
Jeesus ütleb “Vaata, mina olen iga pev teie juures ajastu lõpuni.” Mt 28:20
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SÕNAD JA TEOD

Armsad lugejad!
Inimene vajab oma elus alati enda kõrvale kedagi, kes pakub kaitset ja hoolitsust. Imikule on igapäevaselt vajalik ema ligiolu, 
noored otsivad sõprade lähedust, armunud igatsevad igal päeval olla teineteisega ja vanaduses oodatakse enese juurde teist 
seltsivat südant. 
Sageli loodetakse elurännakul teiste inimese abile teadmata, et meie Looja on hoidnud inimest juba enne tema sündimist 
ja kaitseb teda kogu elu aja, kui ainult palutakse Issandat endale teejuhiks. “Jah, sina oled see, kes tõi mind välja üsast, 
kes kaitses mind mu ema rinnal. Sinu hooleks olen ma jäetud lapsekojast, mu ema üsast alates oled Sina minu Jumal“! /Ps 
22:10–11/ 
Jumala armastus inimese vastu jääb püsima ka siis, kui inimene on Jumala oma elust välja tõuganud. Jumal tuli ise inimeseks 
saanuna maailma lootuses kutsuda langusjärgset inimest taas endaga ühendusse. Jeesuse Kristuse isikus näitas Ta oma 
eluga inimestele ette, missugune peab olema kindel suhe Jumalaga. Kristuse toodud rõõmusõnum on edastatud meile 
evangeeliumis. Õiges vahekorras elu Jumalaga toob inimesele rahu ja rõõmu ning pärast surma igavese õndsuse. “Tõesti, 
tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, 
vaid on läinud surmast ellu”. /Jh 5:24/ 
Peagi tähistab kristlik kirik suure rõõmuga Kristuse ülestõusmise pühi, kui me ühiselt tunnistame, et Jeesus Kristus on võitnud 
surma ja avanud meile ligipääsu igavesse ellu.
Kristus ütles oma jüngritele: „Vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni”. /Mt 28:20/ Palume meiegi, et Kristus oleks iga 
päev meie juures, et mõistame oma elus hoida õiget suhet Jumalaga ning saada osa ülestõusmise valgusest.
Soovin teile kindlat usku südamesse ja saabuvaid rõõmsaid Kristuse ülestõusmise pühi!
          Diakon Tiit Zeiger

Paavst Franciscuse Eesti visiidi korraldajad Roomas
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SIRMöödunud aasta septembris külastas 

Eestit Paavst Franciscus. Visiidi raames 
toimus ka kohtumine noortega Tallinna 
Kaarli kirkus.
On tavaks saanud, et paavst kutsub 
hiljem korraldajaid audientsile Rooma. 
Käesoleva aasta 20. märtsil see kohtu-
mine Roomas aset leidiski. Püha Peetru-
se väljakul toimus paavstlik üldaudients, 
kus osales ka grupp palverändureid 
Eestist. Pärast audientsi tervitas Paavst 
Franciscus tema apostelliku Eesti visiidi 
korraldajaid, kelle hulgas oli ka kogudu-
se õpetaja Jaak Aus. Paavsti tervituseks 
lauldi üks salm laulust “Mu süda ärka 
üles”.
Paavst tänas ja tervitas palverändureid 
ning palus, et ei unustataks tema eest 
palvetamast. Seejärel meenutati möödu-
nud sügisel toimunud Eesti visiiti, paavst 
õnnistas kõiki kohalesaabunuid ning tehti 
ühispilt.
Eesti palverändurite grupi poolt anti üle 
Eesti Kirikute Nõukogu kingitus – Ees-
ti kirikujuhtide ühisfoto, mis oli tehtud 
paavsti visiidi ajal 25. septembril Kaarli 

kirikus. Jaan-Eik Tulve kinkis paavstile helilooja Arvo Pärdi loominguga heliplaadi.
Kohtumine paavstiga tõi meelde sügisese suursündmuse Eestis. Õpetaja Jaak Ausi 
sõnul oli meeldiv kogeda ka seda, et paavstil olid meeles inimesed, kellega ta Eestis 
kohtus. 
Paavsti õnnistus laieneb kõigile eestlastele, kes olid seotud visiidi korraldamisega ja 
kõigile nende lähedastele.

Paavst Franciscus koos Eesti palveränduritega Roomas
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MIKS PEAB LAPSI RISTIMA?

Sellele küsimusele pean ikka aeg-ajalt vastama. Küsimus 
kerkib sageli üles nii leerikoolis kui ka koguduse liikmete hulgas. 
Lapse sünni järel kerkib see küsimus esile sageli seetõttu, et  
põhjendada otsust oma sõpradele ja lähedastele.
On kristlikke liikumisi, kus laste ristimist ei peeta õigeks ja seda 
seepärast, et laps ei tunnista oma usku ise. Lihtsustatult öeldes 
lähtutakse sellest, et inimene peab usu vastu võtma enne, kui  
saab ristitud. Nii ristitakse sageli mõnes teises konfessioonis 
varem ristitud inimesed uuesti.
Sagenemas on ka hoiak, et lapse ristimine ei ole õige seetõttu, 
et sellega me otsekui „paneme lapse uskuma talle mitte omast“ 
ning piirame tema õigusi ja usuvabadust. On  hoiak, et las laps 
saab suureks ja siis otsustab ise, kas ta tahab saada ristitud 
või mitte. Samas teeme ju pidevalt oma laste eest valikuid, 
pannes nad oma soovi järgi kooli, huviringi, pilliõppesse, 
suunates laulukonkursile jne. Sellistel puhkudel me ju ei küsi 
lapse arvamust, sest meile tundub, et vanematena teame, mis 
temale on parim.
Ma ei ole kindlasti nende hoiakutega nõus. See, mida me 
lastele ristimisega anname on midagi, mis jääb kogu eluks. 
Ristimise armu ei saa keegi ära võtta. Inimene, kes on lapsena 
ristitud, võib täiskasvanuks saades seda mitte tunnistada 
ja loobuda usust Jumalasse või olla selle suhtes ükskõikne. 
Samas Jumala arm ei kao kuhugi. Kui inimene ühel hetkel 
asjaoludest sõltumata pöördub Jumala poole, siis on lapsena 
ristimine kehtiv. 
Minu vaimuliku praktikas on piisavalt juhtumeid, mil inimene 
vahetult enne surma leiab tee Jumala juurde. Olen päris kindel, 
et ristimine, mis kunagi toimetati, on sellele kaasa aidanud.
Ristimine ei ole seotud vaid lapsepõlvega ja ei ole lihtsalt ilus 
sündmus. Ristimine on sakrament, mille puhul on tegemist 
inimese õndsuseks vajaliku toiminguga. Jeesus tuletab 
evangeeliumites meelde, miks on ristimine vajalik. Luterlik kirik 
peab laste ristimist väga tähtsaks. Augsburgi usutunnistuses 
öeldakse: „Ristimisest õpetatakse, et see on tingimata vajalik 
õndsuseks ja selle läbi pakutakse armu. Ka lapsed tuleb ristida, 
keda ristimises Jumalale üle antakse ja tema poolt armulikult 
vastu võetakse“. ( 9. peatükk ) 
Ristimine on Jumala imeline tegu inimeste keskel. Jääb 
arusaamatuks, miks osa inimesi loobub või ei lase oma kõige 
armsamatel sellest osa saada. 
Armastades oma lapsi ja armastades Jumalat, on kõige ilusam 
võimalus usaldada oma kallid Jumala imelise armastuse 
hoolde just ristimise läbi.
Julgustan kõiki, kes tahavad enam teada saada ristimisest ja 
selle tähendusest või selle talituse praktilistest küsimustest, 
võtma ühendust meie vaimulikega.

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Koguduse õpetaja Jaak Ausi loengud jumalateenistusest
9. aprill

Miks peaks käima jumalateenistusel?

16. aprill
Piht, pihiks valmistumine.

23. aprill
Sõna ja palve jumalateenistusel.

30. aprill
Armulaud, õnnistamine, lähetamine.

Loengud toimuvad teisipäeviti kell 18.30 
Tallinna Kaarli koguduse maja saalis 
/Toompuiestee 4/. Sissepääs vaba. 

Võimalik teha annetus loengusarja jätkumise toetuseks.

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”

02. aprill    Kalmar Ulm. Suur nädal idakiriku traditsioonis

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

ABIELUKOOL

Koguduse õpetaja kõneleb laulatuse tähendusest, armastuse 
hoidmisest ja kasvamisest armastuses ning õnne olemusest.

Kursusele on oodatud kõik, keda nimetatud teemad huvi-
tavad - need, kes juba abielus; need, kes plaanivad luua 
perekonna ja lähiajal abielluda ning ka need, kes on kaua 

koos elanud, aga ei ole abieluni jõudnud.

Kohtume 7. ja 14. mail kell 18.30 
koguduse majas /Toompuiestee 4/.

registreerimine: tallinna.kaarli@eelk.ee

PEREKOHVIK 6. aprillil kell 11

Mõnus laupäevahommik kohvi ja suupistetega, 
huvitava vestluse ning muusikalise etteastega. 

Perekohvikusse on oodatud kõik vanusest ja pereliikmete 
arvust sõltumata!

Vaimsest kasvamisest ja hingeharidusest kõnelevad
katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ja 

Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus. 

Muusika
muusikastuudio kitarri ja plokkflöödi eriala õpilastelt

 ning lasteaia mudilaskoori lastelt.
.

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

Ootame teid!



SAADA EESTPALVESOOV
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – 

sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! 
1Ts 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.

KODUNE ARMULAUD
Pöörduge julgelt oma koguduse poole, kui te mingil 
põhjusel enam kirikusse ei pääse. Soovi ja vajaduse 

korral käivad koguduse vaimulikud ka kodus, haiglas ja 
hooldekodus armulauda jagamas.

Nii enda kui lähedase koduse armulaua soovist saavad 
koguduse liikmed teada anda kas koguduse kantseleisse 

või otse vaimulikule.

Diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848
Koguduse kantselei 6199 100

19. aprill kell 12.30 Tallinna praostkonna 
RISTITEE RÄNNAK

Ristitee algab kell 12.30 EELK Tallinna Jaani kirikust 
ja Ristiteel liigutakse kirikust kirikusse ning meenutatakse 

Jeesuse ristiteed. Peatuspaigad on Vabaduse väljakul, 
Peeter-Pauli katedraali eesõuel, Oleviste kirikus ja 

Piiskoplikus Toomkirikus.

20. aprillil kell 16–18 
MUNAVÄRVIMISTALGUD

Ootame kõiki Vaiksel Laupäeval, 20. aprillil kell 16–18 
koguduse majja mune värvima! 

Värvime mune nii endale kui ka koguduse 
ülestõusmispühade ühise tähistamise tarbeks. 

Palun võta munad kaasa! Mune saab ka annetada, tuues 
need eelnevalt kirikusse või koguduse kantseleisse 

ajavahemikul 15.–18. aprill.

21. aprillil kell 10 
ÜLESTÕUSMISPÜHAD KOGUDUSEGA

Tähistame ühiselt kirikuaasta suurimat püha 
jumalateenistusega, kuhu on oodatud kogu pere!
Jutluse ajal on lastele käärkambris oma tegevus.

Pärast jumalateenistust jagame teelauas kaasatoodud 
küpsetisi ning veeretame ja koksime värvitud mune.

Võta kaasa endale ja sõpradega jagamiseks värvitud mune 
ning too ühise laua katmiseks kaasa midagi maitsvat!

LEERIKOOL 

12. jaanuar – 20. aprill 2019
13. aprill – 30. juuni 2019

14. september – 08. detsember 2019

L 13.04 Leerikooli algus. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. 
                 Patt. Eetika
L 27.04 Usutunnistus, sakramendid
L 18.05 Pühitsemised, õnnistamised, Piibel, Kirikulugu
L 01.06 Palve, õnnistet elu kristlasena
L 15.06 Kokkuvõte
P 30.06 Leeriõnnistamine

www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast 
igavesti. Ilmutuse 1:18

PALVUS

Vaiksel Laupäeval,
20. aprillil 2019 

kell 12

Rahumäe 
Kaarli koguduse 

kabelis

Palvuse viib läbi
EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus



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 hoolduse heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Seenioride klubi 17. aprill kell 14
koguduse majas. 

Koraalikoor 4. aprill kell 13

Diakooniatöö

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

Kohtume teisipäeviti kell 12 
kogudusemajas.

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

APRILL KIRIKUS...
ELULEIB – Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, 
siis see kannab palju vilja! Jh 12:24
P 31. märts kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 01. aprill kell 13.00 Missa
T 02. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu

“Sinu Kaitse alla”. Duett “Klassika” Tatjana Drobõševa – sopran, Izida Galimova – mezzo, 
Tuuliki Jürjo – orel. Kavas: Bach, Telemann, Händel, Mendelssohn, Saint-Saéns, Mozart. 
Sissepääs vaba.

K 03. aprill kell 17.30 Missa
KANNATUSE PÜHAPÄEV – Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, 
vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28
P 07. aprill kell 10.00 Missa

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

Aleksander Arder – tenor, Ott Indermitte – bariton, Piret Aidulo – orel. Kavas Händel, 
Mendelssohn, Abt, Tobias, Schubert, Lepnurm jt. Sissepääs vaba.

K 10. aprill kell 17.30 Missa
AUKUNINGA ALANDUSTEE – Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, 
kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b,15
P 14. aprill kell 10.00 Missa, Palmipuudepüha

kell 12.30 Missa, Palmipuudepüha
      kell 17.00 Kontsert

J. S. Bach Johannese Passioon. Suurejooneliseks ettekandeks on ühendanud jõud 
mitmed eesti koorid ja juhtivad muusikud. Lavale astub maestro Andres Mustoneni 
juhatusel paarisajaliikmeline kooslus, mille muudab unikaalseks esmakordselt 
koraale saatev Arsise kellade ansambel. Lisaks esinevad Klaaspärlimäng Sinfonietta 
ning solistid Anto Õnnis, Jaanika Kuusik, Annely Leinberg, Tõnis Kaumann ja Alvar 
Tiisler. Piletitega.

E 15. aprill kell 13.00 Missa
T 16. aprill kell 17.30 Missa, Suure Nädala teisipäev
K 17. aprill kell 17.30 Missa, Suure Nädala kolmapäev
N 18. aprill kell 17.30 Missa, Suur Neljapäev
R 19. aprill kell 10.00 Missa, Suur Reede
L 20. aprill kell 22.00 Ülestõusmispühade öine missa
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 21. aprill kell 10.00 Missa, 1. ülestõusmispüha
E 22. aprill kell 13.00 Missa, 2. ülestõusmispüha
T 23. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu

Mõeldes Lui Homiliusele. Esinevad organistid Andres Uibo, Kadri Ploompuu, Piret Aidulo, 
Kristel Aer, Toomas Trass. Viiulil kaastegev Urmas Vulp. Kavas: Kapp, Uibo, Tobias, Karindi, 
Süda jt. Sissepääs vaba.

K 24. aprill kell 17.30 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 28. aprill kell 10.00 Missa

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

Juri Semjonov – orel (Peterburi). Kavas: Mozart, Liszt, Schumann. Sissepääs vaba.

Kaarlikese kirikukool
7. ja 14. aprillil kell 12 koguduse majas


