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SÕNAD JA TEOD
Armsad vennad ja õed Kristuses! Alanud 
on 2018. Issanda Aasta ja oleme soovi-
nud head ja õnnistatud uut aastat pal-
judele inimestele. Tänases mõtiskluses 
lähtun Jeesuse nimepäevast, mida meie 
kirikus tähistatakse 1. jaanuaril ja katoli-
ku kirikus 3. jaanuaril.

Lasin kunagi 5. klassi õpilastel kodus 
uurida, kuidas nad on oma nime saanud, 
milline on selle saamislugu ja mis on 
nime tähendus. Oli päris tore vastuseid 
lugeda ja rõõm näha neid, kes said teada 
oma nime tähenduse. Oli vahva kuulda, 
kuidas üks õpilane ütles, et tema nimi on 
nagu indiaanlastel, kelle nimi iseloomus-
tas teatud isikuomadusi.

Jeesuse nime tähenduses “Jumal 
päästab” kajastub, kes on Jeesus ja mil-
leks ta saadeti. Matteuse evangeeliumi 
alguses öeldakse, et Jeesus päästab 
oma rahva nende pattudest (Mt 1:21) 
ja Apostlite tegude raamatus kuulutab 
Peetrus: “kellegi muu läbi ei ole pääsu, 
sest inimestele ei ole antud ühtegi teist 
nime taeva all, kelle läbi meid päästetak-
se.” (Ap 4:12) 

Jeesuse nimepäev kutsub meid üles 
mõtisklema selle üle, mida tähendab olla 
kristlane.Selline üleskutse võib näida na-
tuke kummaline. Miks peaksime sellele 
mõtlema? Oleme ju kristlased. Aga kas 
oleme seda seepärast, et meid on ristitud 
või väljendub kristlaseks olemine milleski 
muus kui vaid nimes? Just nagu eelpool 

Ene Pilliroo 1997. aastal koostatud raa-
matust “Kaarli kirik ja kogudus” saame 
teada, et eestikeelse keskkooli loomise 
ettepaneku tegi koguduse peakoosolekul 
28. mail 1917 Rudolf Hurt. Aasta hiljem 
kiideti ettepanek heaks, kool soovitati 
käima panna koguduse majas ning in-
ventari muretsemiseks anti nõu korralda-
da vajalik korjandus. Kool alustas tööd 
1. oktoobril 1918. aastal linna algkooli 
ruumides (Püha Vaimu 6) ja õpilaste arv 
oli 200. Kaarli Eragümnaasiumis olid 
väärtustatud kristlik kasvatus ja üldhu-
maansed põhimõtted. 

Kui 30-ndatel aastatel kaaluti seo-
ses koguduse maja ehitamisega kooli 
tegevuse vajalikkust ja isegi lõpetamist 
sõnas koguduse õpetaja A. Soomre ühel 
juhatuse koosolekul:  “60-ne aasta eest 
julges 556 inimest hakata suurt kirikut 
ehitama ja nüüd ei julge suur kogudus 

Kaarli Kool – Puu, mis kannab head vilja

Toeta Kaarli Kooli maja ehitust!

nimetasin indiaanlasi, kelle nimi väljen-
dab midagi nende kohta käivat. 

Olen viimasel paaril aastal rõhutanud 
Kristuse kesksuse olulisust koguduse 
juures. Alles hiljuti arutledes selle üle ühe 
inimesega tõdesime, et see, mis näib 
iseenesestmõistetav, võib siiski erineva-
te inimeste jaoks olla erinevalt taibatav. 
Veelgi enam, erinevates olukordades 
võime mõista seda ka erinevalt. Pean 
silmas, et Kristuse kesksus ei ole vaid 
loosung või moto. See peab väljenduma 
iga üksiku kristlase elus, tema igas sõnas 
ja tegevuses. 

Möödunud aastal pöördus meie 
poole inimene, kes oli jäänud elu ham-
masrataste vahele. Mõtlesime tõsiselt, 
kas see inimene vajab ka tegelikult abi. 
Mul on hea meel, et selle üksikjuhtu-
miga koguduses tegeleti ja inimene on 
saanud kindluse ja selge suuna kriisist 
väljatulemiseks. Kristusekesksus selles 
situatsioonis väljendub selles, et vaata-
mata paljudele kurbadele kogemustele, 
kus kogudust on tahetud petta, ei läinud 
me kaasa negatiivsetest kogemusest 
saadud üldistusega. Olime valmis süve-
nema ja vajadusel aitama, kuigi see võib 
võtta lugematuid tunde. Mõeldes sellele, 
kuidas Jumal rõõmustab ühe tagasipöör-
dunu pärast, on meie vaevanägemine 
olnud õige. See on ka põhjus, miks unis-
tan sellest, et kiriku uksed oleksid ava-
tud rohkem ja armulaua seadmine võiks 

leida aset iga päev. See on põhjus, miks 
ehitame kooli ja korrastame kirikut või 
miks otsime ikka uusi võimalusi inimes-
teni jõudmiseks. 

Tänan kõiki, et olete kogudust kand-
nud palvekätel, et olete panustanud oma 
aega ja oskusi koguduse ettevõtmistes-
se. Olete aidanud kaasa, et need, kes 
tulevad, astuksid lähemale Kristusele. Et 
inimesed võiksid kohata Teda, kes meid 
on tulnud päästma ja kes ka loodab, et 
see imeline armastussõnum jõuaks pal-
judeni. 

Olla kristlasene tähendab seega 
seda, et kogu meie elu, iga hetk, on kan-
tud mõttest püüda oma elu elada nõnda, 
et kohtudes inimestega, suheldes oma-
vahel, kavandades tegevusi juhinduksi-
me sellest, mille kohta ütleb Paulus kir-
jas Koloslastele: “Kõik, mida te iial teete 
sõnaga või teoga, seda tehke Issanda 
Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa 
tänades!” Kl 3:17

Kristlastena kasvame Kristuse poole 
usus, lootuses ja armastuses, teenides 
ja tunnistades Teda, kes on meid loonud 
ja lunastanud, igal päeval pühitseb ning 
õnnistab. 

Alanud aastal soovin, et oleksime krist-
lased mitte ainult seepärast, et oleme risti-
tud, vaid meie sõnad ja teod annaksid tun-
nistust Kristusest igal päeval.

Koguduse õpetaja Jaak Aus



omale koguduse maja ja leerisaali teha, kooli alleshoidmisest 
rääkimata!” Kaarli Eragümnaasium sai tegutseda kuni 1940. 
aastani.

Mõte Kaarli Koolist hakkas uuesti idanema 1995. aastal. Siis 
kutsuti koguduse juurde ellu kolm korda nädalas koos käinud 
kooliks ettevalmistav rühm, millest aga mõne aastaga kujunes 
välja hoopis 2-rühmaline lasteaed.  1998. aastast on lasteaial 
Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi koolitusluba.

Kuna aga kristlikku kasvatust väärtustavaid lapsevanemaid 
oli ikka ja alati rohkem, kui lasteaial võimalik lapsi vastu võtta, 
võeti suund laienemisele. 2008. aasta augustis õnnistati tänu 
eestvedajate entusiasmile ja panusele lasteaia uued ruumid 
Koidu tänaval, mis andis võimaluse avada 2 uut rühma. 2009. 
aasta sügisel avati lasteaia juures ka sõimerühm.

Sellest ajast toimitakse 5-rühmalise lasteaiana, pakkudes 
alusharidust 1,5–7 aastastele lastele.

Lasteaia taustal toimus aastaid pidev keskustelu sarnase 
keskkonna jätkumiseks kooliastmes. Eelkõige on selle huvi al-
gatajateks olnud meie lapsevanemad ja õpetajad, kes soovisid 
laste haridustee jätkumist samas tervikus koguduse ja lasteaia-
ga. 2013. aasta juunis andis Haridus- ja Teadusministeerium 
välja koolitusloa Kaarli Koolile, mis alates sellest hetkest hõl-
mab nii lasteaeda kui ka põhikooli. 

1. septembril 2013 alustas Kaarli Kooli 1. klass ja igal aastal 
võetakse vastu uus esimene klass kuni kool kasvab põhikoo-
liks. Kooli igapäevane elu ja töökorraldus baseerub kristlikul 
maailmavaatel ja väärtustel.

Nagu sada aastat tagasi on ka täna kool ja koolimaja laie-
nenud ning arenenud tänu paljudele kaasamõtlejatele ja toeta-
jatele. Nii on igal aastal klassi haaval kohandatud ja kooli vaja-
dustele ümber ehitatud ruume koguduse maja hoovimajas. Uut 
aastat saame alustada rõõmustades puutöö klassi valmimise 
üle. 

Kõige selle võimalikuks saamiseks on koolipere aastate 
jooksul korraldanud erinevaid heategevusüritusi ja kampaa-
niad. Igal aastal on toimunud kooli heategevuskontserdid, lap-
sevanemate toel on korraldatud kevadlaata ja kiriku jõuluaja 
kontsertide ajal peetud heategevuslikku kohvikut. Sellel aastal 
lisandus veel ka jõulukaartide müük ning Lego-koolimaja anne-
tusvõimalus kirikus. Kaarli kooli toetuseks on olnud võimalus 
teha annetusi nii kirikus kui kooli kodulehe kaudu.

Alanud aasta suvel algab suurem ehitustöö. Selleks, et 
Kaarli Kool saaks tegutseda põhikoolina, tuleb olemasolevale 
majale ehitada peale kaks korrust. Uude koolimajja on projek-
teeritud: 15 klassiruumi (sealhulgas: muusikaklass, käsitöö ja 
kokanduse klass, puutööklass, keemia-füüsika klass), raamatu-
kogu, terrass-õueala, võimla/saal koos riietus- ja duširuumidega 
ja tööruumid õpetajatele, tugispetsialistidele ja juhtkonnale.

Ehitustööde rahastamiseks on avatud spetsiaalne an-
netuskeskond  www.kaarlikooliheaks.ee, mille kaudu on 
mugav annetada. Koolimaja valmimise toetuseks  on võima-
lik teha sihtotstarbelisi annetusi ka oma pangakonto kaudu 
EE332200221056298548 Swedbank märksõna “Kooli juurdeehi-
tus”.

Kuna eelolev ehitustöö on mahukas ja kulukas on iga väik-
semgi annetus oodatud abiks selle eesmärgi täitumisel.

Olgu lõpetuseks toodud ühe annetaja kommentaar: “Tean, et 
Kaarli koolis töötavad väga suure südamega õpetajad. Loodan, 
et Kaarli kooli lapsed saavad selles koolis lõpetada 9. klassi”.

Tänulik Kaarli Kooli pere

Kogudus tänas ja tunnustas 
kaastöötajaid

17. detsembril 2017 tähistasime Kaarli koguduse 382. ja kiriku 
147. aastapäeva piduliku jumalateenistusega. Peale teenistust 
tunnustasime tänukirjaga häid, aktiivseid ja südamega kogu-
duse tegemiste juures olevaid kaastöötajaid.
Tänukirja said:
Triin Kuusk – pühendunud töö eest Kaarli Koolis.
Luule Halliste – motiveeritud tegevuse eest koguduse laste-
töös ja lasteaias.
Kristel Kleinot – jumalateenistustel kaasateenija, kirikukohvi 
korraldaja, juhatuse liige.
Aleksander Guzenko – kuldsete kätega kauaaegne töömees, 
kes on aidanud koguduse kinnisvara parendada üle 20 aasta
Maarian Lend – koguduse noortekoori dirigent
Kaili Tšernov – Kaarli Kooli muusika- ja solfedžo õpetaja
Marika Kahar – koraalikoori eestvedaja, diakooniatöös osaleja 
Raul Kivari – Kaarli Kooli ehitustöödeks loodud annetuskesk-
konna arendaja.

Lisaks tänati abilisi, kes on aidanud Kaarli kiriku uksi lah-
ti hoida Teeliste kiriku projekti raames. Meepurgi said: Helmi 
Alaküla, Vootele Hansen, Moonika Klaas, Aino Mere, Lea Ne-
bukat, Virve-Aino Nuka, Helda Perv, Magda Raudsepp, Jaa-
nus Ruiso, Luisa Razinkina, Mari Sagur, Ulve Tammerik, Tiiu 
Tammeväli, Vaike Tausen, Neeme Turi, Õie Vesik, Rein Vrager.

PEREKOHVIK 13. jaanuaril kell 11

Mida peaksime tegema ja jälgima, et teha ilusaid ja korduma-
tuid fotosid? Kas ka telefoniga saab teha häid pilte?

Külas on fotograaf Erik Peinar.
Muusikalise etteaste

Piia Härmsoni klaveriõpilastelt.

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

Vasakult: koguduse õpetaja Jaak Aus, Maarian Lend, Luule Hallik, 
Kristel Kleinot ja juhatuse esimees Vootele Hansen



Siselinna kalmistu väravatornil on uued ristid

TOETA ORELIREMONDI JÄTKUMIST

1. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele 
ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või 
hoopis endanimelise orelivile. Annetus vilede 
eest jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. 
Orelis on kokku 5200 vilet. 
2. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad 
oreli remonti 3 euroga.
3. Annetades kirikus orelivilekujulisse 
annetuskasti.
4. Annetades EELK Tallinna Toompea 
Kaarli koguduse oreli arvelduskontole 
EE452200221057033689.

VASTUVÕTT KAARLI 
KOOLI 1. KLASSI 

2018/2019. õppeaastaks 

on alanud!

Registreerimine avatud kuni 31. jaanuarini 2018.
Kaarli Kool on orienteeritud perekondadele, kes peavad 
oluliseks kristlikku  maailmavaadet ning lähtuvad oma 

kasvatuspõhimõtetest kristlikust  väärtussüsteemist. Laste 
vastuvõtt toimub vestluste alusel lapse ja  lapsevanematega 
ning järjekorra alusel. Võimalusel eelistatakse Kaarli Koolis 
käivate laste õdesid ja vendi, EELK Tallinna Toompea Kaarli 
koguduse liikmete  lapsi ning vastuvõtmisel põhikooli osasse 

Kaarli Kooli lasteaias käinud lapsi.
Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab 
lapsevanem kooli järjekorraankeedi paberil 

allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult: 
kaarlike@eelk.ee.

Kaarlikese talvelaager toimub 

2.–4. veebruaril 2018 Randveres.
 

Registreerimine ja täpsem info kuni 30. jaanuarini.
e-posti aadressil kaarlike@eelk.ee või 

telefoninumbril 6199 111.

Ole kohal ja võta sõber ka kaasa!
Seisuga 30. november 2017 on annetustena laekunud 

98 420€ on kirikule kingitud 826 orelivilet.

2017. aasta märtsis eemaldati Kaarli kogudusele kuuluva Si-
selinna kalmistu väravatornidelt ristid. Need olid vajunud viltu 
ja Tallinna Kalmistud pidas olukorda ohtlikuks. Ristide puitosa 
olid kahjustanud puidukahjurid ja rähnid. 
Alanud aasta 2. jaanuaril paigaldati tornidele uued ristid. Risti-
de vahetus maksis 2088 € koos käibemaksuga. Loodetavasti 
toetab ristide vahetust ka Tallinna Kalmistud.

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL 
17. jaanuar – 08. aprill 2018

21. märts – 17. juuni 2018
Leerikooli võivad tulla kõik, kellel selleks on soovi ja tahtmist,  

ei pea olema eelnevalt  ristitud ega kirikuga seotud.

MÕTISKLEME...

– Jumal: kes, kus, mis?
– kas Jumal juhib meie elu ja kuidas?
– mis on elu tähendus?
– mis saab pärast surma?
– miks on maailmas kurjust ja kannatust?
– kuidas lugeda ja mõista piiblit?
– minu usu tunnistus
– mis on palve ja kuidas palvetada?

LEERIKURSUSELE OOTAVAD TEID 
koguduse õpetaja Jaak Aus abiõpetaja Kaisa Kirikal  

Registreerimine: kaarlikogudus.eu/leerikool



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: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 4. jaanuar kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 17. jaanuar kell 14
koguduse majas. 

Diakooniatöö

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

Piiblitunnid toimuvad veebruar-mai 2018. 

Esimene tund 06. veebruaril kell 14 
kogudusemaja väikesese saalis.

Huvilised on oodatud! 

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

E 01. jaanuar kell 12.00 Missa, Uus aasta
T 02. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu

Maria Kondratjeva (sopran ja õpetaja) ja Tallinna laste muusikastuudio «Un 
Canto» õpilased. Alla Inno-Yakymenko (banduura ja õpetaja) ja Tallinna 
Ukraina pühapäevakooli «Надiа» õpilased. Sissepääs vaba.

K 03. jaanuar kell 17.15 Missa
N 04. jaanuar kell 13.00 Koraalikoor
L 06. jaanuar kell 11.00 Missa, kolmekuningapäev
RISTIMISE AND – Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 
Rm 8:14
P 07. jaanuar kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 08. jaanuar kell 13.00 Missa
T 09. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu

Toomas Trass – orel, solist Karis Trass jt. lauluüliõpilased Muusikaakadeemiast. 
Sissepääs vaba.

K 10. jaanuar kell 17.15 Missa
N 11. jaanuar kell 17.30 Pühalaulu Kool kiriku keldris
JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE – Seadus on ju antud Moosese 
kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
P 14. jaanuar kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 15. jaanuar kell 13.00 Missa
T 16. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu. 

Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 17. jaanuar  kell 14  Seenioride klubi koguduse majas

kell 17.15 Missa
N 18. jaanuar  kell 17.30 Pühalaulu Kool kiriku keldris
JEESUS ÄRATAB USULE – Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja 
lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29
P 21. jaanuar kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 22. jaanuar kell 13.00 Missa
T 23. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu

Jelizaveta Šabalina – orel (Peterburg). Sissepääs vaba.
K 24. jaanuar kell 17.15 Missa
N 25. jaanuar  kell 17.30 Pühalaulu Kool kiriku keldris
TEENIMATU ARM – Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma 
õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18
P 28. jaanuar kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 29. jaanuar kell 13.00 Missa
T 30. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu

Klaveriduo Tiiu Sisask ja Maila Laidna. Sissepääs vaba.
K 31. jaanuar kell 17.15 Missa

JAANUAR KIRIKUS...


