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SÕNAD JA TEOD
Üks väeülem palub Jeesust tervendada oma sulane. “Jeesus, Sina imetegude tegija, Sina vaeste, patuste ja vähemate sõ-
ber – päästa ta, aita ta tõvevoodist püsti, nõnda et ta saab rõõmuga teenida oma isandat ja lähedasi!”, palus mures väeülem. 
Jeesus oli nii mõnegi imeteo teinud: üks pidalitõbine oli terveks saanud, teisest oli välja aetud rüve vaim. Usk ja usaldus, et 
Jeesus suudab tervendada haige teenri, oli sündinud väeülema südames.
Südamesse sündinud usk. Kes sünnitab selle? Kes kingib uut lootust lootusetusse näiva hetke ja päeva? Millal julgeb inimene 
anda Jumala tervendavale puudutusele võimaluse, et seeläbi saab süda äratatud usule? 
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus, ütleb pühakiri. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja 
veendumus selles, mida ei nähta. Väeülemal oli usk, et teener paraneb. Usus oli tekkinud usaldus, veendumus sellesse, mida 
ei olnud sellel hetkel veel näha. 
Ja väeülema usk kandis! See andis Jeesusele võimaluse tegutseda. Ja Jeesus ütles väeülemale: „Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda 
sündigu sulle!” Ja tema teener paranes selsamal tunnil. Mt 8:13
Jeesus oma jumalikus armastuses ja väes tegutseb seal, kus süda on Jumalale avatud. Kui Jeesus äratab meid usule, siis 
midagi muutub meis, endine möödub ja uus jõuab kätte, me saame hingata oma koormatest ja käia oma eluteed armastuses 
Jumala armutiibade varju all. Ja karta pole meil midagi, ei elu elamise ime sees ega kord ka siit ajast igavikku astumisel, sest 
vägede Jumal on koos meiega.
Andkem Jumalale oma elus võimalus, et Tema saaks avatud südames äratada usu, mida kannab jumalik armastus ja vägi. 
Jumala juures leiame hingamise ja Tema tervendab valusad hingehaavad. Jumalale olgu kiitus ja tänu nüüd, ikka ja igavesti! 

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Usu, lootuse ja armastusega uue aasta alguses
1862. aastal Kaarli kirikut ehitust alus-
tades oli koguduse liikmeid 556 hinge. 
Kaheksa aasta jooksul kasvas see arv 
3000ni ja pärast uue kiriku pühitsemist oli 
liikmeid juba 3700. Koguduse julgus nii 
võimas töö väikse liikmeskonnaga ette 
võtta oli suur.
Ehitusprotsess oli vaevarikas ja kogudus 
ainult oma jõududega hakkama ei saa-
nud. Kulud olid suured ja abi vajati pide-
valt. Suur toetus tuli Eestimaa rüütelkon-
nalt, aitasid ka mõisnikud, Evangeeliumi 
abikassa, Peterburi abikassa, keiserliku 
suguseltsi liikmed, eraannetajad… 1870. 
aasta 4. advendil peeti esimene jumala-
teenistus. Alates sellest ajast on Kaarli 
kirikus järjepidevalt kuulutatud evangee-
liumi, jutlustatud, jagatud armulauda, 
ristitud, õpetatud katekismust, leeritatud, 
laulatatud, maetud, lohutatud ja jagatud 
lootust. Nii on loodud side möödunud ae-
gade ja põlvkondadega ning järjepidevalt 
edasi antud vastutust oma kirikuhoone ja 
koguduse püsimise eest.
1905. aastal oli koguduse liikmete arv ligi 
16 000, 35 aasta pärast 30 000, 1947. 
aastal juba 70 178. Möödunud aasta sei-
suga on meil koguduses liikmeanneta-
jaid ainult 1817. Kas meid on piisavalt, et 
meile usaldatud kodukirikut- ja kogudust 
hoida? Kuidas saab igaüks meist selles 
osaleda?

Siinkohal väike ülevaade möödunud aas-
tast Kaarli koguduses.
Liikmeannetajaid oli möödunud aastal 
1817, kahjuks on see arv võrreldes eelne-
va aastaga taas veidi vähenenud. Kõige 
suurem osa annetajatest on 45–64-aasta-
sed. Naiste seas on kõige rohkem anne-
tajaid üle 75 aastaste seas, meestel on 
kõige suurem liikmeannetajate vanuse-
grupp 45–64. Keskmise annetuse suurus 
oli 63 €. 
Armulauale võeti kirikus 10 534 inimest, 
lisaks jagati armulauda kodus ja haigla-
tes kokku 44 inimesele. 
Aruandeaastal jätkati pühapäevaste, 
esmaspäevaste ja kolmapäevaste mis-
sade pidamist. Neile lisandus oktoobris 
pühapäeval kell 12.30 algav missa, mis 
on lühema korra, vähemate laulude ja 
ilma mälestamiseta. Nii on nädala kõige 
tähtsamaks teenistuseks jäänud ikka kell 
10 algav missa. Uue missa aeg on ko-
guduses hästi vastu võetud ja selle aja 
lisamine on ennast igati õigustanud. Tei-
ne teenistus on aidanud kaasa ka sellele, 
et lapsed saavad käia pühapäevakoolis. 
Laps tuuakse kell 12 algavasse kiriku-
kooli, ise minnakse teenistusele ja pärast 
jätkatakse koos pühapäeva. See on hea 
võimalus kasvatada oma lapsi kristlikult 
ja anda neile esmased teadmised ja ko-
gemused ristiusust. 



Keskmiselt võttis pühapäevastest ja 
suuremate kirikupühade jumalateenis-
tustest osa 179 inimest. Hea meel on 
selle numbri kasvamisest. Muusikaline 
osa jumalateenistustel on mitmekesine, 
kaasatakse laulukoore, soliste ja instru-
mentaliste. Lisaks orelile kõlas teenistus-
tel vokaal- või instrumentaalmuusika 47 
korral. 
Varasematel aastatel on koguduses 
olnud võimalus olla pärast teenistust 
üheskoos ülestõusmispühadel, lõikustä-
nupühal ja koguduse aastapäeval. Nüüd 
saab seda teha igal pühapäeval ühises 
kirikukohvi lauas.
Kogudus osales suvises Teeliste Kiriku 
projektis, aga pühakoja uksed on nüüd 
lahti aastaringselt. Ehkki oleme turismi-
gruppide tavatrajektoorist eemal, leiavad 
igal päeval tee kirikusse mitmed uudista-
jad ja palverändurid.
Aasta jooksul osales jumalateenistustel, 
ametitalitustel, palvustel, kontsertidel ja 
Teeliste Kiriku raames kokku 65 040 ini-
mest. See number on pea 5000 inimest 
rohkem, kui möödunud aastal ja tähen-
dab mitut Kaarli kiriku täit rahvast.
2017. aastal ristiti 151 inimest, konfir-
meeriti 123 uut koguduse liiget, laula-
tati 21 paari ja maeti 120 inimest. Ris-
timiste ja matuste arv kasvas, laulatuste 
ja konfirmatsioonide arv vähenes. Kõige 
rohkem teeb rõõmu laste ristimiste arvu 
tõus. 
Lisaks 52 muusikaõhtule toimus aasta 
jooksul 36 kontserti, suurem osa neist 
detsembris. Sealhulgas käis oma jõulu-
kontserte pidamas 9 kooli. 
Juba viiendat korda toimus jõululaulude 
ühislaulmine. Eeslauljaks oli seekord 
koguduse kontsertkoor, kaastegevad ba-
riton Ott Indermitte, Toomas Bubert viiulil 
ja Samuel Jalakas trompetil. Seekord oli 
sissepääs kontserdile vaba. Korralduse 
eest hoolitses remondirakuke.
Muusikatöös peame oluliseks igale va-
nuserühmale muusikalise tegevuse kau-
du kristliku osaduse pakkumist. Muusika-
kollektiive on koguduses palju ja kõik on 
oma tegevuses aktiivsed. Mitmel korral 
kuus teenib mõni muusikakollektiiv kaa-
sa missal, osa võetakse ka praostkond-
likest üritustest. Väljasõidud viivad nii 
Eestimaa kaunitesse kirikuteese kui ka 
välismaale. Kontsertkoor andis kontserdi 
Stockholmis Clara kirikus ja teenis kaa-
sa kontsertjumalateenistusel St Jacobi 
kirikus Eesti koguduses. Noorteansam-
bel käis festivalil Hispaanias Malagas ja 
kontsertreisil Soomes Lappeenrantas. 

Ka Pühalaulukooli tegevus jätkus juba 
kuuendat aastat: kord nädalas lauldakse 
psalme ning õhtu lõpus peetakse vesper. 
Lastetööle oli 2017. aasta 30. tegutse-
misaasta. Koguduse lastetöö on mitme-
kesine pakkudes nii haridust, osadust 
kui head meelelahutust. Nii on lastetöö 
koguduse juures väga tähtis töövaldkond 
luues pinnase edaspidise jätkusuutlikku-
se tagamiseks just koguduseelu rikasta-
mise poole pealt.
Kirikukool, perekohvik, perejumalatee-
nistused ja erinevad üritused moodusta-
vad koguduse lastetöö tuuma. Palju on 
juba välja kujunenud tavasid, aga alati 
leitakse ka midagi uut. Kõige suurem 
areng on huviringide tegevuse suurene-
mises, millest on kujunenud praeguseks 
juba tänu kooli laienemisele eraldi töö-
valdkond. 
Koguduse lasteaed ja kool omavad 
suurt osa koguduse lastetöös nii laste-
ga kui vanematega. Lasteaia avamisest 
arvestatuna oli sügisel alanud õppeaasta 
kahekümne kolmas; Kaarli Koolina on 
käimas viies õppeaasta.
Oluline koht eakamatele inimestele 
suunatud tegevuses on diakooniatööl. 
Tegevuses osalevad valdavalt üksikuks 
jäänud inimesed, kes on koguduse juu-
res leidnud endale kaaslased, kellega 
on tore koos olla, üheskoos midagi ette 
võtta ning vajadusel üksteist aidata. Nii 
on neil tekkinud uus suhtlusvõrgustik, 
millest saab ka igapäevaelu tegemistes 
tuge: tuntakse üksteise pärast muret, 
aidatakse koristamisel ja söögi viimisel, 
käiakse haiglas või kodus vaatamas. 
Tore, et ligimese mure ei jää ainult enda 
kanda, vaid leitakse aega, tahtmist ja või-
malus aitamiseks. Selline loomulik kogu-
duse osadus ja vastastikune toetamine 
on väga oluline. 
Koguduse eakad saavad regulaarselt 
osaleda seenioride klubis, toolivõimlemi-
ses ja koraalikooris. Diakon Saima Sel-
lak-Martinson on kaasa löönud ka meie 
koguduse intellektipuudega noortetöös. 
Juba pea paarikümne aasta taha ulatub 
tava korraldada 2. jõulupühal rõõmu toov 
üritus erivajadustega koguduseliikmete-
le. 
Põnevat täiendkoolitust pakkusid loen-
gusari „Jalutades Jumala aedades“, 
piiblitunnid, rekollektsiooniõhtud ja kiri-
kukohvi või perekohviku raames pakutud 
teemad. Koguduseliikmetele toimus kaks 
ühist ekskursiooni. Aprillis käidi Tartus 
Eesti Rahvamuuseumis ja vastremondi-
tud Pauluse kirikus. Juunis käidi Narvas, 
kus külastati Victoria bastioni käike ja 

linnust, Aleksandri kirikut ja tehti bussiga 
linnaekskursioon.
Silmaringi laiendavat ja harivat lugemist 
leiab jätkuvalt koguduse ajakirjast “Sula-
ne” ning koguduse igapäevaeluga saab 
kursis olla kodulehe ja kuukirja “Sõnad ja 
Teod” kaudu. Kirikust ja koguduse kant-
seleist saab osta kristlikku kirjandust ja 
muud kiriklikku sümboolikat. Kogudus on 
tellinud ka ajalehte „Eesti Kirik”, mida on 
võimalik soetada kirikus kirjanduse letist.
Hindamatu on vabatahtlike – nõukogu 
ja juhatuse liikmete, koorilauljate, Tee-
liste Kiriku valvurite, remondirakukese 
inimeste, diakoonia prouade, kooli lap-
sevanemate, lastetöö tegijate – roll pal-
judes ettevõtmistes. Ühine vabatahtlike 
töötegijate laager toimus seekord augus-
tis Ungaris Gödöllös. Aruandeaastal valiti 
ka uus tegus nõukogu ja juhatus. Juha-
tus käis koos 11 korral ja nõukogu pidas 
neli koosolekut.
Olulisemad sündmused: inimeste vai-
mulikus elus koha leidnud pühapäevane 
kell 12.30 algav missa; uue altarilaua pü-
hitsemise – imeline armulaua  sakrament 
pühitsetakse nüüd koguduse keskel; 
koguduseliikmete vaimulikuks kasvami-
seks alustati rekollektsiooni õhtutega; 
Tallina Praostkonna tunnustus aastateo 
auhinna näol Kaarli kiriku remondi 2011. 
aastal alanud  lõpu puhul; Rahumäe sur-
nuaia Kaarli kabelis peetud palvused; 
uue nõukogu ja juhatuse valimine; Kaarli 
Kooli osalemise noorte laulu- ja tantsu-
peol, uue kodulehe valmimine.
Suuremad tööd ja projektid: Walckeri 
oreli kapitaalremondi 2. etapi lõpetami-
ne, Kaarli Kooli juurdeehituse projekti 
valmimine, kirikuesist väljakut ja Kaarli 
ning Toompuiestee ristmikku ühendava 
kõnnitee ehitamine, kiriku ja koguduse-
maja ühendava keskkütte amortiseeru-
nud trassil lekke likvideerimine. 
Kokkuvõtte lõpetan koguduse õpeta-
ja Jaak Ausi mõttega aasta aruandest: 
“… kogudus on imeliselt toiminud. Suur 
tänu kõikidele, kes on kogudust palvetes 
kandnud. Tänan kõiki vabatahtlikke ja 
kaastöölisi, kes on aidanud kaasa, et kõik 
ette võetu on teoks saanud. Eelkõige aga 
olgem tänulikud Jumalale, et Tema arm 
on meid hoidnud ja kandnud ning võime 
ka uude aastasse astuda usus, lootuses 
ja armastuses.” 

Külli Saard



TÄNAME LAHKEID ANNETAJAID!

Oreliremondi viimane etapp

PEREKOHVIK 10. veebruaril kell 11
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel

on külaline ETV saatesarja “Ehitades Eestit” autor
 Indrek Treufeldt.
Muusikalise etteaste

Hendrik Sooni kitarriõpilastelt.

Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt 
midagi ühise laua katmiseks kaasa võtta.

Ootame teid!

Kätte on jõudnud oreliremondi viimane etapp, mille tulemusel 
saab orel suve keskel remonditud. 
Kohe pärast kolmekuningapäeva täitus orelirõdu suurte viledega 
ja liikumiseks jäid vabaks ainult kitsad rajad. Mitu nädalat on toi-
munud tööd orelikapi tihendamisel, tuulepõhjade remondil ning 
on alanud puitvilede parandamine. 
Sel korral on viled väga suured, neid tuleb tõsta kahe mehega. 
Külg külje ja pragu prao järel saavad need aga korrastatud ning 
kui tuulepõhjad saavad korda, hakatakse vilesid orelikappi tagasi 
panema. Peale vilede paigaldamist järgneb oreli kõlaline ühtlusta-
mine ja häälestamine. Neist töödest aga lähemalt edaspidi.

Orelimeister Toomas Mäeväli

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.

Seisuga 30. november 2017 on annetustena laekunud 
98 420€ on kirikule kingitud 826 orelivilet.

TOETA ORELIREMONDI LÕPETAMIST

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 (helisatada saab 2018. aasta 
veebruari lõpuni).

3. Annetades kirikus orelivilekujulisse annetuskasti.

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

Seisuga 30. november 2017 on annetustena laekunud 
98 420€ on kirikule kingitud 826 orelivilet.

24. veebruari hommikul kell 7.35 toimub 
Toompea lossi hoovis pidulik lipuheiska-
mise tseremoonia Pika Hermanni torni. 

Koguduse rahvas koguneb 
24. veebruari hommikul kell 7.00 

Kaarli puiestee ja Toompea tänava nurgal 
oleva Johann Pitka monumendi juures ja 

siis marsitakse kõik koos kooli lipuga 
Toompeale.

Pärast liputseremooniat kogunetakse 
kell 9 kogudusemajas. 
Kaasa võtta suupisteid, 

kohapeal on tee, kohv ja kringel.

Kogudusemajast saavad soovijad edasi 
minna kell 11 algavale paraadile.

Kõik on oodatud!

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”

06. veebruar Einar Laigna. Ketserlusest
13. veebruar Andres Uibo. Ühe erakordse reisi jutte
  maailma suletuimasse paikka
  Autonoomsesse Püha Athose Mäe 
  mungariiki
20. veebruar Tiit Aleksejev. Ristisõdadest ja 
  palverändudest I
27. veebruar Tiit Aleksejev. Ristisõdadest ja
  palverändudest II
6. märts Marek Tamm. Mis on ristisõda?
  Üldiselt ja Liivimaaga seoses
13. märts Kalmar Ulm. IV ristisõda, 1204. 
  Bütsantsi pealinna Konstantinoopoli 
  vallutamine ja selle tagajärjed
20. märts Anu Allikvee. Kunstis kujutatud 
  piiblilood: Ilmutusraamat
27. märts Linda Kaljundi. Henriku Liivimaa 
  kroonika lood misjonist ja ristisõjast -  
  mis võtmes neid lugeda?
03. aprill Anu Allikvee. Varakristlik kunst
Loengud toimuvad koguduse majas kell 18.30–20.00. 

Sissepääs vaba.



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 1. veebruar kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 21. veebruar 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)

VEEBRUAR KIRIKUS...
JUMALA SÕNA KÜLV - Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma 
südant kõvaks. Hb 3:15
P 04. veebruar kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 05. veebruar kell 13.00 Missa
T 06. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Maire Martinson. – sopran, Piret Aidulo – orel.  Sissepääs vaba.
K 07. veebruar kell 17.15 Missa
JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE – Vaata, me läheme üles Jeruusalemma 
ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese 
Pojast! Lk 18:31
P 11. veebruar kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 12. veebruar kell 13.00 Missa
T 13. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Tatjana Timofejeva – sopran, Maris Lend – flööt, Marika Kahar – orel
K 14. veebruar kell 17.30 Missa, Tuhkapäev, Palvepäev
JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA – Selleks ongi Jumala Poeg saanud 
avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b
P 18. veebruar kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 19. veebruar kell 13.00 Missa
T 20. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
K 21. veebruar kell 17.15 Missa
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 25. veebruar kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 26. veebruar kell 13.00 Missa
T 27. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Ott Indermitte – bariton, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 28. veebruar kell 17.15 Missa

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL 
17. jaanuar – 08. aprill 2018

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

ei pea olema eelnevalt  ristitud ja kirikuga seotud.

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL 
21. märts – 17. juuni 2018

tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00–19.30
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?
– minu usu tunnistus – mis on palve ja kuidas palvetada?
– miks on maailmas kurjust ja kannatust?
– kuidas lugeda ja mõista piiblit?

Registreerimine: kaarlikogudus.eu/leerikool


