
Kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: “Rahu olgu sellele kojale” Lk 10:5

 EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI    VEEBRUAR 2017 NR 2/62

SÕNAD JA TEOD
 Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka 
sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. /Rm 5:1–2/.

Piiblis esinevad mõisted arm ja rahu sageli koos. Jumal on armu ja rahu Jumal, ning sellest kõneleb Pühakiri esimestest 
sõnadest kuni viimasteni. Jumal loob ja kõneleb, liigutab ja voolib, andestab ja lunastab, pühitseb ja õnnistab. Jumal kutsub 
igat inimest tagasi enese juurde, et see saaks osa Tema armust ning inimese hinge jõuaks igatsetud rahu. 
Kes meist ei sooviks rahu? Mitte ainult rahu erinevate maade ja rahvaste vahel, rahu meie kodumaal ja ühiskonnas, rahu 
öistel linnatänavatel või naaberkorteris, rahu inimese elus ja südames? Kas sellist rahu annab meile Jumal? Jeesus ütles: 
Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. /Jh 14:27/. 
Maailma rahu eest on aastatuhandeid võideldud. Igatsetud rahu asemel on külvatud sageli aga rahutust, valu ja kannatusi. 
Jumala antav rahu ei ole selline rahu, mis tagab inimesele hea ja mõnusa äraolemise. Jeesuse pakutud rahu on välispidisest 
rahust hoopis sügavam ning see ulatub inimese sisse ja südamesse. Seda iseloomustavad usk ja selgus ning kindel lootus 
oma Issanda peale nii elu rõõmudes kui ka muredes. 
Saagu meile helde Jumala arm ja rahu, mida me kõik igapäevaselt igatseme ja vajame, rahu, mis sageli jääb meie mõistmi-
sele seletamatuks, kuid mis hoiab meid ning meie südame ja mõtted Issandas Jeesuses Kristuses. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui 
kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis 
armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud janäinud 
minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega. /Fl 4:7–9/.

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse uue nõukogu valimised toimusid ajavahemikul 1. jaanuar – 8. jaanuar 2017. Valmisni-
mekirja oli kantud 803 inimest, kellest valimisõigust kasutas 155 koguduse täieõiguslikku liiget. (2012. aasta. oli nimekiras 1034 
liiget, kellest valimas käis 201. Nende numbrite valguses võime öelda, et valimisaktiivsus oli kasvanud).
Nõukogu valimisnimekirjas oli 34 inimest, kellest 30 valiti koguduse nõukokku: 
Piret Allik, Heiki Arike, Elis Erm, Vootele Hansen, Martin Helme, Meelis Holsting, Kristel Kleinot, Risto-Pearu Koovit, Janno Koplimets,  
Viktor Kriesenthal, Andres-Sven Kruusman, Margit Leerimaa, Kaja Lemberg, Rolf Liiv, Mati Listra, Andre Mägi,  Tõnis Maldre, Georg Män-
nik, Merike Martinson, Siim Mõistlik, Henrik Murel, Reet Oolup, Väino Pärnaste, Erik Peinar, Rein Piilpärk, Vahur Raid, Brigita Tasane, 
Ludvig Tasane, Peep Väljaste, Ardi Vigur.

Nõukogu asendusliikmeteks valiti:
Mart Siilmann, Kärt Kase, Mall Sume, Bert Ken Raudberg.

UUS  NÕUKOGU ASUS AMETISSE
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PEREKOHVIK 11. veebruaril kell 11
Külas on 

psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstaabel.

Räägime nutiseadme võlust ja valust, 
netisõltuvusest ning internetiga seotud ohtudest.

Muusikaline etteaste Kaarlikese muusikastuudiolt:
Henry Kraas ja õpetaja Kerstin Laanemets plokkflöödil

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

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
7. veebruar Einar Laigna. Eestlase identiteet, 
  mentaalsustüüp.
14. veebruar Einar Laigna. 
  Mis saab edasi aastal 2017. 
21. veebruar Arne Hiob. Ilmutusraamatust
28. veebruar Arne Hiob. Reformatsioonist

Loengud toimuvad koguduse majas kell 18.30-20.00. 
Sissepääs vaba.

KAARLI NOORTE õhtu
17. veebruar kell 18

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

palvetame, arutleme üheskoos eluliste küsimuste üle. 

Lisateave: õp Kaisa Kirikal 
(kaisa @ ekn.ee,  5347 8967)

24. veebruaril  kell 10
EESTI SÜNNIPÄEVA 

TÄHISTAMINE

Nagu heaks tavaks saanud, 
tähistame oma kodumaa sünnipäeva 

ka ühiselt.
Ootame teid koos perega pidulikule 

Eesti sünnipäeva tähistamisele
24. veebruaril kell 10

Kaarli Koguduse maja saali!

Kõik on oodatud!

Nõukogu uus koosseis kogunes oma esimesele koosolekule 
22. jaanuaril. Sama päeva hommikusel jumalateenistusel 
õnnistas koguduse õpetaja Jaak Aus uue nõukogu ka 
ametisse.
Koosolekul valiti koguduse juhatuse esimees, juhatuse 
liikmed, revisjonikomisjon ja sinodisaadikud.

JUHATUS: abiõpetaja Kaisa Kirikal, Kristel Kleinot, Peep Väl-
jaste, juhatuse esimees Vootele Hansen, Siim Mõistlik, õpetaja 
Jaak Aus.

REVISJONIKOMISJON: Andres-Sven Kruusmann, Piret Allik, 
Hendrik Murel ja Andre Mägi. 
Koguduse SINODISAADIKUTEKS valiti Kristel Kleinot ja Mar-
tin Helme ning asendussaadikuteks Heiki Arike ja Rein Piillpärk.

Soovime koguduse nõukogule Jumala juhtimist kogudusele 
oluliste küsimustega tegelemisel.

Nõukogu protsessioon 
22. jaanuaril 
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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 31. detsember 2016 
on annetustena laekunud 79 541€
ja kirikule kingitud 629 orelivilet.

TÄNAME LAHKEID ANNETAJAID!

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 2016. aastal Kaarli kiriku haruldase 
Walcker-oreli  kapitaalremonti, 

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

taas puhtalt kõlama!

Jaanuaris tähistasid Kaarli kogudusele kaks olulist töötegijat  
koguduse juhatuse esimees Vootele Hansen ja kirikumees 
Rein Vrager oma sünnipäevi.

ÕNNITLEME KIRIKU “RAUDVARA” 

VOOTELE HANSEN – 55
19. jaanuaril täitus koguduse kauaaegsel juhatuse esimehel V.  
Hansenil 55 eluaastat.
V. Hansen on koguduse juhtimises osalenud juba 1987. aastast. 
1987–1991 oli ta juhatuse sekretär ja 2005–2009 tegutses ta 
juhatuse liikmena. Aastatel 1991–2005 ja 2009–2016 on ta 
pidanud koguduse juhatuse esimehe ametit. Vootele valiti taas 
juhatuse esimeheks eelolevaks neljaks aastaks.
Kogudus tunneb teda eelkõige aktiivse koguduseliikmena, 
aga tema tegevus ühiskondlikus mõttes on olnud palju laiem. 
Kümmekond aastat (september 1992 – märts 2003) oli ta kolm 
koosseisu järjest riigikogu liige ja Tarandi “jõulurahuvalitsuse” 
(1994–1995) keskkonnaminister. Praegu töötab ta Tallinna 
Järveotsa Gümnaasiumi geograafia ja ühiskonnaõpetuse ning 
Arte Gümnaasiumi geograafia ja religiooniloo õpetajana. Lisaks 
on ta Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees. 
Üldkiriklikest ametitest täidab ta praegu EELK Misjonikeskuse 
nõukogu esimehe ametit.
V. Hanseni tegevust Eesti Evangeelses Luterlikus kirikus on ka 
mitu korda tunnustatud: 2005. aastal sai ta EELK aukirja suure 
panuse eest EELK Kirikukogu ja mitme komisjoni töös ning 
pikaajalise ja ustava teenimise eest Tallinna Toompea Kaarli 
koguduse juhatuse esimehena ning 2007. aastal tunnustati 
teda juba EELK Teeneteristi II järgu ordeniga.

REIN VRAGER – 80
31. jaanuaril täitus kirikumees 
Rein Vrageril 80 eluaastat.
Rein on enne taasiseseisvu-
misaega tegelenud majanduse-
ga seotud küsimusi – ta töötas 
raamatupidaja ja majandusjuhi-
na aastatel 1978–1990. 2005. 
aastast töötab Rein koguduses 
kirikumehena.
R. Vrageri tegevust on Eesti 
Evangeelses Luterlikus kirikus 

tunnustatud 2011. aastal, mil ta sai EELK tunnustusmärgi ja 
aukirja pikaajalise ja ustava teenimise eest Tallinna Toompea 
Kaarli koguduses
Soovime Vootelele ja Reinule koguduse poolt nende ettevõt-
mistes Jumala õnnistust!
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VEEBRUAR KIRIKUS... Leerikool
11. jaanuar – 9. aprill 2017
29. märts – 25. juuni 2017

13. september – 10. detsember 2017

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
Koraalikoor 2. veebruaril kell 13 

koguduse majas
Seenioride klubi 15. veebr kell 14

koguduse majas

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

Kohtume teisipäeviti kell 12.15 
koguduse majas!

Huvilised on oodatud!. 
Lisateave: õp Kaisa Kirikal 

(kaisa @ ekn.ee,  5347 8967)

E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Diakon Saima Sellak-Martinson

Vaimulikega kohtumiseks palume 
ette helistada

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

K 01. veeburar kell 17.15 Missa
KAHESUGUNE KÜLV 
Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks 
inimsüdamete kavatsused. 1Kr 4:5b
P 05. veeburar kell 10.00 Missa 
E 06. veeburar kell 13.00 Missa
T 07. veeburar kell 17.30 Muusikaõhtu 

Mansur Jussupov – orel (Peterburg). Sissepääs vaba.
K 08. veeburar kell 17.15 Missa
R 10. veebruar kell 18 Heategevuskontsert “Sõprus”

III Rahvusvaheline festival-konkurss „Sõprus”, mis on pühendatud 
legendaarsele ooperi-  ja estraadilauljale Georg Otsale. Kavas: vaimulikud 
laulud ja aariad ning itaalia vanaklassika. Esinevad žürii liikmed ooperilauljad 
Venemaalt, Lätist, Hispaaniast ning Eestist. Samuti astuvad üles laste- ja 
noorte vokaalkonkursi “Sõprus 2016 ja 2017” võitjad. Sissepääs 1€.

TEENIMATU ARM
Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, 
vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18
P 12. veeburar kell 10.00 Missa 
E 13. veeburar kell 13.00 Missa
T 14. veeburar kell 17.30 Muusikaõhtu 

Piret Aidulo – orel, Kristiina Under – sopran, Toomas Bubert – viiul. 
Sissepääs vaba

K 15. veeburar kell 17.15 Missa
L 18. veeburar kell 11.00 Soomepoiste jumalateenistus
JUMALA SÕNA KÜLV
Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15
P 19. veeburar kell 10.00 Missa 
E 20. veeburar kell 13.00 Missa
T 21. veeburar kell 17.30 Muusikaõhtu 

Andres Uibo – orel. Sissepääs vaba.
K 22. veeburar kell 17.15 Missa
P 26. veeburar kell 10.00 Missa. Kaastegev oktett
JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis 
prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31. 
T 28. veeburar kell 17.30 Muusikaõhtu 

Leena Laas  – viiul ja Tuuliki Jürjo – orel kavaga Vastlarõõm. Sissepääs vaba.
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

Eerik Jõks eerik@ekn.ee, www.psalmus.eu


