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„Jumal on Tema teinud Issandaks ja Messiaks, sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite!“ (Ap 2:36). Nii kõneleb Peetrus Apostlite 
tegude raamatus oma Nelipüha jutluses. Peetrus võtab siin ühte lausesse kokku kõige olulisema – Jeesuse jumalikkus, tema 
ülestõusmises toodud lunastus ei sõltu meie usust, tegudest ja pingutustest, vaid on meist sõltumatu Jumala and.
Edasi saame Apostlite tegude raamatust lugeda: „...ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele: „Mida me peame tegema, 
mehed-vennad?” Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma 
pattude andekssaamiseks ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes 
on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub”” (Ap 2:37–39).
Peetrus kinnitab, et Jumal kutsub kõiki ja meeleparandus, millest Peetrus räägib, on meie vastus sellele kutsele. Ning nii nagu 
Jumal kutsub meid mitte korra, vaid igal päeval, nii pole ka meeleparandus inimese elus ühekordne ja lõplik sündmus.
Ka meeleparandus on Jumala and inimesele, et ta võiks jõuda tõe tunnetamisele ja vabaneda kõigest, mis pole Jumalale mee-
lepärane. Meeleparandus ei tähenda pelgalt kahetsust mineviku pärast, vaid oma mõtteviisi ja käitumisviisi muutmist – tõelist 
ja siirast kohtumist Kristusega.
Kogudusena seisame Tema ees igal pühapäeval ja kohtume Temaga tõeliselt armulaua sakramenti vastu võttes. Oleme Kaarli 
koguduses õnnelikus olukorras – ka alanud sügisel saame oma kirikus tulla Tema juurde mitte ainult pühapäeval, vaid ka 
nädala sees; mõnel päeval lõunapausi ajal, teisel varahommikul enne tööd võis siis ka päevatöö lõppedes. Saame tulla, pea-
tuda ja Tema ees seista.
Martin Luther on öelnud: „Kristus tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid, see tähendab, üksnes tema teeb nad kõik õndsaks, 
üksnes tema on valgus, mis valgustab kõiki inimesi.”

Tulgem siis selle valguse juurde ja laskem ennast valgustada!  
Koguduse diakon Meelis Holsting

Gustav Kasemets sündis 28.08.1866 
Kodilas, Rapla kihelkonnas põllumehe 
peres, tal oli 7 õde-venda. 
Köstriametit peeti tollal viisakaks elukut-
seks. Meenutame, et ka oreliprofessor 
Hugo Lepnurme vanemad pidasid poja 
ametivalikul Eesti Vabariigi algusaastatel 
silmas just seda tööd ja luteri kirik oli kin-
del tööandja 1940. aastani. 
Kasemets oli 23 aastat Paldiski Niko-
lai koguduse köster-organist, pidades 
samas ka muid ameteid: 1887–1910 
Paldiski eraalgkooli juhataja, usuõpetaja 
linnakoolides, Paldiski linnavalitsuse ja 
maksuvalitsuse sekretär. 
Peale kauaaegse köstri ja kantori August 
Pfaffi lahkumist valiti ta paljude kandi-
daatide seast Kaarli koguduse köstriks 
(1910–1938). Lisaks oli ta sel ajal tegev 
Kaarli koguduse asjaajaja ja raamatupi-
dajana (1923–1936) ning oli 1910–1922 
linna poeglaste ja tütarlaste gümnaa-
siumi alamates klassides ja algkoolides 
usuõpetaja. 

Tema tegevusaega jääb Kaarli kiriku 
suure Walckeri oreli jaoks raha kogu-
mine. Kujutame väga hästi ette, mida 
selline töö tähendas! 
Erinevatest allikatest saab lugeda, et 

tema tööks oli ka käia koguduseliikmete 
kodudes liikmemaksu küsimas – sellist 
asja ei kujutaks tänapäeval enam kuidagi 
ette! 
Gustav Kasemetsa tegevusajal hakkas 
kahanema vajadus köstriameti kui liht-
sustatult öeldes alama astme vaimuliku 
ameti järele. Töö leerilastega, erine-
vate ametitalituste juures olek, matustel 
kaasas käimine jne. Ka Lutsu “Kevade“ 
annab köstri ülesannetest üsna hea pildi. 
Suurem osa vaimulikust tööst hakkas 
jääma ainult pastorite kanda ning oreli-
mäng ja kooritöö jäi eriharidusega muu-
sikutele, kes küll võisid lisaks käia ka 
köstrite kursustel nagu näiteks köster-
organist Harri Kõrvits, kes võttis 1938. a 
Kasemetsalt ameti üle.
Kasemets oli lugupeetud mees ja aktiiv-
selt tegev erinevates seltsides. Tema 
peres oli 7 last. 
1941 asus ta Saksamaale, kus suri 1943. 
aastal. Tema matmiskohta me ei tea.  

Piret Aidulo 
K. Saardi kogutud materjalide põhjal.

Koguduse köster Gustav Kasemetsa 155. sünniaastapäev



Ootame lapsi ja noori KAARLI KOGUDUSE KIRIKUKOOLI.
Tundides käsitleme piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja 
teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi 
ning paljusid teisi teemasid vastavalt lapse vanusele läbi 

rühmatöö, vestluse ja mängu. 
Tunnid toimuvad nädalavahetustel – 

pühapäeviti kell 12 koguduse maja ruumides. 
Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3–15 aastat. 

Septembris alustavad tööd jälle Kaarli Kooli HUVIRINGID, 
kuhu ootame igas vanuses lapsi ja noori. 

Muusikastuudio: muusikaring, laulukoorid, pilliõpe (klaver, 
plokkflööt, kitarr, viiul Suzuki meetodi alusel, akordion, 
karmoška, väikekannel, ukulele, löökriistad), soololaul, 

solfedžo jm.
Lasteaialastele: robootika, liikumisringid, käsitööring, 

mudilaste loovusring, ballett jm
Koolilastele: lego-robootika, kunst ja käsitöö, pallimäng, 

IDLA võimlemine, multimeedia ja tehnoloogia, puutöö, tants, 
kokandus, mõttemängud, tantsuring, koorilaul, kungfu/wushu

Vaata täpsemalt www.kaarlikool.ee .
Registreerimine: info@kaarlikool.ee

Liturgilistest värvidest

Suveaeg on lõpule jõudmas ning ees ootab sügis, mil loodus 
näitab end imelises värvikülluses. Kuid kirikus käies võime 
näha siingi erinevaid värve, mis on esindatud näiteks altari- ja 
kantslikatetel ning vaimulike rüüdel. Siinkohal ongi paslik veidi 
rääkida värvidest, mida jumalateenistustel võime kohata.
Värvitoone, mis ilmestavad kirikutekstiile, nimetatakse liturgilis-
teks värvideks. Need toonid pole valitud aga pelgalt silmailuks 
vaid kõigil neil on kindel tähendus, mis aitab juhtida meie mõt-
teid õiges suunas. Liturgilised värvid vahelduvad kirikuaasta 
kulgedes vastavalt perioodile või tähtpäevale ning on mõeldud 
toetama antud kirikupüha või mälestuspäeva teemat.
Kristliku kiriku algusaegadel liturgilisi värve – peale valge – ei 
kasutatud. Siiski on see kombestik väga vana – värvid tulid 
kirikuruumi juba 9. sajandil. Tänapäevale lähedane kasutus-
kord tekkis 1200. aasta paiku, kui sätestas paavst Innocen-
tius III. Üldiselt siduvaks muutis liturgiliste värvide kasutamine 
alles 1570. aastal Pius V bullas „Quo Primum Tempore“. Siiski 
püsis paiguti varieeruvus ning üldine üksmeel kujunes alles 19. 
sajandi II poolel.
Roomakatoliku kiriku liturgias on kasutusel viis värvitooni ning 
need võttis reformatsiooni järel üle ka protestantlik kirik. Kuid 
radikaalsemad ja eriliselt vagadust rõhutavad konfessioonid 
(kalvinistid, puritaanid, pietistid jt) loobusid sellest dekoratiiv-
susest. Mitmetes piirkondades on lisandunud ka kuues värv – 
sinine.
Valge – valguse, puhtuse ja ülestõusmise värv. Kasutatakse 
suurtel pühadel nagu jõulud ja ülestõusmisaeg ning teistel 
Kristuse sünni või ülestõusmisega, Neitsi Maarja ja inglitega 
seotud pühadel ning Ristija Johannese päeval. Valge tähistab 
rõõmu Kristuses ning rahu ja helgust, mille Lunastaja on maa-
ilma toonud. Vahel asendatakse ka kuldse värviga.

Roheline – elu ja lootuse värv, mis sümboliseerib võitu surma 
üle, ligimesearmastust ja taassündi. Elades ühenduses Juma-
laga tärkab meis Vaim ja puhkeb õitsema. Rohelist kasutatakse 
ilmumisajast vastlapäevani ja nelipühajärgsel ajal.
Punane – Püha Vaimu, kiriku ja märtrisurma värv. Kasutatakse 
muuhulgas nelipühadel, süütalastepäeval ja märterpühakute 
mälestuspäevadel, aga ka vaimulike ordineerimisel. Võib 
kohata musta asemel Suurel Reedel ja Vaiksel Laupäeval.
Violett – meeleparanduse, kannatamise, ja paastu värv, mida 
kasutatakse advendi- ja paastuajal. Samuti sümboliseerib vio-
lett armastust ja Jumalatunnetust ning ootust surmajärgsele 
elule. Võib kasutada ka musta asemel tuhkapäeval.
Must – sügava leina värv, mida võib kirikus näha tuhkapäe-
val, Suurel Reedel, Vaiksel Laupäeval ja hingedepäeval. Kuigi 
must võib tunduda süngena, on tavaliselt musta värvi tekstiilid 
kaunistatud heledas dekooriga, mis annab tunnistust, et ka 
suures leinas ja kaotusevalus jääb paistma valguskiir – lootus, 
et võime alati leida tröösti Jumalalt ja pääseda surma pimedu-
sest.
Sinine – Neitsi Maarja värv, mida võib kasutada Jumalaemaga 
seotud pühadel valge asemel. 1930ndatel ja tänapäeval on üksi-
kutes kogudustes kasutatud ka Eesti Vabariigi tähtpäevadel.
Võib öelda, et kuigi eelkirjeldatud värviline toredus võib tõsi-
meelsemat luterlast panna kulmu kergitama, on liturgilistel 
värvidel kindel sümboolne tähendus, mis on välja kujunenud 
juba tuhatkond aastat tagasi. Nagu kõik traditsioonid, pakub 
seegi olulist ühendust minevikuga, viies meid tagasi kristluse 
juurte juurde ja ühendades ülemaailmse ja ühtse kirikuga. Vär-
vide kasutamine aitab kirikulistes luua kristoloogilisi seoseid ja 
muuta jumalateenistust meeleliselt tajutavaks tervikuks.

Jätkub oktoobri kuukirjas vaimuliku ametirõivastega.
Vaimulike assistent Urmo Treisalt

Koguduse koorid alustavad uut hooaega
Kontsertkoor 6. septembril 18.00

Kammerkoor Canorus 8. septembril 17.30
Naiskoor 16. septembril 17.30

Noorteansambli proovid 1–2 korda kuus pühapäeval kell 
14–17. Plaan osaleda 2023. aasta noorte laulu- ja tantsupeol.
Uutel lauljakandidaatidel palutakse eelnevalt kontakteeruda 

koori juhiga, kelle kontaktid leiab koguduse kodulehelt.

EELKOOL
Ootame 5–7-aastaseid lapsi, kes lähevad kooli 2022. aastal.

Kaarli Kooli eelkooli eesmärgiks on anda lastele esmane 
turvaline kogemus koolielust, õppida ning avastada, saada 

uusi teadmisi ja kogemusi nii, et esimesse klassi minek võiks 
olla eelkõige rõõm põneva koolitee algusest. 

Eelkooli tunnid toimuvad oktoobrist 2021 kuni aprilli 
lõpuni 2022 üks kord nädalas kas teisipäeval või 

neljapäeval kell 13.30–16.00 või 15.00–17.30.
Õppetöö toimub kuni 15 lapsega rühmades.Registreerumine 

kestab 10. septembrini või kohtade täitumiseni.
Täpsem info: https://www.kaarlikool.ee/kool/eelkool/



Kaarli kammerkoor Canorus andis 29. augustil kontserdi Kul-
lamaa kirikus. Soleeris viiuldaja Toomas Bubert. Pildil on koor 
koos Kullamaa koguduse õpetaja Kari Tynkkyneniga. 

30. augustil alustas Kaarli kirikus uut hooaega koolipere kõige 
nooremad lasteaia lapsed, keda koguduse õpetaja Jaak Aus 
õnnistas.

23. augustil kohtusid Hirvepargis perepiknikul Kaarli Kooli 
1. klassi õpilased ja nende vanemad. 

23.–24. august toimus Kosel mudilaskoori laululaager.

Uue õppeaasta esimesed tööpäevad 16.–17. augustil veetsid 
Kaarli Kooli õpetajad ühiselt Nelijärvel. Kahe päeva jooksul leiti 
palju rõõmu koosolemisest ja koostegemisest. Idanema pandi 
mitmed ideed algavaks õppeaastaks.

Kaarli Kooli õpetajatel on saanud tavaks enne uue õppeaasta 
algust võtta ette ühine palverännutee. 14. augusti teekond oli 
järgmine: Tallinn – Kose – Pikva – Järva-Jaani – Koeru – Järva-
Peetri – Esna – Tallinn.

Tallinna Kaarli kogudus otsib NOORTEJUHTI

Peamine töö on koguduse noortetöö koordineerimine ja 
arendamine ning lastetöö tegemistes kaasalöömine ja vaja-
dusel ka abistamine.

Lisainfo: Õpetaja Jaak Aus, tel 5300 7734
Kandideerimiseks saata lühike enesetutvustus koos 
motivatsioonikirjaga „ Miks ma tahan olla noortejuht“  

koguduse õpetajale jaak.aus@kaarlikogudus.ee



LEERIKOOL 
25. september – 05. detsember 2021

3. oktoobril alustame noorteleeriga. 
Noorteleeri ootame noori vanuses 15–17 

eluaastat. Leerikool lõpeb 2022. a kevadel. 
Tunnid toimuvad paar korda kuus 

pühapäeviti kell 12 koguduse majas.
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. 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 

SEPTEMBER KIRIKUS

Diakooniatöö

K 01. SEPTEMBER kell 17:30 Missa
N 02. SEPTEMBER kell 07:45 Missa
TÄNULIKKUS – Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema 
heategu. Ps 103:2
P 05. SEPTEMBER kell 10:00 Missa
E 06. SEPTEMBER kell 13:00 Missa
T 07. SEPTEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Sigrid Mutso – sopran ja Tiiu Sisask – klaver. Sissepääs vaba.
K 08. SEPTEMBER kell 17:30 Missa
N 09. SEPTEMBER kell 07:45 Missa
JUMALA HOOLITSUS – Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab 
hoolt teie eest. 1Pt 5:7
P 12. SEPTEMBER kell 10:00 Missa
E 13. SEPTEMBER kell 13:00 Missa
T 14. SEPTEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Aare Saal – bariton, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 15. SEPTEMBER kell 17:30 Missa
N 16. SEPTEMBER kell 07:45 Missa
JEESUS ANNAB ELU – Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on 
evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
P 19. SEPTEMBER kell 10:00 Missa
E 20. SEPTEMBER kell 13:00 Missa
T 21. SEPTEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Kristiina Hoidre – orel. Sissepääs vaba.
K 22. SEPTEMBER kell 17:30 Missa
N 23. SEPTEMBER kell 07:45 Missa
KRISTLASE VABADUS – See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie 
usk. 1Jh 5:4c
P 26. SEPTEMBER kell 10:00 Missa
E 27. SEPTEMBER kell 13:00 Missa
T 28. SEPTEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Ludmilla Kõrts – sopran, Meelis Vahar – viiul, Kadri Ploompuu – 
orel. Sissepääs vaba.

K 29. SEPTEMBER kell 17:30 Missa
N 30. SEPTEMBER kell 07:45 Missa

Koraalikoor
2. septembril kell 13 koguduse majas

Seenioride klubi 
15. septembril kell 14 koguduse majas

Kaarli koguduse ja kiriku juubeliaastat tähistame veel loetud kuud. Juubeliaasta 
raames jõuab kuulajate ja vaatajateni saatesarjas “Kaarli lood” veel mitu põne-
vat videoloengut ning loodetavasti jätkub sari ka järgmisel aastal. 
Lisaks ootame juubeliaasta puhul kirikusse jutlustama piiskoppe, nii emeeritusi 
kui praegu ametis olevaid: 
26. septembril tuleb jutlustama piiskop emer Einar Soone, 
17. oktoobril piiskop Tiit Salumäe, 
14. novembril peapiiskop emer Andres Põder, 
05. detsembril piiskop Joel Luhamets ja 
19. detsembril peapiiskop Urmas Viilma.

Kaarli kirikut ja koguduse 
tegevust saab toetada

 helistades numbril 
900 7755

Annetuse suurus on 
5€

Annetuse toimumiseks palume helistamisel 
lõpuni kuulata automaatvastaja teavitus.

Täname lahkeid annetajaid!

                150  350 


