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Issand, Sa läkitad välja oma vaimu, ja nad luuakse, ja sina uuendad maa näo. Ps 104:30
Üks lugu jutustab, kuidas laps küsib päev
enne sündi Jumalalt: “Miks ma lähen
sellesse maailma? Mida ma pean seal
tegema?” Jumal vastab: “Laps, ma kingin
sulle ingli, kes on alati su kõrval. Tema
seletab sulle kõik.”
“Aga kuidas ma temast aru saan, ma ei
oska ju tema keelt,” küsib laps. “Ingel
õpetab sulle oma keelt. Ta hoiab ja kaitseb sind kõikide hädade eest,” vastab
Jumal.
“Aga millal ma sinu juurde tagasi pean
tulema?” küsib laps edasi. “Ära muretse,
sinu ingel räägib sulle kõik,” vastab
Jumal.
“Mis minu ingli nimi on?” tahab laps
teada. Jumal vastab: “Pole tähtis. Aga
sina kutsu teda emaks.”
Maikuu teisel pühapäeval tähistame
emadepäeva ning oleme mõtetes ja
südames oma emade, vanaemade ja ristiemade juures – nii siin ajas kui ka igavikku kutsutute juures. See kaunis päev
oma sügavamas tähenduses on midagi
sellist, millest saavad osa kõik inimesed.
Hea Isa taevas on igale inimesele andnud elu ning Ta on usaldanud meid meie
vanemate hoolde.
Ema tahab oma lapsele parimat ning on
valmis selleks andma ja tegema kõik.
Siiski ei ole see päev ainult rõõmu ja
iluga täidetud. Sellesse päeva on sisse
kirjutatud ka palju vastuolulist — on sassis suhteid ja hingetraumasid, on kohustusi, mida täita ei jõua, ühiskonna surve
all tehtud otsuseid, kus meedia ja reklaamitööstus, arvutimängude arendajad,
labane meelelahutus ja toiduäri kisuvad
lapsed emadelt niipea kui nad ema käest
lahti lasevad, on enesesüüdistusi, on
hirmu ja surma.

Sellel erilisel ajal …
Käesoleva aasta viiruse ja piirangute
kevad tõi kaasa uusi väljundeid nii koguduse jumalateenistuslikus elus kui ka
palveketi näol.
Nii sai selle aasta koroonakevad tõukejõuks Tallinna praostkonna vaimulike
palveketile. Alates 5. märtsist kuni piirangute lõpuni maikuu alguses võeti praostkonna vaimulike poolt ühiselt nõuks iga
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Jah, meie vastutus on hoolitseda parimal
viisil ja moel meie hoolde usaldatud laste
eest, et nende kõht oleks täis ja riie seljas
ning et nad saaksid hea hariduse. Aga
kuidas on lood meie laste hinge ja vaimueluga? Kas anname eeskuju ja eluga
selleski osas oma parima ning jagame
järeltulevatele põlvedele neidsamu väärtusi, mida ise oluliseks ja kalliks peame,
mis võiksid meie lapsi eluteel toetada ja
aidata usus, lootuses ja armastuses kasvada?
Need kaks – Jumala ja ema armastus
on iga lapse jaoks hindamatu väärtuse
ja tähtsusega. Sageli on just esiemade
armastus ja eestpalved toonud meid
usule ja juhatanud kiriku juurde. Kui mõtleme tagasi oma lapsepõlvele ning selgub, et sellest on meile eredalt meelde
jäänud hetked, mil just vanaema käekõrval kirikusse tulime, siis miks ei peaks me
sedasama pakkuma ka oma järeltulevatele põlvedele. Või kui meile meenuvad
armsa emakese loetud palvekatked, siis
päeva hommikut alustada ühise palvega.
Nii said kahe kuu vältel erinevate luterlike koguduste vaimulike sõnastatud
palvetekstide abil koonduda sajad inimesed ühisesse palveosadusse Facebooki
ja koguduste kodulehtede vahendusel,
paludes meie maale ja rahvale Issanda
armu ja halastust, Tema ligiolu ja rahu.
Kaarli koguduse jumalateenistuslik elu
jätkus piirangute ajal Youtube’i kanali
vahendusel. Igapühapäevased jumalateenistused jõudsid interneti kaudu kodu-

miks ei võiks meiegi koos oma lapsega
lugeda hommiku-, õhtu- ja söögipalvet.
Või kui usk ja lootus kõigevägevamasse
Jumalasse on meie jaoks tähtis, kui
saame sellest ise argipäevas palju tuge
ja abi, siis oleks imelik, kui me ei tahaks
seda head jagada ja edasi anda oma lastelegi.
Minu südamesoov ja palve nii tänases
kui ka homses päevas on, et meie kodud
ja pered, kogudus ja kirik oleksid paigaks, kus valitsevad siiras armastus ja
hoolivus, kus üksteist hoiame ja julgustame, kus nii pidu- kui ka argipäevadel
üksteist kuulame, oma rõõme ja muresid
jagame, kus anname iseennast kui ka
kõik oma armsad tänu- ja eestpalveis
Issanda kätte. Armastagem ja usaldagem oma lapsed Jumala õnnistuse alla,
palvetagem oma järeltulevate põlvede
eest. Jagagem neile kõike seda, mis
meid usus rikkamaks on teinud. Kõik
tänases sündinud hea, mis hoolest ja
armastusest saab meie lastesse külvatud, kannab kord nende südames ja eluteel häid vilju.
Olgem tänulikud meile kingitud elu, oma
emade ja üleskasvatajate, Jumala laste
pere eest koguduses, eestpalvete ja
jagatud armastuse, Jumala õnnistavate
käte eest meie üle ja Tema Sõna, kõige
selle hea ja õnnistusrikka eest, mis sillutavad meile tasast eluteerada. Õnnistagu
Issand kõiki emasid, vanaemasid, vanavanaemasid ning ristiemasid oma ligiolu
ja armastusega.
Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

desse, et kõigil soovijatel oleks ka sellel
erilisel ajal võimalus osa saada pühakirjalugemistest, lauludest ja ühisest palvest. Pühapäevaste jumalateenistuste
ülekanded jätkuvad edaspidigi ning neid
on võimalik jälgida ja vaadata igal pühapäeval kell 10 otseülekande ja hiljem
salvestistena koguduse Youtube’i kanalil.
Lisaks pühapäevaste jumalateenistuste
ülekannetele said soovijad kuuel õhtul
nädalas osaleda ka virtuaalsel õhtupalvusel, mida pidasime märtsikuu algusest

kuni 1. maini. Selle ajaga salvestasime kokku ligi viiskümmend
palvust ning neid on samuti võimalik järelvaadata Kaarli koguduse Youtube’i kanalil.
Aasta 2021 oleme kuulutanud koguduse juubeliaastaks. Tähistame Kaarli koguduse 350. ja praeguse Kaarli kiriku pühitsemise 150. aastapäeva. Juubeliaasta saatesarjas „Kaarli lood“
tutvustatakse ja meenutatakse koguduse lugu selle algusajast
kuni tänase päevani. Muuhulgas leiab kajastamist meie erakordse praeguse kirikuhoone rajamine, kirikus asuv sisustus
ja kunstiväärtused, uhke Walckeri orel, kogudust teeninud
auväärsed õpetajad ja palju muud.
Esimesed saated on juba avalikuks saanud ja neis kõnelevad
Vootele Hansen teemal “Kabelist kirikuni” ning Urmo Treisalt
arhitekt Otto Pius Hippiusest ning murrangust kirikuehituses.
Järgmine videoloeng jõuab huvilisteni 18. mail, milles Rutt
Tänav kõneleb kiriku ehitusmeister Gustav Beermannist. Sarja
kõik loengud on järelvaadatavad koguduse Youtube’i kanalil.
Alates 3. maist on kirikute uksed taas missadeks ja muusikaga
õhtupalvusteks avatud. Olete väga oodatud esmaspäeviti,
kolmapäeviti, neljapäeviti ja pühapäeviti missadele ning teisipäeva õhtuti õhtupalvusele muusikaga. Kirikusse sisenedes
palume kindlasti istuda märgistatud kohtadele, arvestada 2+2
liikumispiiranguga, desinfitseerida käsi ning kanda maski.
Ka Kaarli Kooli pere elu oli koroonaepideemia ja distantsõppe
perioodil teistsugune. Selline õppetöö vorm on olnud väsitav ja
väljakutseid esitav nii õpilastele kui ka õpetajale ning oodatakse
väga silmast-silma suhtlemist, kuid üleminek distansõppele on
olnud sujuv ja õppetöö on kokkuvõttes olnud produktiivne. Lasteaia osas on puudujate hulk olnud väike ning enamjaolt on
lapsed käinud kohal.
Kõik sündmused ja tähistamised on koolis ja lasteaias jäänud
piirangute tõttu ära. Ehkki neid on proovitud asendada videoülekannetega, pole see siiski päris samaväärne. Lasteaia osas
on sel aastal õppetööd pikendatud ühe kuu võrra – juunikuuni.
Rõõmus uudis on see, et sügisel kooliteed alustav 1. klass
on juba komplekteeritud ning sinna kuulub 23 õpilast, mis on
Kaarli kooli tingimustes maksimumarv.
Alates 3. maist pääsesid kooli algkooli lapsed, suurema dpeavad veel distantsõppel jätkama.
Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

ARUTELUD JUHATUSES
Kaarli koguduse uus juhatus pidas märtsis ja aprillis 2 koosolekut.
Arutati koorijuhtude töölepingu muudatusi seoses riigipoolse
toetuse osalusega nende palga maksmisel, koguduse maja
laiendusega (Kaarli Kool) seotud küsimusi ning tehti muusikatöö jaoks oluline otsus osta koguduse majja uus Estonia kabinetklaver hinnaga 5500 €.
Õpetaja Jaak Aus andis kooslekul teada, et ehkki liikmeannetajate arv võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga on
veidi vähenenud, on annetuste kogusumma kasvanud. Õpetaja
tõdes, et meele teeb rõõmsaks, et inimesed hoolimata keerulisest ajast on enda kogudust südames kandnud ja toetanud.
Vaimulike assistent Urmo Treisalt

Kevadisest muusikaelust
Kevadine piirangute periood on muusikaelu pannud osalisele
pausile. Kuni oli võimalik, jätkasime Muusikaõhtute sarja.
Vahepeal tegime Õhtupalvusi muusikaga – kirik oli lahti ja inimesed said koguneda harjunud aegadel.
Kooriproovid on olnud pikemal pausil. Meil on omad riskigrupid ning ei saa ka riskida lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni
jäämisega. Veebruaris plaanisime juba kooriproovide jätkumist
märtsist ja laulmist I Ülestõusmispühal, kuid siis läksid kõik näitajad hullemaks ja riik pandi lukku. Loomulikult pidime ka meie
oma plaanid taas ringi tegema.
Praegu ootame, millal lubatakse huvitegevuse jätkumist ja vastavalt siis ka tegutseme.
Seni on koorijuhid tegelenud plaanide tegemisega ja ümbertegemisega, suvehooaja ja kontsertide planeerimisega ning nn
taustatööga: hoidnud lauljatega kontakti ja teinud koorilaulude
seadeid jne. Noorteansambel tegi Zoomis häälerühma proove.
Naiskoori juhid on asunud reorganiseerima naiskoori noodikogu, see on väga töömahukas ettevõtmine.
Kuna riik võimaldas hakata koorijuhtidele kutsekategooria
olemasolekul palgatoetust maksma, siis taotlesid kõik meie
koorijuhid läbi kooriühingu ka endale koorijuhi kutse (kõigil
rahvusvahelise kutsestandardi 6. tase) ning koguduse õpetaja
asus palgatoetust taotlema. Kogusime ja täitsime selleks hulga
pabereid.
Teenistustel oleme kasutanud eeslauljatena erinevaid koorilauljad ja soliste. Laulnud ja mänginud on näiteks Aare Saal,
Samuel Jalakas, Toomas Bubert, Ott Indermitte jt.
4. aprillil osalesid teenistusel Indrek Vau trompetil, kes on meil
ennegi mänginud ja haruldane külaline Ain Anger – bass. Võib
isegi öelda, et tema laulu me kuulsime Kaarlis tänu viiruse
levikule …. Muidu oleks ta olnud tegev maailma kuulsamatel
ooperilavadel. Sellel teenistusel laulis Ain Anger Mart Siimeri
seadet vaimulikust rahvalaulust “Au, kiitus olgu igavest”. Vau
ja Angeri koostöö jaoks kirjutas Siimer meile oma teosele veel
trompeti jaoks partii juurde – poole päevaga.
Mart Siimeriga on meie kooridel pikaajaline koostöö. Oleme
palju laulnud tema loomingut, millest osa on ta kirjutanud meie
tellimusel. Nõnda oli ka 2020. a detsembris, kui esitasime
koguduse aastapäevaks tellitud kooriteose, mille kirjutamist
rahastas Kultuurkapital. Kiriku ja koguduse juubeliaasta lõpetamiseks tellisime Siimerilt veel teisegi kooriteose psalmi tekstile.
Aprillis saime Kultuurkapitalilt taas ka positiivse vastuse ning
helilooja asus tööle. Tulemust saavad kõik kuulda 2021. aasta
detsembris.
Kooride töö taastamiseks alustasime hääleseade tunde Zoomis. Neid viib läbi RAMi solist ja laulja ning lauluõpetaja Ott
Indermitte. Esimesel korral oli kahe koori peale kokku 18 osalejat, teisel korral juba 21.
Tuuli Mõistlik saatis ka Canoruse tagasisidet: “Kõik, kes meie
sopranist osalesid, andsid väga positiivset tagasisidet, et oli
vahva ja hea vaheldus ja tõstis toonust ning motivatsiooni! Nii
et tore eksperiment!”
Loodame, et viirus taandub ja me saame oma töid jätkata juba
tavatingimustes.
Kuna kirikud avati 3. mail, siis alates 4. maist taastasime ka
teisipäevased Õhtupalvused muusikaga. Esimesel korral mängis orelil Püha Vaimu kiriku organist Olga Gams. Sissepääs
on vaba ja ruumi palju, kõik on väga oodatud ja saavad istuda
turvaliselt hajutatult.
Piret Aidulo
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Vabaduse väljaku poolset kiviteed palistavad Louise Bugnet
roosiistikud, mille lõhna ja ilu saame loodetavasti juba sel
suvel tunda ja näha.Valitud roosisorti iseloomustab kaunis
tumeroheline matt lehestik ja puhasvalged keskmiselt täidetud
lõhnavad õied. Põõsa kõrgus täiskasvanud taimel 1,5 m.
Tööd teostas Kadrioru Park.

Koguduse maja suurde saali soetati uus tiibklaver ja vahetati
välja muusikuid aastaid teeninud pill, mis oli amortiseerunud
ning renoveerimiseks mittesobiv. Asemele osteti täielikult
taastatud 1970. aasta Estonia kabinetklaver.

Videoloengusarja “Kaarli lood” salvestus. Ehitusmeister
Gustav Beermannist kõneles Rutt tänav. Loeng jõuab
huvilisteni juba 18. mail.

Ehkki 8. klass on jätkuvalt distantsõppel, siis loovtööde
kaitsmine toimus koguduse saalis. 8. klassi õpilased käisid
ükshaaval esitlemas oma põnevaid projekte, millega nad
selle õppeaasta jooksul loovtöö raames koos juhendajatega
tegelenud olid. Tööde hulgas oli mitu toredat puutöö
ja restaureerimise projekti, elekrooniline muusikapala,
ajalooteemaline laua- ja maastikumäng, keskonnateemaline
ajakiri, nukumaja ja palju muud huvitavat ja põnevat.

MAI KIRIKUS ....
TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS – Laulge Issandale uus laul, sest
Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1
E 03. Mai kell 13:00 Missa
T 04. Mai kell 17:30 Õhtupalvus muusikaga
Olga Gams – orel. Sissepääs vaba
K 05. Mai kell 17:30 Missa
N 06. Mai kell 07:45 Missa
SÜDAME KÕNE JUMALAGA – Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud
kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20
P 09. Mai kell 10:00 Missa, emadepäev
E 10. Mai kell 13:00 Missa
T 11. Mai kell 17:30 Õhtupalvus muusikaga
Aare Saal – bariton, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba
K 12. Mai kell 17:30 Missa
N 13. Mai kell 17:30 Missa, Kristuse taevaminemise püha
PÜHA VAIMU OOTUS – Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse,
siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
P 16. Mai kell 10:00 Missa
E 17. Mai kell 13:00 Missa
T 18. Mai kell 17:30 Õhtupalvus muusikaga
Henn Rebane – akordion, Indrek Vau – trompet, Piret Aidulo –
orel. Sissepääs vaba.
K 19. Mai kell 17:30 Missa
N 20. Mai kell 07:45 Missa
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE – See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid
minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6
P 23. Mai kell 10:00 Missa, 1. Nelipüha
E 24. Mai kell 13:00 Missa
T 25. Mai kell 17:30 Õhtupalvus muusikaga
Piret Aidulo – orel, Ott Indermitte – bariton. Sissepääs vaba.
K 26. Mai 17:30 kell Missa
N 27. Mai kell 07:45 Missa
P 30. Mai kell 10:00 Missa, Kolmainupüha, leeripüha
VARJATUD JUMAL – Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm
on täis Tema au! Js 6:3
E 31. Mai kell 13:00 Missa
T 01. juuni kell 17:30 Õhtupalvus muusikaga
K 02. juuni kell 17:30 Missa
N 03. juuni kell 7:45 Missa
P 06. juuni kell 10:00 Missa

LEERIKOOL
8. mai – 27. juuni 2021
11. september – 05. detsember 2021
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

SAADA EESTPALVESOOV
Kaarli koguduse kodulehel on
võimalik saata oma eestpalvesoove ka
elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja
murepalved kantakse jumalateenistustel
ühises palves Jumala ette.
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

KODUNE ARMULAUD
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

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R
T, N
K

kell 10–13
kell 10–13, 14–16
kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa

Kirikal, diakonid: Saima SellakMartinson, Tiit Zeiger, Meelis
Holsting. 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

