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Jeesus Kristus ütleb: “Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.” Jh 20:21
Head inimesed! Kristuse ülestõusmispühadejärgsel ajal tervitavad ristiinimesed teineteist rõõmsa hõiskega: „Jeesus Kristus on
üles tõusnud“ ja sellele vastatakse: „Tõesti, ta on ülestõusnud.“
Kes usub kõigeväelisse Jumalasse, temale ei tee raskusi uskuda Jeesus Kristuse imetegudesse ja ülestõusmisse! Kuigi jüngrid
nägid Kristuse tehtud üleloomulikke imetegusid, ka seda, et Jeesus äratas surnuist üles Marta venna, ei uskunud nad, et saavad
veel kohtuda ristilöödud Õpetajaga. See tõsiasi aga sündis siis, kui üles tõusnud Jeesus tuli jüngrite juurde ja tervitas neid rahuja läkitussooviga: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.“ /Jh 20:21/“. Veendumus Kristuse
ülestõusmisest andis jüngritele uut elujõudu, julgust, vaimustust ja usku minna kuulutama rõõmusõnumit maailma rahvastele.
Jeesus Kristuse ülestõusmine on tunnistus sellest, et kaduv maine elu võib muutuda kadumatuks igaveseks eluks. Tõsi, sellist
hingemaailma ülemineku vormi ei suuda uskmatu süda sageli omaks võtta, aga usklikule südamele on teadmine Kristuse ülestõusmisest usu laiapõhjaline vundament.
Kristus õpetas, et inimene alustab teed igavese elu suunas juba siin maailmas. Ta oskas oma eluajal juhatada inimestele teed
taevariigi suunas kõige lihtsamal viisil. 			
Jumala tahtest kaugenenud varisere kutsus Jeesus end järgima öeldes neile: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei
käi pimeduses, vaid tal on elu valgus“ /Jh 8:12/. Oma jüngrile, uskmatule Toomasele, kinnitas Jeesus: „Mina olen tee ja tõde ja
elu. Ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu“ /Jh 14:6/. Martat, kelle vend oli just surnud, lohutas Jeesus sõnadega: „Mina
olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.“
Kristus andis oma elu ja surmaga tunnistust igavesest, armulikust, pühast ja Kõigeväelisest Jumalast. Tema ülestõusmine tõestas, et ühendus Jumalaga jääb ka pärast surma. Uskliku inimese tulevane elu on igavene elu.
Ükski olukord ei näi teile lootusetuna, kui võtate Jeesuse Kristuse enda eluteele juhiks. Tema tõi Jumala juurest maailmale
jumalikku eluküllust, lunastuse rõõmu, õnne, õnnistuse ja rahu, et anda kõike seda tasuta neile, kes usuvad ülestõusnud Õnnistegijasse Jeesusesse Kristusesse.

Diakon Tiit Zeiger

4. märts oli koguduse jaoks eriline päev.
Diakoniks ordineeriti koguduse kauaaegne töötegija Meelis Holsting. Viimati oli
kirikus ordinatsioonialitus 21. detsembril
2014. aastal, kui diakoniks pühitseti Tiit
Zeiger.
Ordinatsioonitalituse viis läbi peapiiskop
Urmas Viilma, teda assisteerisid piiskop emeeritus Einar Soone ja koguduse
õpetaja Jaak Aus. Jutlustas peapiiskop
Urmas Viilma, kaasa teenisid koguduse
abiõpetaja Kaisa Kirikal, diakonid Saima
Sellak-Martinson ja Tiit Zeiger ning Andre Mägi. Orelil saatis Marika Kahar.
Meelis Holsting on kogudusega seotud
juba 1989. aastast, mil ta Kaarli kirikus
ristiti ja konfirmeeriti. Tolleaegne noortekoori juht M. Kahar kutsus Meelise koori
laulma ja sealt järgnes juba loomuliku
jätkuna töö koguduse noorte ja lastega.
Aastaid oli ta ka EELK Noorsootöö Keskuse peasekretär. Õpinguid Usuteaduse
Instituudis alustas Meelis juba 1990ndate alguses, need jäid toona aga pooleli.
Nüüd, pea 30 aastat hiljem, läbis Meelis
Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari
diakonikoolituse.
M. Holsting on paljudele tuttav ka tele- ja
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Meelis Holsting ordineeriti diakoniks

Hetk ordinatsiooniteenistuselt. Vasakult piiskop emeritus Einar Soone, peapiiskop
Urmas Viilma, Meelis Holsting, koguduse õpetaja Jaak Aus.

raadiosaadete kaudu. Üle kümne aasta juhtis ta ETV kirikuelu tutvustavat saadet
„Ajalik ja ajatu“. Kümme aastat oli Rocca al Mare koolis inimeseõpetuse ja filosoofia
õpetaja ning alates möödunud aasta sügisest on Kaarli Kooli kultuuri- ja arendustegevuse koordinaator.
M. Holstingu peamine töö koguduse vaimulikuna saab olema jumalateenistustel kaasa teenimine.

Külli Saard

Kas minu laps peaks tulema kirikusse?
Fotol Matthias Ullmann

Reedel, 13. aprillil kell 18 ootame noori alates 15. eluaastast
kiriku keldrisse noorteõhtule, et mõtiskleda elufilosoofia
küsimuste, kristliku kasvatuse ja kavas oleva noorteleeri
üle.

Alates 27. märtsist töötab orelis Saksamaalt tulnud tuntud oreliintonaator Matthias Ullmann. Tegemist on oma ala tõelise asjatundjaga, kes on seda tööd teinud juba mitukümmend aastat.
Nii suurte kogemustega intonaatori kutsumine osutus vajalikuks, kuna oreli kõlaline külg paljude aastate jooksul toimunud remontide käigus meistrite erinevate maitse-eelistuste ja
kohati ka väheste oskuste tõttu tugevalt kannatada oli saanud.
Sellest segadusest suudab võimalikult väikeste kahjudega välja tulla vaid väga suurte kogemustega spetsialist. Intonaator
jääb siia veel vähemalt kaheks kuuks, et iga vile just seada
õigele toonile.
Aga enne häälestustöid lõpetas tisler Danel Valner veel pooleli
olnud puitvilede parandused ja korrastas vilehoidjad.
Üsna lühikese aja jooksul vahetati märtsis pealõõtsa nahad,
selle tõttu ei mänginud peaorel ühel pühapäeval jumalateenistusel.
Märtsis puhastati kõik metallviled ja kohale saabusid ka uued
lisaks valmistatud viled, mis sel korral tehti Saksamaal Saueri
tehases.
Käes on see aeg, kui iga päev mingi osa orelis lõpliku viimistluse saab.

Kaks kõige levinumat viisi, kuidas noor inimene jõuab kristlikku
kogukonda on sõbra või vanemate kaudu. Kas ja millal kujuneb
tal välja usuline veendumus, jääb tema ja Jumala vaheliseks
asjaks. Meie saame enda poolt panustada sellesse, et noore
inimese tee Hea Sõna kogukonda oleks võimalikult lihtne.
Aeg-ajalt tuleb aga ette olukordi, kus me teeme noorele selle
tee hoopis raskemaks. Olgu see meiepoolne liigne agressiivne
surve või sootuks kutsumata jätmine. Siinkohal keskendun just
teisele äärmusele: sootuks kutsumata jätmisele.
Kas meie lapsed hakkavad käima kirikus, kui me neid sinna ei
kutsu? Minu ema on olnud alati sellel arvamusel, et laps leiab
ise tee Jumala juurde, et teda ei peaks selleks eelnevalt ristima
ega muudmoodi kutsuma või ette valmistama. Aga päris sekkumata ta minu usulisse kasvamisse siiski ei jäänud. Kuigi ta
ei kutsunud mind kirikusse, ei lubanud ta mul ka koju jääda, kui
jõuludel kooliperega ühiselt kirikusse mindi. Kuigi kristliku õpetuse kuulutamist ei pidanud ta vajalikuks, suunas ema mind
siiski usuõpetuse tundi. Ta otseselt ei kutsunud mind, aga ei
jätnud minu teekonda usu juurde ka päris juhuse hooleks. Hoolimata oma tõekspidamisest tegi ema kõik selleks, et minu tee
Hea Sõna juurde oleks võimalikult lihtne. Võib oletada, et kui
ta ei oleks seda teinud, poleks ma kirikus käima hakanudki.
Seepärast julgustamegi koguduse liikmeid kutsuma ja suunama oma noori tulema rohkem kirikusse, osalema seal toimuvatel noortele suunatud sündmustel. Olgu see 13. aprillil aset
leidev noorteleeri eelõhtu või mõni muu järgnev noortele suunatud sündmus.

Orelimeister Toomas Mäeväli

Noortejuht Kevin Kirs

ORELI REMONTTÖÖDEST

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. Annetades kirikus orelivilekujulisse annetuskasti.
3. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli
koguduse oreli arvelduskontole

Saada eestpalvesoov
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest –
sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
1 Ts 5:16–18
Kaarli koguduse kodulehel on võimalik saata oma
eestpalvesoove ka elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja
murepalved ning lahkunute mälestamissoovid kantakse
jumalateenistustel ühises palves Jumala ette.
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

Kontsertkoor laulab muusikaõhtul
vähetuntud suurvorme
Kolmandat aastat järjest rõõmustab Kaarli kontsertkoor kuulajaid suurvormide kontserdiga. Nagu eelmistelgi kordadel,
kui kõlasid Bachi suguvõsa, Ferenc Liszti, Gaetano Donizetti
ja Jacobus Clemens non Papa ulatuslikumad teosed, on ka
tänavu kava väärikas – Franz Schuberti (1797–1828) „Saksa
missa“, Dmitri Bortnjanski (1751–1825) „Keerubite laulud“ ja
Alfred Karindi (1901–1969) kantaat „Oh, kuidas pean Su nime
kiitma“.
Oma lühikese elu lõpuaastail valmis Schubertil „Saksa missa“.
See oli mõeldud esitamiseks katoliiklikul jumalateenistusel,
seda pidid laulma ka koguduseliikmed ning oli seega taotluslikult lihtne. Viini konsistoorium keelas aga teose esitamise
jumalateenistuse osana liialt vaba ja romantistliku teksti tõttu.
Missa avaosa on tuntud „Kiriku laulu ja palveraamatust“ (341B)
ning 5. osa („Püha“) on populaarne eraldi kontserdipalana.
Tsüklit tervikuna esitatakse aga väljaspool saksakeelset kultuuriruumi haruharva.
„Keerubite laulud“ on Dmitri Bortnjanski 7-osaline kogumik
kirikuslaavikeelsele tekstile. See tekst kõlab õigeusu liturgias
suure sissekäigu ajal ehk siis, kui annid kantakse ohvrilaualt
altarilauale. Kogumiku 7. osa on üks tema kuulsamaid teoseid.
Selle on plaadistanud näiteks Eesti Filharmoonia Kammerkoor
ja eestikeelse tekstiga „Sa, Iisraeli Karjane“ kanti see ette 1879.
ja 1894. aasta laulupeol. Kuues osa on tuntud ka pealkirjaga
„Püha“ ning kõlas näiteks Einar Soone 70. sünnipäeva jumalateenistusel. Ülejäänud viit hingematvalt kaunist osa lauldakse
aga ülekohtuselt harva.
Kantaadi „Oh, kuidas pean Su nime kiitma“ kirjutas tollane
Kaarli kiriku organist ja koorijuht Alfred Karindi 1937. aastal.
Karindi oli silmapaistev orelimängija, keda tunti võimeka improviseerijana. Heliteostes hakkab esimesena kõrva tema era-

KAARLIKESE PEREPÄEV 21. APRILLIL HAGERIS

Ettevõtmised terveks päevaks kogu perele.
Tutvumine kohaliku kiriku ja ümbruskonna vaatamisväärsustega, vestlusring täiskasvanutele ja lastele, maastikumäng,
lõkkeõhtu jms.
Registreerimine 18. aprillini. Osavõtutausu 10€ inimene, alla
3-aastased tasuta, 3-7 aastastele 5€ (sisaldab toitlustamist).
Transport oma autoga,
vajadusel mahutame sõbra autosse.

Kontsertkoori lauljad
kordselt värvikas harmoonia, mistõttu on kahju, et teda nii vähe
esitatakse. Värvikat harmooniat kuuleb ka selles Anna Haava
tekstile kirjutatud teoses. Peaaegu unustatud kantaati esitas
11 aasta eest Kaarli koguduse segakoor koos A. Karindi nimelise segakooriga (dirigent Marelle Siitas) ning selle orelipartii oli
senimaani säilinud vaid käsikirjana Kaarli kirikus. Kaarli kiriku
orelil, mis oli kaua Alfred Karindi töövahend, mängib sel kontserdil tema mantlipärija Piret Aidulo.
Karindi teoses soleerib noor sopran Anu-Mari Uuspõld, kes
on õppinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, aga ka muusikakõrgkoolides Hispaanias ja Šveitsis ning mitmetel meistrikursustel. Ta on üles astunud opereti „Viini veri“ lavastuses
Vanemuise teatris, laulnud peaosa Eino Tambergi ooperis „Cyrano de Bergerac“, osalenud festivalidel Poolas, Saksamaal
ja Šveitsis ning laulnud Narva ooperipäevade galakontserdil.
Suurvormide kontsert „Keerubite laulud“ toimub Kaarli kirikus
teisipäeval 17. aprillil kell 17.30. Kaarli kontsertkoori juhatab
Pärtel Toompere. Sissepääs tasuta, kuid oleme tänulikud iga
vabatahtliku annetuse eest.
Kontserkoori abidirigent Pärtel Toompere

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
03. aprill
Anu Allikvee. Varakristlik kunst
Loeng toimub koguduse majas kell 18.30–20.00.
Sissepääs vaba.

info@kaarlikool.ee; 6199 111

REKOLLEKTSIOONI ÕHTU
2. aprillil kell 18 kiriku keldris.

PEREKOHVIK 14. aprill kell 11

Teema – SAKRAMENDID

Räägime kiusamisest.
Külas on logopeed ja perepsühhoterapeut

Made Toroko-Engelbrecht.
Muusikaline etteaste

Kaarlikese muusikastuudio kitarriõpilastelt
Teet Vellingu juhendamisel.
Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt
midagi ühise laua katmiseks kaasa võtta.
Ootame teid!

Vaatame iseendasse ja oma suhetesse
Jumala ja kaasinimesega, analüüsime neid
käsitletud teema valguses.
Arutame, kuidas need mõtted haakuvad meie eluga ja
mida peaks tegema või muutma, et oma elu korrastada
suhtes Jumala ja kaasinimesega.
Koguduse õpetaja Jaak Aus
(jaak.aus@eelk.ee)

APRILLIS KIRIKUS...
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 01. aprill kell 10.00 Missa, 1. ülestõusmispüha
E 02. aprill kell 13.00 Missa, 2. Ülestõusmispüha
T 03. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu
G. Otsa nim. Muusikakooli oreliõpilased. Juhendaja Kristel Aer. Sissepääs vaba.
K 04. aprill kell 17.15 Missa
ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD – Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda
Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti
sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi
surnuist. 1Pt 1:3
P 08. aprill kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 09. aprill kell 13.00 Missa
T 10. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu
Kadri Toomoja – orel. Kavas Bach, Franck, Reger, Messiaen. Sissepääs vaba.
K 11. aprill kell 17.15 Missa
HEA KARJANE – Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu
häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile
igavese elu. Jh 10:11a,27–28a
P 15. aprill kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 16. aprill kell 13.00 Missa
T 17. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu
Kaarli koguduse kontsertkoori suurvormide kontsert, dirigent Pärtel
Toompere, solist sopran Anu-Mari Uuspõld, orelil Piret Aidul. Kavas
Bortnianski, Karindi ja Schuberti teosed. Sissepääs vaba.
K 18. aprill kell 17.15 Missa
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS – Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus
loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! 2Kr 5:17
P 22. aprill kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 23. aprill kell 13.00 Missa
T 24. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu
Kammerkoor Canorus, dirigent Piret Aidulo, kaastegev solist. Kavas
vanamuusika, rahvakoraalide seaded jm. Sissepääs vaba.
K 25. aprill kell 17.15 Missa
TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS – Laulge Issandale uus laul, sest
Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1
P 29. aprill kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 30. aprill kell 13.00 Missa

Leerikool
04. aprill – 17. juuni 2018

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 teisipäeviti kell 14
kogudusemaja väikesese saalis.
Huvilised on oodatud!
Lisateave: õp Kaisa Kirikal
(kaisa @ ekn.ee, 5347 8967)

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas
Koraalikoor 5. aprill kell 13
koguduse majas

Seenioride klubi 18. aprill kell 14
koguduse majas.

KOGUDUSE KANTSELEI
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

