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Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Jh 15:9

Need Jeesuse sõnad on pärit tähendamissõnast, kus Ta ütleb ka: „Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja 
mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.“ 
Pea kogu märtsikuu kestab paastuaeg, enese mõtete ja käitumise analüüsimise ning meeleparanduse aeg enne ülestõus-
mispühi, et teadlikult ja rohkem süveneda Jumala Sõnasse, püüda seeläbi mõista Jeesuse surnust ülestõusmise tähendust 
meie jaoks. Paljudel on juba vähem või rohkem kindlaks kujunenud ja harjumuseks saanud kombed, mida paastuajal täita, 
eesmärgid, mille poole püüelda.
Nii mõnigi on oma elukogemusele tuginedes öelnud, et Jumalale pühendatud aeg tasub end mitmekordselt. Miks leiame siis 
ometi kogu aeg midagi, mis meie arvates on olulisem, mis veel enne ära teha tuleks kui nö taevastele teemadele keskendu-
me? Ju ei ole meil sageli lihtne leppida, et viimselt on Jumala otsustus üle inimlike kriteeriumite ja lõplik sõna jääb Temale. 
Kuid püüdkem end igal päeval ise kasvatada, alustagem näiteks sellest, et märkame Kristust igas kaasinimeses ja anname 
enesele teadlikult oma tegudest aru, võttes aluseks  Jeesuse sõnad: “Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud  kellele 
tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” Seega on meie valik, kuidas me oma elus talitame, kas 
hoiame silmad Jeesusel, jäädes Tema armastusse või laseme segajatel meie vahele tulla...

Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

SÕNAD JA TEOD

Koguduse naiskooril uus dirigent
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14. veebruaril tunnustas Kaarli kogudus ja naiskoor kauaaeg-
set dirigenti Marika Kaharit audirigendi nimetusega. Sellel 
on ka otsene põhjus. Nimelt andis M. Kahar käesoleva aasta 
alguses naiskoori dirigendikepi üle uuele juhile Kersti Peter-
mannile. Erakordselt pühendunud ja produktiivse kirikumuusi-
kuna, kes tunneb väga hästi ka vaimulikku heliloomingut, on ta 
tunnustuse igati ära teeninud. 
M. Kahar oli naiskoori dirigent ligi  30 aastat – 1988. aastast 
2015. aasta lõpuni. Marika jätkab koguduse organisti ja nais-
koori laulja ning abidirigendina. Korra kuus koguneb tema 
eestvedamisel ka koraalikoor, kuhu on oodatud kõik kogudu-
seliikmed, kel soov paremini koraale laulda. Lisaks on kogudus 
Marika hoolde usaldanud oma arhiivi ja raamatukogu. 
K. Petermann on koguduse kunagise koorijuhi Evald Kutseri 
lapselapsena olnud Kaarli kirikuga seotud sünnist peale. Ko-
gudusele on ta varasemast ajast juba tuttav – vajadusel on 
ta saatnud meie koguduse koore juba paarkümmend aastat, 
mänginud jumalateenistustel ja talitustel ning esinenud teisi-
päevastel muusikaõhtutel.
1989. aastal lõpetas K. Petermann Eesti Muusikaakadeemia 
koorijuhtimise eriala Merike Toro klassis, 1991. aastast õp-
pis orelit Rolf Uusvälja juhendamisel ja lõpetas 1995. aastal 
EELK Kirikumuusikakooli. Aastail 1997–2001 täiendas ta end 
kirikumuusika alal Lübecki Muusikakõrgkoolis oreliprofessor 
Hartmut Rohmeyeri ja Heidelbergi Kirikumuusika Kõrgkoolis 
oreliprofessor Martin Sanderi juures, mille lõpetas kirikumuusi-
ka diplomiga. Mitmekülgseid teadmisi on ta saanud orelimängu 
meistrikursustel selliste tunnustatud organistide juures nagu 
Martin Haselböck, Jon Laukvik, Andrea Marcon, Jürgen Essl, 
Peter van Dijk ja Armin Schoof. Ta on esinenud paljudes Eesti 
kirikutes ning Saksamaal, Soomes, Rootsis ja Venemaal.
Kersti juhatas 1982–1992 Tallinna Jaani koguduse noortekoori 
ja oli 1989–1997 Hageri koguduses koorijuht. Ta on töötanud 

EELK Kirikumuusika Liidus ning koorijuhtimise eriala õppejõu-
na EELK Kirikumuusikakoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis ja 
Tallinna Georg Otsa nim Muusikakoolis. 2001. aastast on ta 
EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonna juhataja, 
korraldab täiendkoolitusi ja kursusi kirikumuusikutele ning on 
ka oreli- ja liturgilise orelimängu õppejõud.
Soovime Marikale ja Kerstile  jätkuvat energiat muusikatöös!



UUED VALGED KLAHVIKATTED, REMONDITUD POLSTRID, KIILLÕÕTSADE NAHATAMINE...

ORELIRÕDU LAE JA SEINTE VÄRVIMISTÖÖD LÕPPEMAS
Aasta esimestel päevadel, peale kol-
mekuningapäeva, algasid Kaarli kiriku 
orelirõdu lae ja seinte värvimistööd. 
Ülejäänud kirikusaali lae ja seinte vär-
vimistööd lõppesid juba 2014. aastal, 
oreli kohal olev lagi jäi aga ootama 
aega, mile alustatakse Walcker-oreli 
kapitaalremondiga. 
Alustuseks tuli teha otsus, kas kogu 
töö saab teha tellingutelt või tuleb siiski 
kaasata ka tõstuk. Tõstuki kasuks rää-
kis see, et selle kasutamisel ei ole vaja 
tellinguid läbi oreli ehitada. Tellingud  
oleksid kaalunud ca 10 tonni.
Tööd algasidki tõstuki katsetamisega, 
välja selgitati kuhu maani tõstuk ula-
tub ja kust tekivad nö “surnud tsoonid”, 
kuhu tõstukiga ligi ei pääse. “Surnud 
tsoonide” kõrvale otsustai paigaldada 
tellingud ja selleks sobisid L-tähe kuju-
lised karniisini ulatuvad tellingud. 
Tööde alguses kaeti orel kiledega, et 
seda kaitsta tolmu ja värvipritsmete 
eest. Tõstukilt alustati lae ja tagaseina 
tehnilise piirtusega puhastamist, tööde-
le kulus ca 100 liitirt piiritust. Osa taga- 
ja külgseinu puhastati tellingutelt.
Tööd jätkusid lae värvimistöödega, mis 
algasid ootamatu takistusega. Ehkki 
aeganõudev protsess laele sobivate 
toonide leidmiseks oli läbitud (õige alg-
se tooni leidmiseks katsetati 75 värvi-
tooniga) ja kirikusaali lagi värviti alles 

2014. aastal, siis selgus, et sama koodiga värvitooni ei olnud võimalik teha. Tänu Vär-
vikeskuse osavatele meistritele õnnestus sobiv värv siiski toonida. Lae värvimistööd 
lõppesid 22. veebruaril ja laele kulus ca 40 liitrit värvi.
Seinte värvimist alustati lõunapoolsest küljest ja põhjapoolse seina värvimiseks tõsteti 
tellingud ümber 13. veebruaril. 26. veebruaril lõppesid orelirõdu põhjapoolse seina vär-
vimistööd ja kuu lõpuks lõpetatakse ka oreli tagaseina värvimine. Siis eemaldatakse 
orelilt kiled ja paigaldatakse tagasi oreli prospektil olevad ristid.
Tööde käigus süvistati ka oreli tagaseinas pinnapealsed juhtmed ja peideti need seina 
sisse.
Suur töö 2011. aastal alanud kiriku interjööri remontimisel on lõppenud. Oleme tä-
nulikud koguduse eestpalvete ja toetuse eest!    
 

Külli Saard

Veebruaris jätkusid oreli remonditööd, 
millest võiks eraldi suuremate töödena 
esile tuua klaviatuuride remonti. 
Esimene manuaal sai tervenisti uued 
valged klahvikatted, ülejäänutel asen-
datI katkised katted. 
Klaviatuuride juures remonditi polstrid 
ja süsteemid. Korrastati registritahvlid 
ja kaks nädalat oli usinasti ametis puu-
sepp Danel, kes korrastas mängupuldi 
ümbrise ning tegi vajalikke puidutehni-
lisi parandusi. 
Jätkuv töö on olnud kiillõõtsade naha-
tamine, millest sai tehtud ka väikesed 
videotutvustused (levivad FB-s) ning 
algust on tehtud lõõtsade orelisse lii-
mimisega. Kopliaparaadi lõõtsad on 
paigaldatud, ees seisab aparaadi regu-
leerimine.
Suur töö on vilemembraanide puhasta-
mine, mida jätkub veel mõneks ajaks. 
Algust sai tehtud membraanide uute 
materjalide komplekteerimisega.

Hollandis on alanud puuduvate vilede valmistamine, vastavalt kokkuleppele peaks uued 
viled valmima aprilli lõpuks.

Orelimeister Toomas Mäeväli
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MUUSIKAGA 
KIRIK

KIRIKUKASSA 

SOE 
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KIRIK

JOOKSVAD 
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MUUD 
KULUD

TULUDEST JA KULUDEST KIRIKUS
Hea on tulla kodukirikusse, mis on soe, valge, puhas ja 
remonditud. Tore, kui kirikuuksel tervitab koguduse 
õpetaja, kirikumehed on süüdanud küünlad  mängib orel...
Kaarli kogudus on tänulik, et selline olukord on meil igapäevane. 
Suur tänu teile, koguduseliikmed, et olete hoolitsenud ja 
hoolitsete kiriku igapäevase toimimise eest.
Koguduse tulu tuleb ainult meie enda liikmete annetustest ning 
varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest.
2015. aastal laekus liikmeannetustest 103448 €, lisaks 
korjandustel ja ametitalituste annetustena 40974€
Kokku 144 422 €.
2015. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäeva-
sesks toimimiseks 179 163 €.

SOE KIRIK (küte) – 14 112 €
VALGE KIRIK (elekter) – 4 122 €
PUHAS KIRIK (koristaja ja  kojamehe palgakulu, vesi, korsitusva-
hendid, prügi, lumekoristus) – 18 397 €
SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu,  ametirõivad, 
küünlad, oblaadid, vein) –  63 047 €
MUUSIKAGA KIRIK (organistide palgakulu, oreli hooldus, helivõi-
mendus) – 29 851€
ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, soli-
daarsusmaks) – 16 388 €
JOOKSVAD REMONDID – 16 028 €
MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud tehnika jms, 
kiriku valve,  kindlustus) – 17 218 €

Ehkki Piibel räägib annetuste tegemisel kümnisest, siis kogudus 
soovitab annetusmääraks 1% sissetulekutest. Juriidiliselt siduvat 
kohustust liikmeannetuse suuruse kohta kiriku kord ette ei näe. 

Liikmeannetust võib teha kord aastas ühekordse annetusena või 
jagada see summa kuudele või kvartalitele. 

HUVIDERIKKUS
 
Kaarli kirikus toimunud muusikaõhtuil on üks sagedasi esine-
jaid olnud metsosopran Maren Ülevain, kelle tegevushaare 
on olnud avar ja mitmekülgne. Lõpetanud 1984. aastal Tallinna 
Riikliku Konservatooriumi Urve Tautsi lauluklassis, omandas 
ta 2007 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias magistrikraadi 
interpretatsioonipedagoogikas ja läbis 2009 Sibeliuse Aka-
deemias lauluõpetuse erikoolituse. Selline kindla suunitlusega 
õpingutetee on olnud aluseks nii ta solisti- kui ka pedagoogite-
gevusele. Aastail 1977–1990 laulis ta Estonia teatri kooris ja 
tegi soolo-osi, oli seejärel pedagoog Tallinna Georg Otsa nim 
Muusikakoolis ning töötas hääleseadjana paljude kooride juu-
res (sh Tallinna Toomkiriku kammerkoor „Laudate Dominum“). 
2007. aastal asutas ta koos koreograafi  ja lavastaja Eike Üle-
vainuga kunstiüksuse „Kollase Rähni ordu“, korraldades mit-
meid kontsert-etendusi. Ajaloohuvilisena ilmus 2008 ta sulest 
raamat „Ununenud lauluõpetaja“, mis on pühendatud Ludmilla 
Hellat-Lemba tegevusele. Solistina on ta repertuaari kuulunud 
nii Eesti klassikaline kui ka vaimulik muusika (sh vaimulikud 
rahvalaulud). Alates 2012. aastast on ta aga pühendunud pea-
miselt hispaania ja vene muusikale, sest ta täiendas end Mad-
ridis hinnatud pianisti Edelmiro Arnaltese juures, kes on teinud 
koostööd selliste eri põlvkondade laulutähtedega nagu Christa 
Ludwig, Katia Ricciarelli, Renata Scotto ja José Carreras. Vii-
maste aastate kontserdid ongi viinud Mareni nii Madridi kui ka 
Granadasse, kus ta on iseenesestmõistetavalt tutvustanud ka 
Eesti muusikat vaimulikust rahvalaulust tänapäeva loominguni. 
Eelmisel suvel esines ta koos kandlemängija Kristi Mühlinguga 
Granada 64. rahvusvahelisel muusika- ja tantsufestivalil, mis on 
Hispaanias üks auväärsemaid festivale. Hetkel valmib tal koos 
kitarrist Daniel Julle’ga uus kava hispaania ja vene muusikast. 
Daniel Julle on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
kitarriklassi, täiendanud end Kopenhaageni Muusikakõrgkoolis 
ja on juba kümmekond aastat ilmestanud Eesti kontserdimaas-
tikku nii kitarriduodes kui ka koostöös lauljatega.
8. märtsil Kaarli kirikus toimuval muusikaõhtul on Maren 
Ülevainu ansamblipartnerid viiuldaja Meelis Vahar ja orga-
nist Kadri Ploompuu. Kavas on peamiselt itaalia barokiajastu 
helilooja Antonio Vivaldi (1678–1741) aariad. 

Muusikateadlane Ene Pilliroog

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
1. märts  Tiina Kala. Millest kõneleb keskaegse. 
Liivimaa kiriklik kirjandus

8. märts Kristiina Ross. Erinevad keelelised 
lahendused Piibli tõlkeloos

15. märts Einar Laigna. Loomine – tekkimine

22. märts Anu Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood: 
Kristuse kannatuslugu

29. märts Anu Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood: 40 
päeva maa peal
Loengud toimuvad koguduse majas kell 18.30-20.00. 
Sissepääs vaba



TOETA KA SINA ALANUD ORELIREMONTI

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskasti.

2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arvelduskontole EE452200221057033689.

3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – 
ristilapsele ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või 
hoopis endanimelise orelivile. Vilede hind jääb vahemikku 

10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet 
pikkusega mõnest sentimeetrist 6 meetrini. 

4. Helistades annetustelefonil 9007704 
toetad oreli remonti 3 euroga.

Seisuga 1. jaanuar 2016 on annetustena 
laekunud  59 477 eurot

(millest 10 000 € ees osteti digiorel)

TÄNAME LAHKEID ANNETAJAID!

Kõigi märtsis nimelise annetuse 
teinud inimeste vahel loositakse välja

3 raamatut “Kunstniku käepuudutus...”

Hea kirikuline!

Oleme üheskoos Kaarli kiriku korda teinud - 
kirikusaal on puhas ja kaunis ning 

toetab  koguduselu selle mitmekesisuses. 
Aitäh teile, ustavad koguduse liikmed ja 

lahked annetajad, toetuse eest!

Alustasime sel aastal Kaarli kiriku haruldase 
Walcker-oreli  kapitaalremonti, 

mis maksab 250 000 eurot ja kestab 3 aastat. 
Paneme üheskoos oreliviled 

taas puhtalt kõlama!

KAARLI NOORTE õhtud märtsis
5. märts kell 17:00 

11. märts kell 18:00
18. märts kell 18:00

26. – 27. märts Ülestõusmispühade tähistamine koos 
Jaani koguduse noortega, veedame öö kirikus. Kirikus 

koguneme 20 ajal ja osaleme ka kell 22 Vaikse
 Laupäeva Vigiilial ning pühapäeval kell 10 teenistusel.

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

 12. märts kl 11.00 Perekohvik
Mõnus laupäevahommik kohvi ja suupistetega, huvitava 

vestluse ning muusikalise etteastega.

Seekord on Perekohviku külaliseks 
EELK peapiiskop Urmas Viilma, 

kellega räägime laste kristlikust kasvatamisest ja kiriku 
rollist tänapäeva ühiskonnas.

Muusikalise elamuse pakuvad muusikastuudio flöödi ja 
kitarri eriala õpilased.

Lastele samal ajal avatud mängutuba.
Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt 
ühise laua katmiseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

Ootame teid!

KAARLI KOGUDUSE NOORTELEER 
alustab 14. märtsil 2016 kell 17

Noorteleeri oodatakse noori 
vanuses 15.–19. eluaastat.
Eelnevalt ei pea olema
kirikuga seotud.

>> Registreerimine:
kaarlikogudus.eu/leerikool
Vali noortleer ja registreeru.

MÕTISKLEME 
JÄRGMISTEL TEEMADEL:
– kes on Jeesus ja mis on 

 kristlus?
– kas Jumal juhib meie elu 

 ja kuidas?
– mis saab pärast surma?
– mis on elu tähendus?
– miks on maailmas kurjus?

TEID OOTAVAD LEERIKURSUSELE 
koguduse õpetaja Jaak Aus 
abiõpetaja Kaisa Kirikal  
noortejuht Katariina Ubaleht



25. märtsil kell 13.00 Tallinna praostkonna 
RISTITEE RÄNNAK

Tule kaasa käima Suurel Reedel Jeesuse ristiteed. 
Mõtisklustega ja palves läbime ristitee peatuspunktid 

kolmes Tallinna vanalinna kirikus, mõtleme kannatusele, 
lunastusele ja meie Päästjale.

Üheskoos ristitee käimine on nähtav märk meie kirikute 
ühtsusest ja usust ning kuulutusest ühiskonnale. Võime 
loota, et meie rännak paneb mõtlema ka neid, kes pole 

siiani mõistnud, miks on Suur Reede nii oluline päev, et see 
on meiegi maal riigipüha.

Ristitee algab kell 13 EELK Tallinna Jaani kirikust 
ja Ristiteel liigutakse kirikust kirikusse ja meenutatakse 

Jeesuse ristiteed.

26. märtsil kell 16.00–19.00 
MUNAVÄRVIMISTALGUD

Ootame kõiki Vaiksel Laupäeval, 26. märtsil kell 16–19 
koguduse majja mune värvima! 

Värvime mune nii endale kui ka koguduse 
ülestõusmispühade ühise tähistamise tarbeks. 

Palun võta munad ise kaasa! Mune saab ka annetada 
tuues need eelnevalt kirikusse või koguduse kantseleisse 

ajavahemikus 21. märts – 23. märts.

27. märtsil kell 10.00 
ÜLESTÕUSMISPÜHAD KOGUDUSEGA

Tähistame ühiselt kirikuaasta suurimat püha 
jumalateenistusega, kuhu on oodatud kogu pere!

Jutluse ajal lastele käärkambris oma tegevus.

Pärast jumalateenistust:
Jagame teelauas kaasatoodud küpsetisi.

Veeretame ja koksime värvitud mune.
Mängime ja laulame vanade rahvatraditsioonide järgi.

Võta kaasa endale ja sõpradega jagamiseks värvitud 
mune ning too ühise laua katmiseks kaasa midagi 

maitsvat!

20. märtsil kell 19.00 Kaarli kirikus
Palmipuudepüha 

Kontsert-etendus “Varjust valgusesse”

Evelin Kõrvitsa muusika, Toomas Pauli tekstid ning 
mäng valguse ja varjuga

Credo-Allika kammerkoor
Orkester Collegium Consonante
Kaarli koguduse draamatrupp

Solistid Elo Toodo, Linda Kanter ja Joosep Serva
Dirigent Eivin Toodo
Lavastaja Signe Aus

Sissepääs prii. 
Võimalik teha annetus kontserdi kulude katteks.
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MÄRTS KIRIKUS... Leerikool
13. jaanuar –10. aprill 2016

14. märtsil alustab noorteleer
06. aprill – 26. juuni 2016

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
Koraalikoor 3. märtsil kell 13 

koguduse majas
Seenioride klubi 16. märtsil kell 14

koguduse majas

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 

JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala 
riigile! Lk 9:62
E 29. veebruar kell 13.00 Missa
T 01. märts kell 17.30 Muusikaõhtu

G. Otsa nim. Muusikakooli oreliklassi õpilased. Juhendaja Kristel Aer
ELULEIB
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see 
sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24
P 06. märts kell 10.00 Missa
E 07. märts kell 13.00 Missa
T 08. märts kell 17.30 Muusikaõhtu

Maren Ülevain – mezzosopran, Meelis Vahar – viiul, Kadri Ploompuu – orel
KANNATUSTE PÜHAPÄEV
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida 
ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28
P 13. märts kell 10.00 Missa 
E 14. märts kell 13.00 Missa
T 15. märts kell 17.30 Muusikaõhtu. Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel
AUKUNINGA ALANDUSTEE
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks 
Temas igavene elu. Jh 3:14b,15. 
P 20. märts kell 10.00 Missa, Palmipuudepüha. Kaastegev koguduse naiskoor.
E 21. märts kell 13.00 Missa
T 22. märts kell 17.30 Vaikse Nädala missa
K 23. märts kell 17.30 Vaikse Nädala missa. Kaastegev noorteansambel
N 24. märts kell 17.30 Missa, Suur Neljapäev. Kaastegev solist Veera Taleš
R 25. märts kell 10.00 Missa, Suur Reede, Paastumaarjapäev
L 26. märts kell 22.00 Vigiilia, Vaikne Laupäev
KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD! Kristus ütleb: Ma olin surnud, 
ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma 
ja surmavalla võtmed! Ilm 1:18
P 27. märts kell 10.00 Missa, I Ülestõusmispüha
E 28. märts kell 13.00 Missa, II Ülestõusmispüha
T 29. märts kell 17.30 Muusikaõhtu. Anton Morozovi kvartett.

PIIBLITUNNID
Õnnis on inimene, kel on hea meel Issanda 

Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päe-
vad. 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)

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.
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


