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Maarja Magdaleena tuli ja kuulutas jüngritele: “Ma oleb näinud Issandat.” (Jh 20:18)
Maarja Magdaleena oli isik, kellest Jeesus oli välja ajanud seitse kurja vaimu. Teadmine, et kellelgi on tegemist kurjade vaimudega võib meis väga lihtsalt võõristust ja halvakspanu esile kutsuda. Seda tõenäolisemalt ka sel juhul, kui keskendume olnule,
kõigele negatiivsele, mis oli ja ei soovi märgata inimeses aset leidnud muutust. Maarja Magdaleena jaoks oli see kohtumine
elumuutev, temast sai pärast kõnealust sündmust Jeesuse ustavaim naisjünger, kes koos teiste pühendunud naistega Tema
eest hoolitses, kes seisis Ta risti all ja avastas ülestõusmispäeva hommikul tühja haua ning kellele Jeesus end sealsamas
ilmutas.
Nii mõnigi usklik on väljendanud oma igatsust Jeesust näha, osa saada Tema üleloomulikust ilmutusest või soovi kogeda
kasvõi mingitki märki Õnnistegijalt ja on pettunud, et seda seni tulnud ei ole... Samas ei olegi Jeesusega kohtumine ehk nii võimatu, eriti kui mõtleme Tema enese sõnadele, mida Ta räägib tähendamissõnas rahvaste kohtust Matteuse evangeeliumi 25.
peatükis. Ta ütleb: „Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite
mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.“ Kuulajate imestavale küsimusele, et millal küll sellised olukorrad olnud on, vastab Jeesus, et „mida te iganes olete teinud kellele
tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
Nii ei pea me Jeesust otsima mitte „tule- või suitsusambast“ ehk igatsema mingit üleloomulikku märki Temalt, vaid piisab,
kui suhtume igasse abivajavasse ligimesse lugupidamise ja austusega, mõistes, et seda tehes kohtume ja teenime Jeesust
ennast. Palugem selleks Temalt eneselt avatud südant, märkamist ja jõudu, et saaksime kunagi Maarja Magdaleena kombel
julgelt ütelda: „Ma olen näinud Issandat.”
Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

Hella Tedderi 100. sünniaastapäev
11. juunil möödus 100 aastat Kaarli koguduse kauaaegse organisti ja koorijuhi Hella Tedderi sünnist. Ta töötas Kaarlis aastatel
1951–1991 olles sellega üks pikaajalisem töötaja koguduses.
Kui H. Tedder kogudusse tööle tuli, olid keerulised ajad, kooritööd ei toimunud ja lauljad olid laiali läinud. 1951. a sügisel lauldi
alguses koos Püha Vaimu kirikukoori lauljatega ning oma koguduse segakoor asutati 1952. aasta veebruaris.
H. Tedder oli andekas organist, improviseerija ja kirjutas ka koorimuusikat. Tema koorilooming on sisukas ning huvitava helikeelega. Oma esimese segakoorilaulu Palve kirjutas ta 1939. aastal.
Tema kirjapandud loomingus on peamiselt vaimulikud segakoori
laulud ja neid saab kuulata Ene Üleoja juhatatud Kaarli kontsertkoori 2006. a salvestatud CD-l.
H. Tedder õpingute jätkamise kompositsiooni alal tegi Nõukogude Liidus võimatuks asjaolu, et Hella Tedder oli abiellunud
pastoriga.
Aastal 1995 ilmus Kirikumuusika Liidu eestvedamisel trükist
noot, milles on 17 laulu segakoorile, mis nüüd kõik heliplaadile
jäädvustatud. Peale kogumikus avaldatu on Hella Tedder loonud
mõningaid mees- ja naiskoorilaule, teinud kooriseadeid.
1982. a asutas Hella Tedder organistide-koorijuhtide segakoori.
Ta on olnud üldjuht mitmel vaimulikul laulupäeval ning olnud vaimulike laulupidude taasalgataja (Otepää 1989).
Samuti oli ta paljude kirikumuusikute koolitaja aastatel, kui riiklikku koolitussüsteemi polnud ja kirikumuusikute õpetamine oli
keelatud.
Hella Tedder suri 21. oktoobril 2002. aastal ja on maetud oma
abikaasa kõrvale Rahumäe kalmistule.
H. Tedderi 100. sünniaastapäevaks 11. juunil valmis videolugude
“Kaarli lood” sarjas salvestus, kus oma mälestusi jagavad Hella-
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Tedderi tütar Ruth Soosaar, legendaarne koorijuht Ene Üleoja
ja Kaarli organistid Marika Kahar ja Piret Aidulo.
Samal päeval viidi ka Hella ja Lembit Tedderi hauale mälestuskimp.
Hella Tedderit mälestati jumalateenistusel Kaarli kirikus 13. juunil, kus laulis kontsertkoor.
Kavas oli Hella Tedderi “Sul olgu au”, “Jeesuse järel” ja “Saage
vägevaks”, Mart Siimeri Kaarli kogudusele pühendatud “Laudamus” (4-häälse seade esiettekanne) ning Pärt Uusbergi “Mis
on inimene”.
Külli Saard
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Kaarli naiskoor laulis 27. juunil Simuna ja Lohusuu kirikus.
Kontserte korraldas Kirikumuusika Liit.
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Kaarli kammerkoor Canorus andis 30. juunil Harkujärve kirikus oma esimese suvekontserdi. Solistiks oli viiuldaja Toomas
Bubert. Järgmised kontserdid on kooril juuli esimesel nädalavahetusel Kärdla kirikus ja Ridala kirikus. Kontserdid korraldab
Kirikumuusika Liit.

Üle pika aja said 16. juunil seeniorid taas kokku. Meeleolu aitasid luua Meelis Vahar ja Salongi Trio.
Lisaks elavale muusikale kuulati vanu plaate 1920ndate aastate grammofoniga.

Kaarli koguduse noorteansambel lõpetas käesoleva hooaja
väljasõiduga Saaremaale. 5. juunil anti kontsert Kärla kirikus
ning 6. juunil teeniti kaasa kontsert-jumalateenistusel Kuressaare Laurentiuse kirikus. Vastuvõtt oli väga soe ja südamlik
ning kontserdid läksid kenasti korda. Mõlemas kohas tunti
suurt rõõmu elavast muusikast.
Väljasõit pani ilusa punkti pisut teistmoodi hooajale. Alates
märtsi keskpaigast tegi noorteansambel online proove, reaalselt kokku saadi alles mai lõpus.

Tänulikuna möödunud õppeaasta, oma kooli ja koolipere eest,
kogunes Kaarli Kool 9. juunil kaheksandat korda Kaarli kirikusse kooliaastat lõpetama.

Kaarli kiriku kontsertkooril oli 13. juunil võimas koosseis.
Lauldi pühapäevahommikusel jumalateenistusel, mälestades
Hella Tedderit tema 100. sünniaastapäeval. Kavas Hella Tedderi “Sul olgu au”, “Jeesuse järel” ja “Saage vägevaks”, Mart
Siimeri Kaarli kogudusele pühendatud “Laudamus” (4-häälse
seade esiettekanne) ning Pärt Uusbergi “Mis on inimene”.
Sel hooajal lauldi veel kahel kontserdil ühel juunikuisel nädalavahetusel Tuhalas ja Lüganusel.
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EELK piiskopid tähistasid 6. juunil ühiselt 100 aastat möödumist EELK esimese piiskopi Jakob Kuke (1870-1933) piiskopiks
pühitsemisest 5. juunil 1921 Toom-Kaarli kirikus. Peapiiskop
Urmas Viilma teenis Kaarli kirikus koos ametivendade piiskop
Tiit Salumäe, piiskop Joel Luhametsa, peapiiskop emeeritus
Andres Põderi, piiskop emeeritus Einar Soone ja koguduse
õpetaja Jaak Ausiga. Organistidena teenisid Piret Aidulo ja
Marika Kahar, muusikaliselt olid kaastegevad Samuel Jalakas
trompetil ja ansambel Vexilla Regis Piret Aidulo juhatusel.

10. juunil toimus Mustamäe kirikus Tallinna praostkonna sinod,
kus kuulutati välja praostkonna AASTA TEO tiitel.
Sel aastal sai praostkonna sinodi saadikute ülekaaluka toetusega tunnustuse osaliseks Kaarli kogudus uue koolimaja valmimise eest.
Klaasikunstnik Ivo Lille imeilusa klaasskulptuuri võttis vastu
koguduse õpetaja Jaak Aus.

27. juunil toimus Kaarli koguduses LEERIPÜHA ja võeti vastu
uued kiriku täieõiguslikud liikmed.
Koguduse õpetaja Jaak Aus kõneles oma õnnistamiskõnes:
“On hea meel teid taas näha. Õnneks on meil on olnud võimalus ka varem kohtuda, seda küll enamasti ekraani vahendusel,
aga ka jumalateenistusel.
See on olnud üks eriline leerikursus – see on toimunud põhiliselt veebi ja iseõppimise teel. Mul on hea meel, et leeriõnnistamine saab toimuda tavapärastest tingimustes, kohtume ilma
distantsita ja ilma ekraanita.
Leeripühal panen teile südamele paar asja:
1. Jumalaga sideme hoidmine ei tule iseenesest. Jumal hoiab
meiega sidet. Küsimus on, kas meie hoiame Temaga sidet?
Millised on need sideme hoidmise võimalused?
- Kindlasti isiklik palveelu - palvetamine oma ristilaste ja kõige
olulise eest, mida oma hinges ja südames kannate. Ja vastutus ligimese eest – oleme eestpalvetajad nende eest, kes oma
palvetega tulevad ja vajavad ühiseid eestpalveid oma elu keerulistest hetkedest läbi tulemiseks. See on ligimesearmastuse
kõige lihtsamaks väljenduseks, kui palvetame nende eest, kes
meie palveid vajavad.
- Oluline on ka jumalasõna, pühakirja igapäevane lugemine.
Saagu see teile harjumuseks ja lahutamatuks osaks päevarütmist, kasvõi 1–2 salmi päevas.
- Ja loomulikult armulaul käies, see reaalne kontakt Kristusega
on see imeline sakrament, mis meid hoiab ja kannab selles
usus, et püsiksime Temas ja Tema püsiks meis.
2. Kandke hoolt oma koguduse eest. See kogudus on toiminud ja loodetavasti toimib ka edasi. See on võimalik ainult siis,
kui sellel on oma liikmeskond. Palvetage koguduse töötegijate
eest, nii vaimulike ja ilmikute ja seeläbi oma koguduse eest.
Kandke meid palves ja hoolitsege oma koguduse eest.
Kui te neid asju silmas peate, siis see kõik pöördub õnnistuseks ka teie eluteel ja võite tunda rõõmu ja rahu ning elada
õnnelikult selles ajalikus maailmas.”

Alates Ristija Johannese sündimise pühast on Kaarli koguduse Youtube’i kanalis rubriik “Kirikupühadest ja mälestuspäevadest”.
Kirikuaasta suuremate pühade kõrval tähistatakse ja peetakse meeles ka väiksemaid kirikupühi ning mitmeid usu esivanemate
mälestuspäevi. Lisaks lunastusloolistele Kristuse pühadele (näiteks küünlapäev, paastumaarjapäev) kuuluvad kirikuaastasse
ka Maarja, apostlite ja teiste piiblitgelaste mälestuspäevad, usupuhastuspüha, pühakutepäev ning hingedepäev.
Tänaseks on võimalik osa saada kahest videost: 29. juuni - apostlite Peetruse ja Pauluse mälestuspäev ja 24. juuni - Ristija
Johannese sündmise püha 								
Lahket vaatamist!

JUULI KIRIKUS ....
ISSANDA TEENISTUSES – Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja
majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
P 04. JUULI 10:00 Missa
E 05. JUULI 13:00 Missa
T 06. JUULI 17:30 Muusikaõhtu. Ott Indermitte – bariton, Toomas
Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
ARMASTUSKÄSK – Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda,
sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled
minu päralt! Js 43:1
P 11. JUULI 10:00 Missa
E 12. JUULI 13:00 Missa
T 13. JUULI 17:30 Muusikaõhtu. Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
KIRGASTATUD KRISTUS – Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal
nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2
P 18. JUULI 10:00 Missa
E 19. JUULI 13:00 Missa
T 20. JUULI 17:30 Muusikaõhtu. Mirell Jakobson – sopran, Tiit Kiik –
orel. Sissepääs vaba
TÕDE JA EKSITUS – Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju
igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9
P 25. JUULI 10:00 Missa
E 26. JUULI 13:00 Missa
T 27. JUULI 17:30 Muusikaõhtu. Vokaalmuusika õhtu. Laulab Maria
Veretenina – sopran. Sissepääs vaba

Videoloengute sari „Kaarli lood“ koguduse
YouTube kanalil
Tänaseks on kuulajateni jõudnud juba 8 loengut ja juulikuus on kaks ees
Vootele Hansen. Kabelist kirikuni I. 04. aprill
Vootele Hansen. Kabelist kirikuni II. 20. aprill
Urmo Treisalt. Otto Hippius ja murrang kirikuehituses. 4. mai
Rutt Tänav. Kirikute ehitusmeister Gustav Beermann. 18. mai
Hilkka Hiiop. Kunstniku käepuudutus. 01. juuni
Piret Aidulo, Ruth Soosaar, Marika Kahar, Ene Üleoja
Sull’olgu au ... Organist-koorijuht Hella Tedder 100. 11. juuni
Tiina-Mall Kreem. Sally von Kügelgen. 15. juuni
R. Saard. Köleri usulised vaated eestipärasele kirikule 29. juuni
Ott Sandrak. Hans Heinrich Falck. 13. juuli
Jaan Bärenson. Kaarli kalmistud I. Siselinna. 27. juuli
https://kaarlikogudus.ee/videoloengud-kaarli-lood/
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LEERIKOOL
11. september – 05. detsember 2021
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Diakooniatöö
Koraalikoor 01. juulil kell 13
Seenioride klubi 21. juuli kell 14
koguduse majas.

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.

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.

KOGUDUSE KANTSELEI
E, T, N kell 10–13
K
kell 10–13, 14–16

Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa
Kirikal, diakonid: Saima SellakMartinson, Tiit Zeiger, Meelis
Holsting. Kohtumine tuleb eelnevalt

kokku leppida.
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