on minu vai-
mulik elu? Milline on minu osadus Jumalaga ja kaas-
kristlastega? Soovi korral on igaühel võimalik päevast 
päeva astuda konkreetseid samme selles suunas, et 
meie usk jõudsasti kasvaks, et võiksime tänases päe-
vas olla maa soolaks ja maailma valguseks igaühele, 
kes vajab oma ellu andestust ja rahu, elujulgust. Asjata 
ei öelda, et meie usu parim tunnistus on meie igapäe-
vane teelolemine Jumalaga.

Vaimuliku elu kasvamiseks on Kaarli koguduses 
mitmeid võimalusi. On koguduse jumalateenistuslik 
elu – pühapäeviti ja esmaspäeviti on võimalik astuda 
üle kirikuläve, tulla osadusse ligimese ja Jumalaga, osa 

10. septembril toimus tore pereüritus –  kõiki huvilisi oodati Kaarli kirikut tundma õppima viie erineva 
meelega.  Kaarli kirikus kuulati (ära tuli tunda kellahelin, veesolin, lauluraamatu lehtede krabin...), nuusu-

tati (vahaküünla ja viiruki lõhn), vaadati (kirikust tuli üles leida fotodel olevad pisidetailid), kombiti (läbi 
kotisuu katsuti erinevaid materjale) ja maitsti (aimati järele armulauaosadust 

ühiselt leiba ja viinamarju jagades). 

saada Jumala Sõnast, palvest ja armurikkast armulaua sakramendist. 
Nädalasiseselt toimuvad koguduses erinevatele eagruppidele suuna-
tud tegevused, on muusikaõhtud ja loengusari, toimuvad kohtumised 
seenioritele, korraldatakse ühiskülastusi huvitavatele näitustele, saab 
osa võtta koraalikoorist ja Pühalaulu koolist, laulda mudilas-, laste-, 
noorte-, kammer-, kontsert- ja naiskooris, korraldatakse erineva suunit-
lusega lühikursusi, on toimekas laste- ja noortetöö. Jumalateenistusliku 
elu väliselt hoiavad meie vaimu virgena ka meie isiklik palveelu – iga-
päevased hommiku- ja õhtupalved ning Pühakirja lugemine. Viimaseks 
annab hea võimaluse kirikukalender, kus on kirjas nii jumalateenistus-
tel kasutatavad kirjakohad kui ka soovitatavad piiblilugemised igaks 
päevaks.

Alates kevadest 2013 on Kaarli koguduses jätkunud piiblitunnid, 
mis toimuvad teisipäeviti kell kaks päeval. Tundides loeme Pühakirja 
ja käsitleme usuelu erinevaid teemasid. Käesolevaks oleme üheskoos 
läbi lugenud ja mõtteid vahetanud Johannese evangeeliumi ja Apostlite 
tegude raamatu üle. Sellel sügisel alustasime Matteuse evangeeliumi 
lugemisega, mille plaanime lõpetada kevadel 2016. aastal. 

Olen aeg-ajalt endalt küsinud, mis toob inimesi piiblitundi. Kas on 

Piiblitund koguduse maja saalis



Kahe koguduse seenioride kohtumine toimus seekord Toomkirikus. 
Kaarli koguduse esindust tervitas Toomkiriku vapiruumis lisaks seenio-
ridele ka koguduse õpetaja Arho Tuhkru, kes kõneles sellest, mida huvi-
tavat Toompäevade raames tehti. Ta rõhutas meie koguduste erinevate 
töövaldkondade kokkupuutepunkte: kooliõpilaste kohtumist, kooride 
vahetust, kontserte, ühist rännakut läbi vanalinna.
Rõõmustati üheskoos ka selle üle, et seekordse Toomkoguduse Maarja 
medali sai meie koguduse liige Jüri Arrak.
Istuti ühises kohvilauas, lauldi oktoobrikuu sünnipäevalastele organist 
Kadri Ploompuu saatel ja tervitati üllatuskülalist – Eesti Piibliseltsi 
peasekretär Jaan Bärensoni. Ta rääkis väga põnevalt käsikirjalistest 
pühakirja tekstidest enne trükikunsti leiutamist, piibliraamatute aja-
loost, erinevatest eestikeelsetest piiblitõlgetest ja nende levitamisest.
Kaarli koguduse seeniorid on väga tänulikud Toomkogudusele küla-
lislahkuse eest, oli väga soe ja südamlik kohtumine ning loodetavasti 
jätkuvad meie iga-aastased kokkusaamised.

Toompäevade raames on toredaks tavaks saanud Kaarli Kooli ja Toom-
kooli ühine sõpruspäev. Seekordne kohtumine kandis teemat tänulik-
kus. Kohtumisel toimus ühine ja üksteisele laulmine Kaarli kirikus. 

4.–11. oktoobril toimusid Tallinna Toomkoguduse ja Tallin-
na Kaarli koguduse ühisel ettevõtmisel Toompäevad. Päevad 
kandsid nimetust “Lootus Loojale”.
Toompäevad avati missadega Toom- ja Kaarli kirikutes ning 
lõpetati nädal hiljem Lõikustänupüha missadega samades 
kirikutes. Kahe pühapäeva vahele jäi mitmekesine ja huvitav 
programm mõlemas kirikus:  
– R. Tobiase ja E. Arro loomingust kantud muusikaõhtu Kaarli 
kirikus, A. Pärdi loominguga orelipooltund ja “Hortus Musicuse” 
kontsert Toomkirikus. 
– Einar Laigna loeng Kaarli koguduses ja Toomkonverents 
Toomkirikus, kus põnevad ettekanded tõid kuulajani Kiek in de 
Köki muuseumijuht Toomas Abiline, Eesti Piibliseltsi peasekre-
tär Jaan Bärenson, kunstiajaloolane Juhan Kilumets ning Tartu 
Ülikooli kunstiajaloo professor Juhan Maiste. 
– Külma laupäeva hommikune palverännak Kaarli kirikust 
Toomkirikusse peatustega vanalinna kirikutes ja linnamüüri tor-
nide juures ning jätkus orelipooltunniga Toomkirikus.
– Kaarli Kooli ja Toomkooli ühine sõpruspäev ning mõlema ko-
guduse seenioridega kohtumine jpm.
Tavapäraselt toimus Toompäevade raames ka Toomkoguduse 
Maarja medali ja kultuuripreemia üleandmine, mille seekord sai 
Kaarli koguduse liige kunstnik Jüri Arrak. 

Lõikustänupühal toimus peale perejumalateenistust Kaarli kiriku esisel 
platsil seitsmendat korda sügislaat kogudusele juba tuttavas vormis 
–  supikatlas podises maitsev hernesupp, kohvikus sai küpsetiste ja 
kiluvõileibade kõrvale rüübata sütel valminud lõkkekohvi ja kuuma 
õuna-ingveri jooki, uuendusena suitsetasime kohapeal maitsvat kala. 
Täiendada sai toiduvarusid - pakuti suitsulihatooteid, koduleiba, mett, 
sibulat, küüslauku jpm.  Sel aastal olid müügil noorterühma valmista-
tud maitsvad õunakeedised (õunaknoos). 
Laadalt laekus kiriku remondi heaks tulu 330 eurot. Täname 
kõiki lahkeid annetajaid!

TOOMPÄEVAD “LOOTUS LOOJALE”

see sobiv päevane kellaaeg või nädalapäev, või on need kaas-
teelised, kellega on võimalus koos Pühakirja lugeda ja loetu 
üle mõtteid vahetada, või on see hoopis traditsiooniline laul ja 
palve tunni lõpus. Palusin viimases piiblitunnis osalejatel anda 
tagasisidet toimunud kooskäimistele. Kõlama jäänud mõned 
mõtted, miks piiblitunnis osaletakse, olid märksõnadena järg-
mised: Pühakirja teksti üheskoos lugemine ja seletus; võima-
lus teada saada elust 2000 aastat ja rohkem tagasi; õppida 
tundma Jeesuse elu ja kaasaega; toredad kaasteelised; koos 
kasvamine usus ja teadmistes. Küllap on neid märksõnu teisigi, 
mis aitavad meil ühes suunas liikuda ja kasvada kõigiti selle 
sisse, kes on meie elu ja koguduse, meie Kiriku ja kogu ilma-
maa Issand – püha kõigevägevam Jumal. 

Head kaasteelised, julgustan siinkohal igaüht mõtlema sel-
lele, kuidas oma vaimulikku elu süvendada ja usus kasvada. 
Nii nagu ihutoiduseks vajame me igapäevast leiba lauale, vaja-

me igapäevaselt vaimutoiduna Jumala Sõna, et meie jääksime 
Jumalasse ja Tema jääks meisse. Aeg, mille Jumala Sõna lu-
gemiseks ja palveks võtame, ei ole maha visatud aeg. See on 
meile võimaluseks ja õnnistuseks olla ühenduses oma Loojaga 
ja lauliku sõnade läbi õppida Teda tundma kõigil oma teedel, et 
Tema teeks meie teeraja tasaseks /Õpetussõnad 3:6/. 
Julgustan Sind, hea lugeja, osalema Kaarli koguduse piib-
litundides, et võiksime üheskoos süveneda Raamatute Raa-
matu teksti ja selle sõnumisse, et saaksime üheskoos Jumala 
Sõnas kirjutatu üle arutleda, lasta Sõnal oma olemist ja tegut-
semist Jumala lapsena puudutada ning eluteel juhatada. Me 
koguneme taas teisipäeval kell kaks Kaarli kogudusemaja suu-
res saalis.

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal



TOETA 
ORELIREMONDI KAMPAANIAT 

„VILED HÜÜDMA!“
1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskasti.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arvelduskontole 221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ris-
timispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis endani-
melise orelivile. Kõigi annetajate nimed jäädvustatakse kiri-
ku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile kohta 
väljastab kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile on kiri-
kule kingitud. Vilede hind jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 
euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega mõnest sen-
timeetrist 6 meetrini. Vile kinkimissooviga saate pöörduda 
koguduse kantseleisse või pühapäeviti kirikumeeste poole.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli 
remonti 3 euroga.

Täname lahkeid annetajaid!

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
03. nov R. Saard. Usupuhastuspüha küsimus Eesti Vabariigis 1930ndatel
10. nov R. Saard. Religiooni rahvuslikustamisest ja kodakondsuspoliitikast Eestis enne II maailmasõda
17. nov T. Abiline. Maarjamaa nimelugu
24. nov T. Abiline. Maarjamaa tagasitulek. Ülevaade katoliku kiriku ajaloost Eestis 19.-21. saj
1. dets  A.Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood: Taavet
8. dets  A. Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood: Saalomon

TÄHTEDE POOLE
Kui Kristina Vilotševa umbes kümme aastat tagasi ühel kontserdil esmakordselt 
orelimängu kuulis, siis puudutas see teda niivõrd, et sündis otsus: tahan mängida 
sellel võimsal pillil! Tema tee muusika juurde on olnud lausa klassikaline. 2005. 
aastal lõpetas ta Nõmme Lastemuusikakooli klaveri erialal Tiiu Soo klassis ning 
2010 Tallinna Georg Otsa nimelise Muusikakooli muusikateooria erialal Raili Sule 
ja Maia Lilje juhendamisel.  Otsa-kooli õpingute ajal leidiski ta tee oreli juurde, 
esimeseks juhendajaks Kristel Aer. Õpingud jätkusid Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemias professor Andres Uibo oreliklass ja seejärel Lübecki Muusikakõrgkoolis 
professor Hartmut Rohmeyeri juures. Ta on osalenud paljude organistide meist-
riklassis, nt Guy Bovet, Michael Radulescu, Franz Danksagmüller, Edouard Oga-
nesian, Peter van Dijk, Aleksei Šmitov, Matteo Galli. Noore inimese muusikalist 
arengut on märgatud sedavõrd, et tal on olnud au osaleda mitte üksnes Gustav 
Adolfi ja Kriisade orelifestivalil, vaid koguni Tallinna Rahvusvahelisel orelifestivalil. 
Mitmekülgse inimesena jõudis ta 2012 lõpetada Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna 
Kolledži äriõiguse erialal, 2013. aastast on ta alustanud ka heliloominguga. 
Kaarli kirikus 3. novembril toimuval muusikaõhtul musitseerib organist Kristina 
Vilotševa koos viiuldaja Daana Otsaga. Daana on tuntud kui eksklusiiv-alternatiiv-
viiuldaja electric-violin grupist Violina, kuid ta on 2005. aastal esindanud Eestit ka 
Eurovisiooni lauluvõistlusel Kiievis tüdrukutebändiga Suntribe („Let’s Get Loud“). 
Noorte muusikute seekordne kava on läbinisti klassikaline: Händel, Corelli, Bach, 
Buxtehude.
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Loengud algavad teisipäeviti kell 18.30 
koguduse maja saalis  /Toompuiestee 4/.

Sissepääs vaba

KAARLI KOOLI LASTEAIA 
20. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE

1. nov kell 10 tänujumalateenistus Kaarli kirikus. Osalevad 
lasteaia lapsed ja õpetajad.
1. nov kell 16 Kõigi pühakute päeva kontsert “Venite ad 
me”/“Tulge mu juurde”. Esineb HORTUS MUSICUS, kunstiline 
juht Andres Mustonen. Piletid alates 5 €. 

Piletitulu läheb Kaarli Kooli toetuseks.

5. nov kell 17.30 Westholmi Gümnaasiumi saalis lasteaia 
sünnipäeva vilistlaste ja praeguste õpilaste kontsert. Oodatud 
on kõik lasteaia endised ja praegused lapsed koos peredega.

7. nov kell 12 Heade mõtete päev. Omi häid mõtteid ja 
soove jagavad nii kooli pere esindajad, kui ka külalised ning 
huvitavad ja laiemale üldsusele tuntud inimesed. (osalemine 
kutsetega)



NOVEMBER KIRIKUS... Leerikool
09.09.2015–06.12.2015 
13.01.2016–10.04.2016

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
Koraalikoor 5. novembril kell 13 

koguduse majas
Seenioride klubi 18. novembril kell 14

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, 619 9101
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 

PIIBLITUNNID
Õnnis on inimene, kel on hea meel Issanda 

Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja 
päevad. Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud 

veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja 
mille lehed ei närtsi. Psalm 1:1a–3

Tunnid toimuvad 
teisipäeviti kell 14.00–15.30 

kogudusemajas. 
Lisateave: õp Kaisa Kirikal 

(kaisa @ ekn.ee,  5347 8967)

ANDKE ÜKSTEISELE ANDEKS 
Sinu käes on andeksand, et Sind kardetaks. Ps 130:4
P 01. november kell 10.00 Kaarli Kooli lasteaia 20. sünnipäeva 

tänujumalateenistus
Kaastegevad lasteaia kollektiivid ja naiskoor

 kell 16.00 Kõigi Pühakutepäeva kontsert \’Venite ad me/Tulge mu juurde\’
HORTUS MUSICUS. Kunstiline juht Andres Mustonen. Kontserdi tulud lähevad 
Kaarli Kooli toetuseks. Piletid alates 5€ Piletilevist ja enne algust kohapeal.

E 02. november kell 13.00 Missa, Hingedepäev
T 03. november kell 17.30 Muusikaõhtu

Kristina Vilotševa – orel
KAHE RIIGI KODANIK 
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema 
päralt olgu au ja igavene võimus. 1Tm 6:15,16
P 08. november kl 10.00 Missa
E 09. november kell 13.00 Missa
T 10. november kell 17.30 Muusikaõhtu

Lastekoor Peterburist, Aleksander Tsvetkov – orel
VALVAKE!
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
 P 15. november kell 10.00 Missa
E 16. november kell 13.00 Missa
T 17. november kell 17.30 Muusikaõhtu

André Amadeus Trumm – tenor, Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel
KRISTUS – TAEVA JA MAA ISSAND
Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10
P 22. november kell 10 Missa, Igavikupühapäev
E 23. november kell 13 Missa
T 24. november kell 17.30 Muusikaõhtu

Ott Indermitte - bariton, Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
P 29. november kell 10 Missa

KAARLI NOORTE õhtud novembris

06. november kell 18.30
20. november kell 18 
27. november kell 18.

Noorteõhtud toimuvad Kaarli kiriku keldris. 

Noorteõhtutel räägime Jumalast, õpime Piiblit, palvetame, arutleme 
üheskoos eluliste küsimuste üle. 

Kontakt: (katariina.ubaleht@eelk.ee) FB: Katariina Ubaleht


