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SÕNAD JA TEOD
Hoolimata igapäevaselt meie ümber asetleidvast või meedia vahendusel meieni jõudvatest uudistest laias maailmas toimu-
vast, veereb aastaring omasoodu ringiratast. Nii oleme taas jõudnud hingedeaega, meie aladel kõige pimedamasse ja som-
bumasse sügisaega. 2. novembril tähistatakse hingedepäeva, mil paljud käivad lähedaste kalmudel või süütavad küünla oma 
koduaknal. Sel päeval mõeldakse eriliselt tänutundega esivanematele, kes on juba siit ilmast ära kutsutud, mälestatakse 
igavikuteele läinud armsaid lähedasi. 
Inimeste elu mahutab palju eriilmelist: saame tunda nii murelikumaid kui õnnelikumaid aegu, kogeme nii kurbust kui rõõmu. 
Praegune pimedam aeg aastas muudab meid ehk rohkem mõtlikuks ja suunab ka enam igavikulistel teemadel arutlema, 
mõtlema olnule ja kujutama ette meid veel ees ootavaid hetki. Ometi mõistame, et meil ei jää muud üle kui leppida paratama-
tusega, et meie võimuses ei ole minevikku muuta ega tulevat ette ennustada. 
Sellist olukorda aitab meil ehk paremini mõista ning sellega toime tulla teadmine, et kõik, mis meil on, on and Jumalalt ja lõpli-
kult on meie elu Tema käes. Seega tuleb meil esmalt Teda usaldada. Sedasama rõhutab ka Taanieli raamatust pärit novemb-
rikuu juhtsalm, võttes kokku erinevatest keerulistest, inimmõistusega lahendamatutest olukordadest imeliselt pääsemise lood 
Jumala tahte toimimisena.  
Kui elame Jumala Sõna toel ja selle valguses ning usaldame kõiges Teda ja Tema tahtmist, on kindel, et  me ei jää üksi ka 
kõige keerulisemates olukordades, mis meid elus tabada võivad, vaid Issand on meie saatja. Võtkem tõsiselt Tema sõnu, mis 
on kirjas Matteuse evangeeliumi viimastes salmides, sageli ka misjonikäsuks nimetatavas kirjakohas. Ta on kinnitanud, et 
Temale on antud meelevald nii taevas kui maa peal ja läkitades jüngrid maailma rõõmusõnumit kuulutama lubanud neile: „Ja 
vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” Mt 28:20 
Pidagem see Jeesuse lubadus alati meeles ja saagu need konkreetsed sõnad meile julgustavaks ja tuge pakkuvaks saatjaks 
igas meie eluhetkes – kinnitagu meid nii kurval ajal kui jagagu meie rõõmu!

Diakon Saima Sellak-Martinson

Koguduse ajakiri Sulane 30
Ajakiri SULANE jõudis ümmarguse vers-
tapostini - 10. oktoobril möödus 30 aas-
tat esimese Sulase trükkiandmisest. 10. 
oktoober 1990 oli kolmapäevane päev ja 
sama nädala pühapäeval saime kogudu-
ses Sulast juba jagada.
1989. aastal hakkasid taas ilmuma krist-
likud väljaanded. Neid ilmus siis juba 
paarikümne ringis, millest luterlikke oli 
7. Kas ja millistest väljaannetest Kaarli 
koguduse noored inspiratsiooni ja julgust 
said ja oma koguduse väljaande ideeni 
jõudsid, kahjuks enam öelda ei oska. 
Mõtet väljaandest kanti läbi kevade ja 
suve ja 1990.  aasta sügisel jõutigi esi-
mese numbrini. 
Sulase algusperioodile eelnes koguduse 
raamatukogu korrastamine ja kiriku sei-
nelehe väljaandmine, mis võis anda jul-
gust oma ajakirja väljaandmiseks. 
Tollal tegutsenud Kaarli Noorte Koondise 
1990. aasta augustikuu protokollis on kir-
jas, et “Otsustati kuulutada KNK (Kaarli 
Noorte Koondis) sisene ajalehe nime 
konkurss. Auhinnaks tort”. Nädalapäe-
vad hiljem kinnitati “Sulase” moto: “Me ei 

ole mitte kirjatähe, vaid Vaimu sulased, 
sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb ela-
vaks” 2 Kor 3,6.
Sulase tegemiste juures oli toonane
I pihtkonna õpetaja Mihkel Kukk ja tema 
oli ehk nii väljaande nime kui moto autor 
või suunaja nende valimisel. Tagantjärele 
võivad Sulase tegijad õpetaja Kukele olla 
usalduse eest tänulikud. Tegutseti küll 
koostöös temaga, aga noortel oli vaba-
dus anda väljaandele oma nägu nii sisult 
kui vormilt.
Võrreldes praegusega Sulast päris aja-
kirjaks pidada ei saanud ja see oli pigem 
ajalehe mõõtu. Seda nimetataigi noorte 
väljaandeks. Lehekülgi oli esimeses 
numbris vaid 8. 
Mihkel Kukk soovis toona väljaandes 
Sulasele “Mitte ainult pikka iga, vaid 
õiget Vaimu, mis kirjatähe paljude jaoks 
elavaks teeb”. 
Esimesest numbrist sai lugeda tähtpäe-
vadest viinakuus, Püha Franciscusest, 
Kaarli kiriku alatarimaalist, oli ka interv-
juu pühapäevakooli õpetajatega, ristsõna 
ja esimene lugu itaalia kirjaniku Giovanni 

Guareschi raamatust “Don Camillo väike 
maailm”. 
1990. aastast on Sulane ilmunud pea 
järjepidevalt, vahele on jäänud ainult 
1998. aasta. Ilmumise sagedus on aja 
jooksul muutunud. Kui alguses oli välja-
anne pigem ajalehe mõõtu, siis tänaseks 
suurenunud maht (30–40 lehekülge) 



annab ajakirja mõõdu välja. Kui tiraaž 
oli alguses 700 ja 1999. aastal tõusis 
isegi 2000ni, siis nüüd jääb see 200-300 
vahele.
Ka ilmumise sagedus on muutunud ja 
Sulane on 1991. aastal ilmunud isegi 6 
korral. Nüüd, viimastel aastatel ilmub see 
2 korda aastas.
Esimeses Sulase numbris on kirja pan-
dud eesmärgid sisu osas. Väljaanne 
pidi tutvustama Kaarli kirikut, selle päe-
vasündmusi, minevikku ja eraldi on esile 
toodud arhitektuur. Kuna see oli noorte-
väljaanne, siis olulisel kohal oli koguduse 
noortetöö tegemiste kajastamine.
Ehkki 30 aastat on möödunud, on tee-
mad suures plaanis samaks jäänud, 
aga lisandunud on ka uusi. Praegu leiab 
ajakirjast endiste ja praeguste vaimulike 
jutluseid, koguduses toimuvat käsitlevaid 
artikleid (intervjuud, sündmused), aga ka 
laiemaid kultuuri- ning teoloogiateemalisi 
lugusid.
1990ndatel oli Sulase tehniline teostus 
väga algeline – kujundusprogramme ei 
olnud ja vaeva pidi tunduvalt rohkem 
nägema. Kogu leht tehti maketina valmis: 
tekstid trükiti mehhaanilisel trükimasinal, 
artiklite pealkirjad ja ajalehe päise kirju-
tati käsitsi, kleebiti pildid ja tekstid vas-
tavalt ettenähtud kujundusele. Valminud 

makett trükiti rotaprindiga. Täna selliseid 
vahendeid muidugi enam ei kasutata ja 
ettevalmistusprotsess on palju kiirem ja 
mugavam.
Sulasega alustades olid selle tegijad kõik 
noored kristlased, leeris käinud 1988.-
1989. aastal, kes olid täis tohutut indu ja 
tahet. Koguduse juures tehti kõike suure 
kirega.
Ajalehe esimeseks peatoimetajaks sai  
eesti keele filoloog Koidu Põder. Lisaks 
lõid kaasa Angela Animägi (Aljas), Velda 
Buldas, Meelis Holsting, Külli Keel 
(Saard), Ülle Keel, Signe Pajuste (Aus), 
Eve Uustalu. Tihe koostöö oli kunstnik 
Aarne Vasaraga, kes ajakirja oma võrra-
tute joonistustega ilmestas. 
Praegu toimetavad ajakirja koguduse 
diakon Saima Sellak-Martinson ja info-
juht Külli Saard. S. Sellak-Martinsonile 
pakuvad erilist huvi erinevate vaimulike 
jutlused, samuti kiriku ajaloo ja teoloo-
giaga haakuvad käsitlused. K. Saardi 
on algusest peale paelunud koguduse ja 
kiriku ajalooga seotud isikud ja teemad, 
ka kunstiga seotu. Kunstnik Maara Vint 
ja katoliku preester Ain Leetma on aja-
kirjaga seotud juba 1999. aastast. Maara 
on teinud ajakirjale vinjetid ning ajakirja 
tunnuseks on saanud tema imelised 
illustratsioonid. Samuti on alati väga 

PIIBLITUNNID teisipäeviti kell 14 Kaarli kirikus

Sissepääs kiriku peauksest. Olete oodatud!

Kontakt: abiõpetaja Kaisa Kirikal 
kaisa.kirikal@kaarlikogudus.ee

LOENGUSARI 

“JALUTADES JUMALA AEDADES”

3. november
Arne Hiob. Teadus, usund ja 

uusvaimsus tänapäeval I

10. november
Arne Hiob. Teadus, usund ja 

uusvaimsus tänapäeval II

17. november
Vootele Hansen. Kaarli koguduse lugu

24. november
Jaak Juske. Tõnismäe muutumised

Loengud algavad teisipäeviti kell 18.30 
KIRIKUS /Toompea 10/.

oodatud tema vaimulikud mõtisklused. 
Viimaste aastate kaastöölistest tõstaks 
esile kunstiteadlase Anu Allikvee, kes 
oma informatiivsete ja mahlakate artikli-
tega meie lugejaid köidab.
Oluline osa oli kauaaegsel küljendajal 
Lembitu Mikkeril, kes muutis Sulase 
kujundusmaketti, kasutame seda väi-
keste mööndustega siiani. Samuti on 
pikaaegne keeletoimetaja Karin Lees-
ment mõned aastad tagasi oma töö edasi 
andnud Rolf Liivile.
Kindlasti peab mainima ka Indrek Vainot, 
kes oli mitmeid aastaid Sulase kaastoi-
metaja.
Koguduse ajakirja saab soetada kogu-
duse kantseleist või kirikust. Meil on ka 
väike ring inimesi, kes enam ise kirkusse 
ei pääse ja kellele nende soovil saa-
dame ajakirja postiga. Lisaks saadame 
mitmetele kogudustele üle Eesti. Oleme 
oma ajakirjad lugemiseks üles laadinud 
ka koguduse koduleheküljele ja seal on 
ligipääs kõigile
Selle aasta neljandal advendil, mil tähis-
tame kiriku 150. ja koguduse 350. aasta-
päeva, jõuab lugejani uus ajakirja num-
ber.

Külli Saard

25. novembril kell 17.30 
MÄLESTUSTEENISTUS KAARLI KIRIKUS 

Novembrikuu ja hingedeaeg on periood, kus mõeldakse rohkem 
oma lähedastele, kes on surma läbi lahkunud. 

Kui see on alles hiljuti aset leidnud, siis on lein ja kaotusevalu paratamatult osa 
inimese elust. Kristlastena teame, et kuigi me sureme, on meile tõotatud Jeesuse 

Kristuse läbi igavene elu. Usk ja lootus kannavad meid läbi leina ja kinnitust selleks 
saame Jumala Sõna ja palve läbi.

Sellepärast pakume võimalust kokku tulla kõigil, kes on aasta jooksul oma lähedasi 
matnud, et mälestada oma kalleid lahkunuid ning saada osa Jumala Sõnast, palvest 

ja armulauast. Need imelised annid pakuvad meile troosti, lohutust ja julgustust 
taipamaks, et nii elades kui surres oleme Jumala omad.

Mälestusteenistusel on hea võimalus oma armsate lahkunute eest palvetada ja 
leida lohutust kõigest sellest heast, mis Jumal oma Kiriku hoolde on usaldanud.

Sellel teenistusel mälestame nimeliselt kõiki, kes on maetud 
Kaarli koguduse vaimulike poolt perioodil  28.11.2019- 25.11.2020.



Ma tean, et mu Lunastaja elab,
ja Tema jääb viimsena põrmu peale seisma.

Iiob 19:25

HINGEDEPÄEVA 
PALVUS

Esmaspäeval,
02. novembril 

kell 14

Rahumäe 
Kaarli koguduse 

kabelis

Palvuse viib läbi
EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus

10. oktoobril andis Kaarli koguduse noorteansambel Läänemaal kaks kont-
serti: kell 13 lauldi Martna kirikus ning kell 15 Ridala kirikus. Vastuvõtjaks 
ja kutsujaks oli ka Kaarli kogudusele armsaks saanud Küllike Valk, kelle eest-
vedamisel toimus Martnas meeleolukas sügislaat. Päev läks igati korda ning 
vastuvõtt oli imeline!

KAARLI KOOLI PALVERÄNNAK
16. oktoobril käis Kaarli koolipere palverännakul. Sellel aastal viisid palve-
rännaku teekonnad Tallinna vanalinna, Rahumäe ja Nõmme, Hageri ja Rapla 
pühakodadesse.
Teekonnal toimusid palvused, nii pühakokades kui ka looduses.
Rapla palveränduritel oli võimalus kirkuaias sügislehti riisuda. Oli meelde-
jääv sügsipäev.

Tallinna Pühavaimu kirik

Nõmme Rahu kirik

Hageri palvemaja

Rapla kiriku kirikuaed.



NOVEMBER KIRIKUS... LEERIKOOL 

23. jaanuar – 11. aprill.2021
10. aprill – 20. juuni 2021

Info ja registreerimine: 
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/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, diakonid: Saima Sellak-
Martinson, Tiit Zeiger, Meelis 
Holsting, Kevin Kirs. Kohtumine tuleb 
eelnevalt kokku leppida.
telefon: 619 9100
e-post: info@kaarlikogudus.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.ee
Facebook: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli hoolduse heaks: 
Swedbank EE452200221057033689
annetused Kaarli Kooli toetuseks:
Swedbank EE332200221056298548

KOGUDUSE KANTSELEI 

Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Seenioride klubi 18. novembril kell 14
koguduse majas

Koraalikoor 5. novembril kell 13
koguduse majas

Diakooniatöö

Ootame vabatahtlikke 
jumalateenistusel 

kaasa teenima.

Soovi korral pöörduge enne või peale 
jumalateenistust koguduse vaimulike 

poole või kirjutage: 
õpetaja Jaak Aus  jaak.aus@

kaarlikogudus.ee; 
abiõpetaja Kaisa Kirikal 

kaisa.kirikal@kaarlikogudus.ee

USUVÕITLUS – Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! 
Rm 12:21
P 01. november kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 02. november kell 13:00 Missa, Hingedepäev

kell 19:00 Hingedepäeva kontsert
 Estonia Seltsi Segakoor ja Tallinna Kammerkoor. Faure “Requiem”. Piletitega.
kell 22:00 Hingedepäeva kontsert

 Mozarti “Requiem”. Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester. 
T 03. november kell 17:30 Muusikaõhtu

Annabel Soode – sopran, Kersti Petermann – orel. Sissepääs vaba.
K 04. november kell 17:30 Missa
N 05. november kell 07:45 Missa
ANDKE ÜKSTEISELE ANDEKS – Sinu käes on andeksand, et Sind kardetaks. 
Ps 130:4
P 08. november kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 09. november  kell 13:00 Missa
T 10. november 17:30 Muusikaõhtu 

Olga Gams – orel. Sissepääs vaba
K 11. november kell 17:30 Missa
N 12. november kell 07:45 Missa
L 14. november kell 19:00 Gospelmuusika kontsert ”Oh, happy day”. Piletitega.
VALVAKE! – Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
P 15. november kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 16. november kell 13:00 Missa
T 17. november kell 17:30 Muusikaõhtu 

Ooper-Kvartett. Beethoven 250. Keelpillikvartett nr 12 op 127 Es-duur. 
Sissepääs vaba.

K 18. november kell 17:30 Missa
N 19. november kell 07:45 Missa
KRISTUS – TAEVA JA MAA ISSAND – Meie kõik peame saama avalikuks 
Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10
P 22. november kell 10:00 Missa, Igavikupühapäev

kell 12:00 Missa
E 23. november kell 13:00 Missa
T 24. november kell 17:30 Muusikaõhtu 

Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba
K 25. november kell 17:30 Missa, mälestusteenistus aasta jooksul lahkunutele
N 26. november kell 07:45 Missa
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES – Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, 
õiglane ja aitaja! Sk 9:9
P 29. november kell 10:00 Missa, 1. advent

kell 12:00  Missa, 1. advent
E 30. november kell 13:00 Missa


