
Kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, 
et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. Mk 11:25
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Kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. Mk 11:25

Igal inimesel on oma head ja vead. Igaüks on elus teinud pattu ja eksinud Jumala ning oma ligimese vastu. On mõtteid, sõnu, 
tegusid ja tegemata jätmisi, mis meid piinavad, mida kahetseme ja mis takistavad meil elus edasi minna. Süütunne halvab 
olemise ning mida aeg edasi, seda keerulisemaks võib osutuda oma või ka teiste vigade ja ebatäiuslikkusega leppimine. 
Jumal on aga täiuslik ja hea ning Tema heldus kestab igavesti, kinnitab laulik Psalmideraamatus. Kui tuleme Issanda juurde 
võime siiralt kahetseda tehtut ning saada andeks. Need pole lihtsalt sõnad, mida Issand meile nii era- kui ka üldpihi pattude 
andeksandmisel ütleb – ... kes sa oma pattu kahetsed ja tahad meelt parandada ... ole julge, sinu patud on sulle andeks antud 
–, vaid need tõepoolest tungivad avatud ja usaldavasse südamesse, parandavad haavu, vabastavad inimese koormavast ja 
piinavast, ning annavad uue lootuse ja edasiminemise julguse. 
Sellist hingamist ja lootust peaksime andekssaanute ja armuleidnutena andma ka teistele. Meie ülesandeks on andestada 
neile, kes on meie vastu eksinud. Nõnda nagu Jeesus õpetab meid Meie Isa palves paluma: ... ja anna meile andeks meie 
võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ... Andeks palumine, andeks saamine ja teistele andestamine ei ole su-
gugi lihtsad ja enesestmõistetavad asjad. See on meis toimuv pidev õppimise protsess, mis nõuab kannatlikkust, sihikindlust 
ja eneseületust. See aitab meil kasvada armastuse ja halastuse kandjateks, et võiksime Jumala ja üksteisega elada andeks-
andmises ja rahus. 
Julgustagu meid selleks apostel Paulus kui ta kirjutab: Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu 
ka Jumal on teile andestanud Kristuses. /Ef 4:32/

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

SÕNAD JA TEOD

UUED SÕBRAD TAMMELAS
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Näärikuu 9. päeva ennelõunal siirdusid Hesingisse suunduvale 
Tallinki laevale meie koguduse õpetaja Jaak Aus, diakon Saima 
Sellak-Martinson, kirikumees Jaanus Ruiso ja Vootele Hansen. 
Eesmärk oli jõuda Edela-Hämes asuvasse Tammelasse ja 
allakirjutada koguduste vaheline sõprusleping.
Tammela on Soome vanemate koguduste sekka kuuluv ja sa-
manimelise praostkonna emakogudus. Praegu kuulub praost-
konda lisaks Tammelale viis kogudust. Nende seas ka Forssa 
kogudus, kellega oleme juba paarikümmend aastat sõbrasuh-
teid hoidnud. Tammela kogudus loeb enda alguseks aastat 
1423, kuid sealmail on rõõmusõnumit kuulutatud juba Soome 
ristiusustamise ajal. Mõne kilomeetri kaugusel asulast on Saar-
nakivid, kus on jutlustatud ja võib-olla ka sakramente jagatud. 
Tammela kirik on pühendatud peaingel Mihklile.
Kiriku vanem osa pärineb XV sajandist, piki-
hoone ja torn XVIII sajandi lõpust ja lõpliku 
väljanägemise sai pühakoda XIX sajan-
di esimestel aastatel. Hoone on ehitatud 
suurtest graniitkividest, kuid tänapäevaselt 
annab sooja kaugküte. Kiriku ees on mäles-
tusmärk kohalikele meestele, kes koos oma 
kuninga Gustav Adolfiga läksid 1630 Saksa-
maale, sambal oleva teksti kohaselt kaitsma 
usuvabadst ja võitlema riigi au eest. Lisatud 
on ka meeste nimed.
Tammela kogudus kuulub Tampere piiskop-
konda, liikmeid on umbes kuus tuhat, töö-
tajaid 17. Jumalateenistused toimuvad igal 
pühapäeval kell 10. Kogudusel on ka kabel 
Torros, kus sügisest kevadeni on jumalatee-

nistused iga kuu esimesel pühapäeval kell üks pärast lõunat. 
Koguduse õpetaja (kirkoherra) on Teijo Peltola, kes on pikalt 
tegutsenud misjonärina ka välismaal. 2014. aastal valiti kogu-
duse nõukogu (kirkovaltusto), kuhu kuulub 19 liiget, juhatajaks 
on Maija-Stiina Rahkonen. 
Meile varasemast tuttav Forssa kogudus tekkis tööstusasulas-
se abikoguduse iseseisvudes. Ka Eestis on sarnaseid lugusid, 
kus tööstuse juurde tekkinud asula saab rahvarohkemaks kui 
muu kihelkond. Näiteks võib tuua Kärdla, Sindi, Võhma, raud-
teeasulad Tapa ja Jõgeva.
Ettepaneku sõpruslepingu sõlmimiseks tegi Tammela. Kaarli 
koguduse nõukogu otsustas sõpruslepingu sõlmida 3. jaanua-
ril toimunud koosolekul.
Meie väike esindus jõudis Soome õhtul. Öö veetsime Forssa 
koguduse Klemela laagrikeskuses. Hommikul osalesime juma-
lateenistusel, jutlustas Jaak Aus. Kolmekuningapäeva järgne 



SEEKORD DIGIORELIL 
Nii organistid kui ka kuulajad teavad hästi Kaarli uhke Walckeri-
oreli kõlavärve, aga et see võimas pill hiljuti „puhkusele“ saadeti 
ja remondivalmidusse seati, siis tuleb meil kõigil nüüd mõneks 
ajaks harjuda Roland’i nimelise digioreliga. Oma tutvuse teeb 
sellega ka organist Kristel Aer, kes esineb 2. veebruaril 
Kaarli kirikus toimuval muusikaõhtul. Organist selgitas, et sel 
korral ei tahakski ta millelegi muule tähelepanu juhtida, kui 
kõlaerinevustele „päris“- ja „mänguoreli“ vahel. Uue olukorraga 
harjumine olla vähemalt tema puhul kõige keerulisem! 
Mis on kavas?
Kristel Aer: „Bachi ja Mendelssohni teosed, mis peaksid küll 
igal pillil mängitavad olema. Lisaks – meenutades Eesti Ore-
lisõprade Ühingu just hiljuti toimunud reisi Taani orelite juurde 
– Nicolaus Bruhnsi (keda sakslased Saksa ja taanlased jälle-
gi Taani heliloojaks peavad!) „Nun komm der heiden Heiland“ 
ning Juhan Aaviku vähetuntud „Pastoraal““.
Kui tegusad on ühe organisti tööpäevad?
Kristel Aer: „Hetkel võtab kõige rohkem aega ikka põhitöö 
EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas ning 
oreliõppejõuna Tallinna Georg Otsa nim Muusikakoolis. Käes-
oleval aastal on tulemas Max Regeri 100. surma-aastapäeva 
tähistav festival Tallinna toomkirikus meie Regeri-mängijate 
lemmikorelil.  Selleks tuleb igal esinejal ära õppida üks Regeri 
suurteostest. Ees on ootamas veel mitmeid kontserte, näiteks 
veebruaris esinen koos Vanalinna Segakooriga Bakuu konser-
vatooriumi saalis seoses Eesti Vabariigi aastapäeva tähistami-
sega, suvel on soolokontserdid Taanis ja sügisel Tšehhi pealin-
nas Prahas.“

pühapäev meenutab Jeesuse ristimist Jordanis Ristija Johan-
nese poolt. Jutlustaja meenutas, et patuta Jeesus tegi läbi pu-
hastusriituse, millega ta samastus, meie patuste inimestega. 
Ta samastus oma armastuses meiega, et meie võiksime teda 
vastu võtta.
Pärast jumalateenistust toimus lõunasöök. Lõunasöögi osalus-
tasud on tavaliselt mõeldud misjonitöö toetamiseks. Seekord 
otsustati need anda meie koguduse lastetöö edendamiseks. 
Road olid valmistatud kohalike perenaiste poolt ja väga maits-
vad. 
Prae ja magustoidu vahel peeti mõned kõned ja koguduse 
õpetajad ja meie juhatuse esimees ning Tammela nõukogu 
juhataja kirjutasid alla sõpruslepingu. Teijo Peltola põhjendas 
koguduseliikmetele sõpruslepingut ütlusega, et meie koguduse 
toimimine võib olla nende tulevik. Kirikuliikmete arv väheneb 
ja ees võivad oodata kitsamad ajad, kus rohkem tööd jääb va-
batahtlike kanda ja rõhku on veel enam vaja panna laste ning 
noortetööle.
Lõuna järel tutvusime kogudusemajaga ja vestlesime kogudu-
seliikmetega. Mitmed sealsed talud on väga põlised. Tore oli 
kohtuda peremehega, kes ütles, et peab talu, mis on nende 
pere käes olnud juba XVI sajandist.
Meil on sõpruskogudus Eesti põllumajanduspiirkonnas, Pilist-
vere Andrese kogudus. Nüüd on ka Soomes meil sõbraks maa-
kogudus. Kaarli kogudusse kuulus samuti põllumehi, Mõigu 
valla rahvas.
Loodame ja palume, et meie koostegemistel kõigi sõpradega 
on Jumala õnnistus ja me saame olla hea sõnumi kuulutajad.

Juhatuse esimees Vootele Hansen     

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
2. veebruar Vootele Hansen
9. veebruar Einar Laigna. Maarjamaa lugu
16. veebruar Aleksei Turovski. Loomad Piiblis
23. veebruar Josef Kats. Piibliga seotud 
  kohanimed Tallinnas
Loengud toimuvad koguduse majas kell 18.30-20.00. 
Sissepääs vaba

KAARLI NOORTE õhtud veebruaris
5. veebruar kell 18

12. veebruar kell 18
19. veebruar kell 18
26. veebruar kell18

Noorteõhtud toimuvad Kaarli kiriku keldris. 
Noorteõhtutel räägime Jumalast, õpime Piiblit, 

palvetame, arutleme üheskoos eluliste küsimuste üle. 

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

24. veebruaril kell 12  
EESTI SÜNNIPÄEVA 

TÄHISTAMINE

Nagu heaks tavaks saanud, 
tähistame oma kodumaa sünnipäeva 

ka ühiselt.
Ootame teid koos perega pidulikule 

Eesti sünnipäeva tähistamisele
24. veebruaril kell 12

Kaarli Koguduse maja saali!

Kõik on oodatud!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
www.psalmus.eu



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 veebruarikuus 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!

Möödunud kuukirjas andsime teada tähtsast otsusest alustada 
Walcker-oreli kapitaalremondiga. 
Nädalad on jaanuaris läinud väga kiirelt. Oreli remondi algusega 
vajasid  kõik veidi harjumist, aga nüüd juba töö laabub. 
Kuna oreli remondiga samale ajale kavandati ka kirikusaali 
lääneseina ja oreli kohal oleva lae remont, siis tuli algset plaani 
oreli remondi osas pisut kohendada. Seinte ja lae remontijad ei 
teadnud, kui keerukaks osutub oreli kohale pääsemine. Kaaluti 
tellingute paigaldamist orelikapi sisse. Seda võimalust silmas 
pidades otsustati orelist eemaldada enamus esimese manuaali 
vilestikust, kokku oma 2200 vile, et kaitsta neid võimaliku 
kahjustumise eest kirikusali remondil. See tingis vajaduse 
leida neile viledele turvaline manööverpind. Mahavõetud 
prospektiviled hoiustasime tornialuses ruumis oreli kõrval, sinna 
tehti spetsiaalsed toed vilede hoidmiseks. Ülejäänud viledele 
valmistasime puidust virnastatavad restid ning ladusime viled 
nendega orelikapi sisse varjulisse piirkonda. Edasi järgnes 

ORELI KAPITAALREMONDIST

tuulepõhjadest membraanide ning mängupuldilt klaviatuuride 
eemaldamine. Klaviatuure remonditakse Tapal asuvas 
töökojas. Hetkel käib esimese manuaali klahvidele uute katete 
paigaldamine. Vanad katted olid suurel määral katki murdunud, 
nende taastamine ei olnud võimalik. Klahvidele on paigaldatud 
uued tekstiilpolstrid ja tehtud värviparandused. Paralleelselt 
otsisin võimalust purunenud registrinupukeste asendamiseks. 
Õnnestus leida plastivalu töökoda, kus valatakse uued nupud 
vanade eeskujul puuduvate asemele. Terved nupukesed 
jäävad edasi kasutusse.
Suur ja mahukas töö oli rõdu kolimine ja orelikapi katmine, 
mis sai ühisel jõul lõpuks tehtud. Loodetavasti katsime oreli 
piisavalt ja kahjustusi ei teki.
Mitmes jaos oleme Saksamaalt saanud vajalikke nahku 
pneumaatika lõõtsakeste ja membraanide katmiseks. Nahku 
kulub kümnete viisi ja ruutmeetrite kaupa. Kuna töö all on 
mängupult ja osa vilestikust, siis tuli viled mõõdistada, et osata 
tellida uued viled, millega asendada omaaegsed asendusviled.
Kirikus on töötingimused seinte piiritusega pesemise tõttu 
raskendatud ja oleme töötanud Kuusalus asuvas ateljees, kus 
käib lõõtsakeste puhastamine vanast nahast ja uute nahkade 
paigaldamine. Kohe kui kiriku seina ja lae remonditööd jõuavad 
rahulikumasse faasi, saab alustada oreli puhastamisega 
ning mängupuldi releede korrastamise ja uute lõõtsakeste 
paigaldamisega. Loodetavasti suudame püsida graafikus ja 
mängupult saab taas töökorda ülestõusmispühadeks.

Orelimeister Toomas Mäeväli



VEEBRUAR KIRIKUS... Leerikool
13. jaanuar –10. aprill 2016
06. aprill – 26. juuni 2016

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
Koraalikoor 4. veebruaril kell 13 

koguduse majas
Seenioride klubi 17. veebr 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 

JUMALA SÕNA KÜLV  
Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15
E 01. veebruar kell 13.00 Missa
T 02. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu. 

Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE
Vaata, me läheme üles Jerusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis 
prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
P 07. veebruar kell 10.00 Missa
E 08. veebruar kell 13.00 Missa
T 09. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Maila Plooman – sopran, Marika Kahar – orel. Sissepääs vaba.
JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1 
Jh 3:8b
P 14. veebruar kell 10.00 Missa
E 15. veebruar kell 13.00 Missa
T 16 . veebruar kell17.30 Muusikaõhtu

Niels Pfeffer – kitarr, Kristina Vilotseva – orel. Sissepääs vaba.
PALVE JA USK
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri 
meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8
P 21. veebruar kell 10.00 Missa
E 22. veebruar kell 13.00 Missa
T 23. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Olga Gams – orel. Sissepääs vaba.
JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala 
riigile! Lk 9:62
P 28. veebruar kell 10.00 Missa
E 29. veebruar kell 13.00 Missa

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)

PEREKOHVIK 13. veebruaril kell 11

Külas on nõustaja Helena Ojala.

Muusikalised etteasted lastekoori vanema rühma laste poolt.

Kohvi ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt ühise laua kat-
miseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

Perekohvik on avatud koguduse maja saalis ja sinna on oodatud kõik 
huvilised vanusest ja pereliikmete arvust sõltumata!


