
Issand, nad on ju sinu rahvas ja sinu pärisosa, kelle sa tõid välja oma suure rammuga ja 
väljasirutatud käsivarrega. 5Ms 9:29
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Alanud küünlakuu teisel päeval pühitseme Issanda templissetoomist Tema 40. elupäeval. Luuka evangeeliumi 2. peatükis 
on kirjas: “Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda 
seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale 
pühaks”.” Templisse sisenedes olid legendi järgi iseenesest süttinud kõik küünlad, ja sellest ka küünlapäeva nimetus.
Samal ajal oli pühakojas teiste seas mees nimega Siimeon ja naisprohvet Hanna. Need kaks teenisid Issandat paastumise ja 
palvetamisega ööd ja päevad. Siimeon oli kuulda võtnud Jumala Vaimu ning Vaimu juhtimisel templisse jõudnud. Ta oli vaga 
ja õiglane mees, kes ootas Issanda päästet. Jeesuslast oma kätele võttes õnnistas püha Siimeon last ja lausus: „Issand, nüüd 
sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi 
rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” Siimeon kohtus Jumala Pojaga, 
kes tõi talle igatsetud lohutust ja rahu. 
Sedasama Issanda päästet, lohutust ja rahu igatsevad paljud. Ja ometi on Jeesuse tulemine siia ilma jaganud inimesed 
kaheks, on neid, kes vaga Siimeoni ja Hanna kombel tänavad ja kiidavad Jumalat Tema õnnistuse ja armu eest, kuid on neidki, 
kellel pole Jeesuse jaoks aega, ruumi ega kohta. Jeesusest on saanud komistus- ja proovikivi, mis eraldab ühed teistest ning 
teeb avalikuks inimsüdame valikud ja motiivid.
Oma Pojas Jeesuses on Jumal meie poole oma sammu teinud. Ta sai Inimese Pojaks, et meie saaksime Isa juurde tulla ning 
Jumala lapseks saada; Tema sai vaeseks, et meid rikkaks teha. Ta alandas iseennast, võttis inimese näo ja elas meie keskel, 
et meis Jumala palet uuendada ning kinkida igavene elu. Jumala Sõna, täis armu ja tõtt, ilmub inimlastele, kes käivad pime-
duses ja elavad surmavarjumaal, et päästa meid patu, surma ja saatana meelevalla alt ning rajada meie keskele oma rahu, 
õigluse, vabaduse ja rõõmu riiki.
Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis: “Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu 
valgus. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu 
ega mingu araks!” ( Jh 8:12 ja Jh 14:27). Palugem, et Issand, kõige valguse ja rahu allikas, saaks kõigi inimeste valguseks, et 
Issand juhiks kõiki usu ja armastuse teel selle valguse juurde, mis iialgi ei kustu.

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Sügisel alustab tööd uus väike gümnaasium
2022/23 õppeaasta sügisel alustab Kaarli Koolis koostöös Rocca al 
Mare Kooliga gümnaasiumiaste: Rocca al Mare Kooli Kaarli õppe-
koht.
Igal õppeaastal võetakse vastu üks klass kuni 24 õpilasega, sügisel 
2022 komplekteeritakse 10. klass.
Gümnaasiumisse on oodatud õppima erinevate koolide õpilased.
Koolielus on oluline õpitu sidumine igapäevaeluga; laiapõhjalised 
teadmised, mis aitavad teha valikuid ja võtta vastutust; omandatud 
teadmiste praktiline kasutamine; usalduslik ja turvaline õhkkond; vas-
tastikune ausus ja austus; füüsilise, vaimse ja intellektuaalse arengu 
tasakaal.
Sellest lähtuvalt on kavandatud ka õppeprotsess gümnaasiumis.
• Tähtsal kohal on õpilase iseseisvus, isikliku vastutuse võtmine, enese-
juhtimine ja motiveeritus. 
• Lisaks õpitulemustele väärtustatakse õpiprotsessi ennast, iseseisva 
töö oskust, eesmärgistatust, ajaplaneerimist jms.
• Õpiprotsessi toetatakse mentorlussüsteemi, motivatsioonivestluste 
ja võimalusega koolielus kogeda juhtimis- ja koostööprotsesse.
• Õppeprotsess koosneb auditoorsest, iseseisvast ja praktilisest õppe-
tööst (laborid, õppekäigud, teemapäevad jms). Tegevustes kasuta-
takse parimaid võimalikke metoodikaid ja teaduspõhiseid lähenemisi 



Kaarli Kool gümnaasiumiklassi avamisega seoses on sobiv aeg 
meenutada Kaarli Eragümnaasiumi, mis tegutses 1918–1936. aastal.
Eestikeelse keskkooli loomise ettepaneku tegi koguduse õpetaja 
Rudolf Hurt koguduse peakoosolekul 28. mail 1917, juba aasta 
hiljem tutvustati koguduse nõukogule kooli projekti. 
Esialgne plaan oli gümnaasium avada koguduse majas Toompeal. 
Kuna sinna majja oli elektripanek väga kulukas, siis otsiti teisi 
võimalusi ja kool alustas 1. oktoobril 1918 tööd linna algkooli 
ruumides Pühavaimu 6. Õpilasi oli siis 203 kuues algkooli klassis. 
Kümme aastat hiljem oli koolis kokku õppinud 4663 last.
Hiljem vahetas kool mitu korda asukohta.
Kooli direktor L. Raudkepi sõnul olid kooli põhimõtteid, millele pidid 
olema rajatud meie rahva elu ja arenemine ja millele on rajatud ka 
töö Kaarli gümnaasiumis, ausus, tõsidus, õiglus, kasinus, head 
kombed ja armastus oma rahva kodumaa ja ligemise wastu. 
Kooli soov ja eesmärk oli “kasvatada noorsugu edasipüüdjateks ja 
tööarmastajateks, kasulikkudeks liigeteks perekonnale ja riigile”.
Kooli loomist ajaendasid nii kultuurilised kui ka rahvuslikud 
põhjused. 1930ndatel kerkis üles sulgemismõte ning see oli seotud 
kooli majanduslike põhjustega. Nii töötaski kool Kaarli koguduse 
nimel 14 aastat: 1918–1932.
1. augustil 1932 võttis kooli juhataja Leopold Raudkepp kooli 
majanduslikel põhjustel lepingu alusel oma nimele ja kooli 
nimetuseks sai Kaarli Eragümnaasium, mille õppekallak jäi endiselt 
humanitaarseks. 1936. aastal kujundati kool ümber riiklikus Tallinna 
Inglise kolledžiks.
Koolil oli oma lipp, mis oli pühitsetud 30. septembril 1932.
Programm oli koostatud väga praktilise meelega: kolmel viimasel 
aastal toimusid tütarlaste majapidamiskursused ja soovi mööda 
masinakiri; võimlemine oli Kaitseliidu hästi varustatud võimlas; 
suurendatud tundidega anti saksa ja vene keelt, seejärel inglise keelt. 
Poisid ja tüdrukud õppisid koos, ühisõppimine mõjunud loomulikult 
ja ergutavalt. Väärtustatud oli kristlik kasvatus ja üldhumaansed 
põhimõtted.
Direktor Leopold Raudkepp kirjutas 1932. aasta kooli lehes: “Meie 
elus on veel nii palju puudusi ja väärnähteid, mida mõistuspärane 
haridus üksi ei suuda kõrvaldada, kui talle juurde ei tule usulis-
kõlbeline ja idealistlik osa. Järjekindlalt tuleb õpilastes arendada 
südameharidust, mi spole selle tõttu kerge, et ümbritsev elu on 
sellest tihti päris lage.”

E. Pilliroo raamatu “Kaarli kirik ja kogudus” ja 
ajakirjanduse põhjal Külli Saard

õppimisele ja õpetamisele. Koostööd tehakse erinevate haridus-, 
teadus- ja kultuuriasutustega. 
• Vaimse tervise toetamiseks on koolis võimalik pöörduda eripeda-
googi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja kaplani poole.
• Oluliseks peetakse hingeharidust ja sellega seonduvat juhenda-
mist, et igal õpilasel oleks võimalus mõtestada igapäevaelu olulisi 
küsimusi koos juhendajaga.
Sisseastumisavalduste esitamise aeg on 26. jaanuar kuni 10. 
märts. Lisainfot vastuvõtu kohta leiate Kaarli Kooli koduleheküljelt 
kaarlikool.ee.

Kaarli Eragümnaasium 1918–1936

Koguduse juhatus arutas 

Viimasel koguduse juhatuse koosolekul, mis toimus 18. jaanuaril, 
olid arutamisel mitmed olulised teemad. Kõige rõõmustavam otsus 
oli pärast pikka aega kestnud otsinguid võtta Kaarli kogudusse tööle 
uus noortetöö juht – Desiré Mägi. Uus noortejuht asub ametisse 
alates 1. märtsist. Soovigem temale palju jõudu ja Jumala hoidmist 
selles olulises töövaldkonnas!
Arutluse all 2021. aasta eelarve täitmine ja 2022. aasta eelarve 
koostamine. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et kogudus lõpetas 
möödunud eelarveaasta ilma puudujäägita hoolimata keerulistest 
asjaoludest seoses koroonaepideemiaga ja ootamatust elektri ja 
kütte hinnatõust. Aasta jooksul said tehtud mitmed olulised tööd 
nagu kirikuhoone läänefassaadi lagunenud sokliosa restaureerimine, 
kirikukellade helistamismehhanismi kapitaalremont ja orelirõdu 
kahe akna restaureerimine. Nimetatud tööde juures oli suureks abiks 
Tallinna linna ja Linnaplaneerimise Ameti Muinsuskaitse Osakonna 
toetus.
Restaureerimisega seoses on suur murekoht Kaarli koguduse kabelid 
Siselinna ja Rahumäe kalmistutel, mis vajavad hädasti taastamist ja 
rakenduse leidmist. Juhatus võttis nõuks välja selgitada, kas ja mil 
määral oleks kogudusel võimalik neid hooneid taas kasutusse võtta 
või oleks mõistlikum need hoopis võõrandada headesse kättesse.
Tõenäoliselt kujuneb 2022. aasta eelarve tõusnud kommunaalkulude 
ja liikmeannatajate kahanemise tõttu uute tööde ja tegemiste 
osas tagasihoidlikum. Seega on oluline iga koguduseliikme panus 
oma koguduse toetamisel, sest ainult see võimaldab jätkata 
tööde ja tegevustega senises mahus ka uuel perioodil. 2021. aasta 
majandusaruande ja uue eelarve läbivaatamiseks kutsutakse 15. 
veebruaril kokku koguduse nõukogu.

Kaarli Eragümnaasiumi 10a klassi õpilased 1933. a kevadel. 1. reas keskel 
koguduse õpetaja Artur Soomre, inspektor Liidia Mahoni ja kooli direktor 
Leopold Raudkepp.



Möödunud aasta detsembris seati paika Kaarli kirikus uus HELIPULT, 
millega vahetati välja olemasolev amortiseerunud 15-aasta vanune 
helipult. 
Uus tehnika valiti välja kaasaegsust ja kasutajasõbralikkust silmas 
pidades, mistõttu on võimalik kirikumehel heli juhtida ka eemalt, 
tahvelarvuti kaudu. See on oluline, et saaks hoida paremini silma 
peal ka muul kirikusaalis toimuval ning saaks täita distantsihoidmise 
soovitust. 
Tööd teostas Jaane Lend ja Estvox OÜ.
Kel huvi puldiga lähemalt tutuvsut teha, siis ootame enda sekka 
vabatahtlikke videooperaatoreid, kes teevad otseülekandeid 
pühapäevastelet missadelt. 
Vajalik õpetatakse selgeks kohapeal ja eelduseks on vaid 
arvutikasutamise oskus.

Kaarli Kooli õpetajate talveseminar 3.–4. jaanauril. Tehti kokkuvõt-
teid möödunust ning plaane tulevikuks. Rõõmustati ja nauditi koos-
olemist. 

20. jaanuar. Kaarli Kooli lasteaia lapsed avastamas koolimaja. Raa-
matukogus kuulati lugu “Jussikese seitse sõpra”, mille on kirja pan-
nud S. Väljal.
Riiulitest leiti raamat nii eesti, saksa kui ka inglise keeles.

Kaarli Kool täiendas oma “arvutiparki”. Arvutiostuks vajalikud 
vahendid koguti kokku erinevatel kooli heategevusüritustel ja 
üksikannetajate toel.

26. jaanuar. Tavapäraselt kogunevad koguduse seeniorid korra kuus, 
aga kuna nad enda sõnul,on nii pikalt pidanud üksi olema, siis tund-
sid nende piirangute ajal väga teistest inimestest puudust. Seepärast  
otsustasid nad hakata kogunema igal nädalal. 
Inimlik kontakt on väga oluline!”



LEERIKOOL 2022

22. jaanuar – 10. aprill 2022  

09. aprill – 26. juuni 2022

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 

VEEBRUAR KIRIKUS

Diakooniatöö
Koraalikoor

3. veebruar kell 13 koguduse majas
Seenioride klubi 

koguneb alates veebruarist igal 
kolmapäeval kell 14 koguduse majas

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.

T 01. VEEBRUAR kell 17:30 Muusikaõhtu
Merle Silmato – alt, Meelis Vahar – viiul, Tiia Tenno – orel. Sissepääs vaba

K 02. VEEBRUAR kell 17:30 Missa, Küünlapäev
N 03. VEEBRUAR kell 07:45 Missa
KAHESUGUNE KÜLV – Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning 
teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. 1Kr 4:5b
P 06. VEEBRUAR kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
T 08. VEEBRUAR kell 17:30 Muusikaõhtu

Nina Kawaguchi – viiul, Maila Laidna – klaver. Sissepääs vaba
K 09. VEEBRUAR kell 17:30 Missa
N 10. VEEBRUAR kell 07:45 Missa
TEENIMATU ARM – Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse 
pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18
P 13. VEEBRUAR kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
T 15. VEEBRUAR kell 17:30 Muusikaõhtu

Toomkiriku koor Laudate Dominum ja Viimsi koguduse kammerkoor. Kavas eesti ja 
prantsuse muusika: Karindi, Tobias, Fauré, Saëns ja Gounod Missa Brevis. Sissepääs 
vaba.

K 16. VEEBRUAR kell 17:30 Missa
N 17. VEEBRUAR kell 07:45 Missa
JUMALA SÕNA KÜLV – Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma 
südant kõvaks. Hb 3:15
P 20. VEEBRUAR kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
kell 18:00 Kontsert
Tallinna Talvefestival. ETV TÜTARLASTEKOOR dirigent Aarne Saluveer ja LASTEKOOR 
RADUGA dirigent Natalja Kuzina Neeme Ots (trompet), Tiia Tenno (orel). Piletitega

T 22. VEEBRUAR kell 17:30 Muusikaõhtu
Olga Gams – orel. Sissepääs vaba.

K 23. VEEBRUAR kell 17:30 Missa
N 24. VEEBRUAR kell 07:45 Missa
JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE – Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja 
seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 
18:31
P 27. VEEBRUAR kell 10:00 Missa. Jutlustab Jaan Lahe.

kell 12:00 Missa

Kui soovite interneti teel osa saada Kaarli koguduse uudistest, YouTube’ i kanali 
saadetest ja ülekannest, siis märkige ennast koguduse Facebooki ja Instagrami 

jälgijateks ja YouTube’i kanali tellijaks.
Facebookist ja Instagaramist leiate infot toimunud ja eesolevate sündmuste kohta, 

YouTube’i kanal toob lisaks igapühapäevaste missade vaatajateni mitu põnevat 
saatesarja: „Kaarli lood“, „Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest“ ja „Vestlusi Piiblist“.

Sari “Vestlusi Piiblist” koguduse YouTube’i kanalil.  
Vestlevad Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe ja kog õpetaja Jaak Aus. 

Vestlusi Piiblist I. 
Vestlusi Piiblist II. Vana Testament. 
Vestlusi Piiblist III. Uus Testament. 
Vestlusi Piiblist IV. Käsu ja evangeeliumi vahekord. 
Vestlusi Piiblist V. Jumal Vanas ja Uus Testamendis. 
Vestlusi Piiblist VI. Kristus, maailma lunastaja. 
Vestlusi Piiblist VII. Kristus – tõeline inimene 


