
Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? /Ii 2:10/
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Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? /Ii 2:10/
Nii küsib vaga mees Iiob pärast seda, kui teda on järjest tabanud palju ränki üleelamisi: ta on ilma jäänud kõigist oma kariloo-
madest, saanud teate oma kümne lapse surmast, tema ihu on pealaest jalatallani kaetud paisetega, mille sügelemist ta tuha 
sees istudes potikilluga kraapides leevendada püüab… 
Iiobi raamatut lugedes võime tunda ühelt poolt kaastunnet, aga teisalt ka äratundmist, et ei ole vist küll ühtegi inimest, kes ei 
oleks oma elus suuremal või vähemal määral raskuste ja kannatustega kokku puutunud. Ikka tuleb elus ette olukordi, mil küsi-
me Jumalalt, et miks nii pidi juhtuma või miks just minuga? Tihti võib juhtuda, et keerulistel ja rasketel aegadel oleme olukorra 
lahendamisega nii ametis, et unustame Jumala poole pöörduda või hoopis hüüame ahastades Jumala poole, et  Ta täidaks 
meie palved täpselt nii nagu meie meelest vaja on. See on ju nii inimlik!
Algava kuu juhtsalm (Ii 2:10), mida on nimetatud ka Vana Testamendi eetika kokkuvõtteks, näitab meile ülima eeskujuna Iiobi 
ustavust ja usaldust Jumala ja Tema tahte vastu, sest hoolimata kõigist eelpool kirjeldatud raskustest ei tulnud tema suust 
ühtki jumalavastast sõna. Iiob mõistab, et kõik, mis meil on, on Looja  kingitus ning raamatu lõpus Jumal halastab ja õnnistab 
teda nii, et annab talle rohkem tagasi kui temalt võttis. Lohutagu meidki rasketel aegadel ja andku jõudu igal ajal Iiobi kombel 
Jumalat usaldada need sõnad, mis näitavad, milleks kannatused lõpuks pöörduda võivad: „Issand õnnistas Iiobi viimast põlve 
enam kui ta esimest“ (Ii42:12a). 

Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

SÕNAD JA TEOD

Kogudus on nagu perekond
Kaarli kogudus hoolib peredest ning 
tegutseb nende heaks. Peretööl on 
palju erinevaid väljundeid:

Perejumalateenistustel saavad 
lapsed harjuda kirikuruumi ja jumala-
teenistusel valitseva hea õhkkonnaga. 
Kaasame peresid neli korda aastas 
toimuvate perejumalateenistuste (Lõi-
kustänupüha, Jõulud, Ülestõusmis-
pühad, Emadepäev) ettevalmistusse 
ja läbiviimisse: lapsed või vanemad 
loevad piiblitekste ja palveid, osale-
vad protsessioonis, teenivad kaasa 
laulmisega. Jutluse ajal on lastele 
käärkambris oma tegevus. Seeläbi 
saab neile kirikus olemine ning juma-
lateenistus tuttavaks ja omaseks. See 
pole koht, kus tuleb vaid kenasti istu-
da, õige koha peal püsti tõusta ja pealt 
vaadata, mis toimub. Lapsed on osa-
lised ja naudivad seda. Vähemtähtis 
pole lapse jaoks see, kellega koos ta 
on kirikus, kas seal on teisi lapsi ning 
kas tema pere väärtustab ühist kirikus-
käimist.

Soov on tuua pered Jumalasõna 
juurde ja muuta kirik peredele harju-
muspäraseks kooskäimiskohaks, kus 
tekib side nii koguduseelu vaimuliku 
poole kui ka kirikuruumi ja inimestega. 
Kogudus on nagu perekond☺.

Perekohvikus on olulisel kohal 
kristlike hoiakute ja väärtuste kujun-
damine, perede toetamine kristliku 
kasvatuses. Vähemtähtis pole osadus 
ja vabas vormis mõttevahetus pere-
kohviku külasesinejatega. Kõike seda 
saab teha mõnusalt hommikukohvi 
juues ja head muusikat kuulates. 

Perekohvik alustas neljandat hoo-

aega ja toimub üks kord kuus laupäeviti. Käsitlemist on leidnud mitmed teemad: Palverä-
nakud, Keldi palved, suzuki pilliõppe metoodika, erinevad lastega seotud pedagoogilised 
teemad jpm. 

Perekohviku hooaeg lõpeb tavaliselt ühise perelaagriga, kus osadusel on oluline roll. 
Laagrid on toimunud Kosel ja kahel korral Sakus laagrikeskuses “Talu”.

Lisaks toimuvad ka erinevad pereüritused: väljasõidud Eestimaa kaunitesse ja põne-
vatesse paikadesse, Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine, sportlikud perepäevad, va-
navanemate- ja  isadepäeva tähistamised, lauamängude ja lugude jutustamise päevad, 
munadevärvimine ja palju muud. 

Lapsena saadud positiivne kogemus kirikus loob eelduse, et ka täiskasvanuna püsib 
side kogudusega ning siia tuuakse oma lapsed ja pere. Kui oleme lootusrikkad ja püsivad 
oma tegemistes, kannab kogudustes tehtav peretöö kindlasti vilja.

Huviringi koordinaator Mari-Ann Oviir

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). 



KAARLI NOORTE oktoobrikuu tegemised

2.–4. oktoobril osaleme Tartu Pauluse päevadel
10. oktoobril kell 16.30  keedame moosi sügislaadale

16. oktoobril kell 18 noorteõhtu
24. oktoobril kell 18 noorteõhtu
30. oktoobril kell 18 noorteõhtu

Noorteõhtud toimuvad Kaarli kiriku keldris 
(sissepääs kiriku tagant vasakpoolsest uksest). 

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

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

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”

6. okt  E. Laigna. Lunastuse kosmilisus
13. okt  E. Laigna. Elutarkus
20. okt  J. Lahe. Mithrase kultus Rooma keisririigis I
27. okt  J. Lahe. Mithrase kultus Rooma keisririigis II
3. 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

Loengud algavad teisipäeviti kell 18.30 koguduse maja saalis  
/Toompuiestee 4/.
Sissepääs vaba,  võimalik teha annetus loengusarja jätkumise 
toetuseks

24. septembril toimusid kiriku Vabaduse väljaku poolses osas 
kaevamistööd. Vundamendi all olev  purunenud malmist kana-
lisatsioonitoru asendati uuega.

17. septembril kaeti kiriku ees oleva platsi sissesõiduteel as-
falt. 

KOGUDUSE FOTONURK

13. septembril käisid Jaak Aus ja Signe Aus Forssa kogudu-
ses. Põhjuse selleks andis Forssa koguduse noorsootöö vas-
tutava sekretäri Hannu Ylitalo pensionile minek. Sel puhul oli 
Forssa koguduses teenistus, mille ettevalmistamisel osalesid 
koguduse noored. Jutluse pidas Kaarli koguduse õpetaja Jaak 
Aus.
Hannu Ylitalo on alates 1990. aastate esimesest poolest olnud 
kahe koguduse kontaktisikuks. Sellest ajast on koguduste kon-
taktid kasvanud tihedaks sõprussuhteks ja koostööd tehakse 
kõigis töövaldkondades. 
Hannu Ylitalo koordineerib edaspidi vabatahtlikuna kahe kogu-
duse koostööd. 
Täname Hannut tehtud töö eest ja soovime talle rahulikku ja 
rõõmsat pensionipõlve. 

LÕIKUSTÄNUPÜHA HEATEGEVUSLIK LAAT
11. oktoobril kell 11.30-14.00

Ootame ostma-müüma omakasvatatud puu- ja köögivilja, 
koduleiba-saia, hoidiseid, mune, mett, liha-kala. 

Oodatud on ka käsitöö müüjad-ostjad. 
Soojad söögid, küpsetised ja kuumad joogid!
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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 ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis endanimelise 
orelivile. Kõigi annetajate nimed jäädvustatakse kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile kohta väljastab 
kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile on kirikule kingitud. Vilede hind jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on 
kokku on 5200 vilet pikkusega mõnest sentimeetrist 6 meetrini. Vile kinkimissooviga saate pöörduda koguduse kantseleisse 
või pühapäeviti kirikumeeste poole.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli remonti 3 euroga.

Täname lahkeid annetajaid!

TÄHTEDE POOLE
6. oktoobril Kaarli kirikus toimuv muusikaõhtu on eriline 
kogu Eesti muusikaloo seisukohalt, sest kavas on Edgar Arro 
(1911–1978) vaimulikku koorimuusikat, mida enamik meist pole 
veel kordagi kuulnud. Alles taasiseseisvunud Eestis ilmusid trü-
kistes viited, et ta midagi sellist üldse on loonud. Vähe on amet-
likes elulugudes nimetatud, et hilisem tunnustatud helilooja ja 
pedagoog Edgar Arro võeti Kaarli kogudusse koorijuhina tööle 
1. novembril 1936, 12. detsembril 1940 vormistati ta ühtlasi ka 
organistiks. 1935. aastal lõpetas ta Tallinna Konservatooriumi 
oreliklassi professor August Topmani juhendamisel, 1939. aas-
tal samas professor Artur Kapi kompositsiooniklassi. Kaarli kiri-
kuga olid tal pikaajalised sidemed, sest siin käis ta õpiaastatel 
orelit harjutamas ning aitas kaasa teenistustel ja talitustel. A-il 
1936–1940 oli ta ka Riigi Ringhäälingu organist. Kaarlis sai ta 
teenida 1941. aasta kesksuveni, mil ta koos Kaarli õpetaja Ju-
lius Juhkentaali ja kantseleijuhi Johannes Miidoga mobiliseeriti 
Venemaale. Kuid järgnevatel segastel ajavoogudel 1942–1952 
teenis kogudust vaikse truudusega ta abikaasa Senta Loviisa 
(Luise) Arro (1912–1995; sündinud Kodanipork). Ta oli konser-
vatooriumis õppinud koos oma abikaasa Edgar Arroga August 
Topmani oreliklassis ja lõpetas stuudiumi 1937. aastal. 
6. oktoobril toimuva kontserdi esimeses pooles on meil võimalik 
kuulda üheksat Edgar Arro vaimulikku koorilaulu. Muusikaõhtu 
teine pool on pühendatud Rudolf Tobiase (1873–1918) – era-
kordse väe ja sõnumiga looja, Eesti esimese kõrgharidusega 
helilooja - loomingule, mis on laiemalt tuntuks saanud mitmete 
kooride esituses. Et Edgar Arro oli seotud Kaarli kogudusega ja 
Rudolf Tobias sai oma orelitee alguse juhised Tallinna Toomki-
rikust organist Ernst Reinicke juures, siis oleme tol Toompäeva-
de raames toimuval muusikaõhtul sõna otseses mõtte helides 
Edgar Arro ja Rudolf Tobiase jalajälgedes. 
Muusikaõhtul esinevad Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse 
koor Laudate Dominum (juhatab Veljo Reier) ja Viimsi Püha 
Jaakobi koguduse kammerkoor (juhatab Andrus Kalvet). 
Laudate Dominum koori asutas 1990. aastal tollane Toomko-
guduse koorijuht Anne-Mai Salumäe. 1993. aastal salvestati 
esimene helikassett. 2001. aastast juhatab koori Veljo Reier, 
kes 1986. aastal lõpetas koorijuhina Tallinna Riikliku Konser-
vatooriumi professor Kuno Arengu klassis. Veljo Reier on 30 
aastat olnud tegev kirikumuusikas, kuid ta juhatab ka ERKI 
kammerkoori, millega on jäädvustanud varalahkunud sõbra ja 
helilooja Peep Sarapiku kooriloomingut. Ühtlasi laulab ta Toom-
kvartetis (bariton). Laudate Dominum koor on võtnud südame-
asjaks tähistada Eesti vaimuliku muusika suurkujude – nt Enn 
Võrgu, Johannes Kappeli, Hugo Lepnurme ja Roman Toi – juu-
belitähtpäevi. Kui koor 2011. aastal oma 20ndat tegevusaastat 
tähistas, siis jäi koos vilistlastega helisalve CD. 2015. aastal 
pälvis koor EELK aukirja.

Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor loodi 1994. aasta 
sügisel, algusest peale on seda juhatanud Andrus Kalvet. Alg-
koosseisust laulavad tänaseni sopran Airi Vaher ja bass Lembo 
Võõsa. Koori repertuaar põhineb vaimuliku muusika kuldvara-
le, mille seas on auväärsel kohal eesti muusika: Rudolf Tobias, 
Helen Tobias-Duesberg, Cyrillus Kreek, Juhan Aavik, Edgar 
Arro, Kaljo Raid, Marje Sink, Urmas Sisask, Mart Siimer, Matis 
Metsala jt. Koori dirigendi Andrus Kalveti kohta on öeldud, et 
mees nagu orkester. Ta lõpetas 1982 Tallinna Georg Otsa-nim 
Muusikakooli Silvia Melliku ja 1989 Tallinna Riikliku Konserva-
tooriumi Arvo Ratassepa ja Toomas Kapteni dirigeerimisklassi. 
Aastail 1987-1998 oli ta seotud kammerkoori „Eesti Projekt“ 
tegevusega, olles lisaks koorilauljale ka manager ja plaadipro-
dutsent (Tobias „Motetten“). 1985-1991 laulis ta Eesti Raadio 
Segakooris, 1987. aastast töötab Viimsi Keskkoolis muusika-
õpetajana. Ta lööb ühtlasi kaasa Viimsi kooliteatri tegemistes 
ning juhatab hetkel lastekoori ja noortekoori. Andrus Kalvet on 
meile saksa ohvitserina silma jäänud ka filmilinalt – „Wikmani 
poisid“ (1995) ja „Tuulepealne maa“ (2008).

Muusikateadlane Ene Pilliroog
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OKTOOBER KIRIKUS... Leerikool
09.09.2015–06.12.2015 
16.11.2015–06.03.2016

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
Koraalikoor 1. oktoobril kell 13 

koguduse majas
Seenioride klubi 21. oktoobril kell 14

koos Toomkogudusega 

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 

SUURIM KÄSK 
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka 
oma venda. 1Jh 4:21. Kaastegev koguduse kontsertkoor
P 04. oktoober kell 10.00 Missa
E 05. oktoober kell 13.00 Missa
T 06. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu

Toomkoguduse koor “Laudate Dominum” ja Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
kammerkoor. Juhatavad Veljo Reier ja Andrus Kalvet, orelil Piret Aidulo. 

IGAPÄEVANE LEIB
Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. 
Ps 145:15
P 11. oktoober kell 10.00 Lõikustänupüha peremissa
E 12. oktoober kell 13.00 Missa
T 13. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu

Olga Zaitseva – sopran, Aare Saal – bariton, Piret Aidulo – orel
JEESUSE SAADIKUD 
Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand 
sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid 
alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8 
P 18. oktoober kell 10.00 Missa

Solist Tatjana Timofejeva (sopran)
E 19. oktoober kell 13.00 Missa
T 20. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu

Kaarli koguduse kammerkoor Canorus
USUVÕITLUS 
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21 
P 25. oktoober kell 10.00 Missa
E 26. oktoober kell 13.00 Missa
T 27. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu

Hexaham Abbey koor (Inglismaa)

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)

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 lastaia 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)


