
Lootus ulatub vahevaiba taha sisimasse, kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks. (Hb 6:19–20)
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Apostel Paulus kirjutab kirjas roomlastele 5. peatükis: “Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga 
meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me 
kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus 
toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja 
valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.” 
Olenemata ajast soovib inimene rahu, nii nagu armastust, lähedust, mõistmist, lohutustki. Inimene tahab seda oma suhetes, 
oma mõtetes ja südames nii teiste inimestega läbi käies kui ka iseeneses pidada. 
Täna elame maailmas, kus rahu, aga ka usk ja lootus on kiired kaduma, olgu see puudutatud siis maailmas valitsevast olukor-
rast või habrastest inimsuhetest, ootustest, mida inimene ise oma elu osas soovib või olgu see seotud inimelu haiguste, kan-
natuste ja katsumustega, oma armsate lahkumise või ka iseenda surelikkuse teadvustamisega. Kõik see võib teha rabedaks 
ning viia tasakaalu, aga panna kahtlema ka armulises Issandas ja Tema armastusest iga inimese vastu. 
Et jääda Issandasse ja Tema jääks meisse, et oleksime need, kes uskudes Temasse oma lootuse Temale panevad ka siis, kui 
siinses maailmas ja inimelus ülekantud aga ka sõna otseses mõttes langevad pommid, kui katsumuste ning kannatuste eest 
ei ole võimalik põgeneda, aga ka siis kui kaasteeliste või meie oma maine elutee on lõppemas, on tarvis aina ja aina oma usku 
ja lootust surmavõitnud ja ülestõusnud Issanda peale panna, usus armurikaste andide läbi kasvada, Issandat otsida, märgata 
ja leida kõiges, mida inimelu pakub.
Ülestõusnud Issanda läbi on meiegi teekonnal hoopis teistsugune perspektiiv, siht ja eesmärk. Jeesus pole siis meie eluloos 
see üks mitmest, kes tuleb ja läheb siis, kui tema tahab. Ta pole pelgalt ka kõrvalseisja ega pealtvaataja, vaid Ta ise saab meie 
elu keskpunktiks, kelles me elame, liigume ja oleme. Tema ette saame tuua kõik meid vaevava ning leiame hingamist oma 
koormatud hingedele; leiame uue lootuse, usu ja armastuse. 
Enam ei ole vaja otsida. Astugem eluteele koos Temaga, kes on meie rahu ja lootus elule, nii siin ajalikus elus kui kord ka 
igavikus. 

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

In Memoriam Sven Torpel
Ajast igavikku on lahkunud koguduse 
haldusjuht Sven Torpel (25.01.1969 – 
23.04.2022)
Sven kuulus Kaarli koguduse tuumik-
koosseisu Eesti iseseisvuse taastamise 
aastatest alates. Leeris käis ta 1987. 
aastal ja õppis seal hoolega katekismust 
ja usutunnistust pähe. Selle järel liitus 
õpetaja Einar Soone kutsel väikse gru-
piga, kes korraldas loenguõhtuid ja tegi 
kirikus üheskoos tööd. Esimese suurema 
tööna usaldas Rein Vrager talle kiriku-
ruumi vanade elektrijuhtmete väljavahe-
tamise. Svenile oli oluline ilus, puhas ja 
korralik tulemus, ning ta ootas seda ka 
teistelt.
Siis tuli minna nõukogude armeesse 
ja aega teenis ta Vaikse ookeani kaldal 
Vladivostokis õhutõrje väeosas. Sveni 
vanaema palus eestpalveid, et noorel 
mehel kaugel võõrsil ei juhtuks midagi 
halba, et ta oleks hoitud ja jõuaks õnne-
likuna tagasi koju. Palvetel oli jõud. Sven 
tuli 1989. aastal tagasi ja tema järgnevad 
eluaastad möödusid oma armsa pere ja 

sõprade keskel ning olid tihedalt seotud 
ka Kaarli koguduse elu ja tegevusega.
Sõjaväest tulles jätkas Sven kirikus poo-
leliolevate töödega. Järgnesid koguduse 
nõukogu ja juhatuse valimised ja temast 
sai neljaks aastaks juhatuse sekretär. 
1993. aastast astus ta juhatuse esimehe 
Vootele Hanseni ettepanekul ametisse 
koguduse asjadevalitsejana (hiljem hal-

dusjuht) ja jäi sellesse ametisse oma 
surmani. 
Eesti iseseisvuse taastamise järel toi-
munud muudatused ühiskonnas või-
maldasid kogudusel senisest avaramalt 
tegutseda. Aeg oli põnev ja väljakutseid 
esitav, majandama pidi ka vähesega. 
Sveni ülesandeks oli uute võimaluste 
rakendamine koguduse majanduse 
ja asjaajamise valdkonnas. Töömaht 
kasvas lausa päevadega: kirikuhoone 
vajas remonti, kogudusele tagastatud 
endine maja nõudis heaperemehelikku 
haldamist. Ruumipuuduse tõttu oli mit-
mete tegevusvaldkondade töö pingeline. 
Lahenduse otsimisel loodeti ikka Sveni 
peale. 
Sven oli koguduse arengukavade sead-
misel realist, kes utoopilisteks kalduvate 
plaanide kohta tavatses kasutada väljen-
dit „see ei ole usu küsimus“.
Kuid ta oskas mõelda ka suurelt ja oli 
ettevõtlik. Meenub seik 1990ndate algu-
sest, kui koos Lauri Soonega õnnestus 
kiriku orelirõdult leidliku lahendusega ära 



tuua kabinett-tiibklaver.
Aastatega on Sveni aruka ja oskusliku 
haldamise tulemusena suudetud teos-
tada mahukad remondid kirikuhoones 
ja koguduse majas. Heas ning mõistvas 
koostöös juhatusega on Sven professio-
naalselt hinnanud olemasolevaid võima-
lusi ja leidnud parimad lahendused. Tule-
muslike tööde nimekiri saaks siinkohal 
väga pikk.
Töödes-tegemistes oli Svenile omane, 
et ta ei tükkinud esile, vaid oli taustal 
otsekui hoidja rollis. Temaga oli turva-
line ja kindel. Ta lahendas ja korraldas, 
oli rahulik, heatahtlik ja usaldusväärne, 
abivalmis ning tasakaalukas, kes tähele-
paneliku kuulajana olulist märkas.
Mitte vähemtähtsam oli kaastöötajate 
omavaheline suhtlus, millest sõltus nii 
koguduseliikmete teenimine kui ka kogu-
duse kuvand. Sven oli vaimuliku tege-
vuse juures üheks oluliseks abijõuks. 
Tema tagasihoidlik isik, kuid seejuures 
väga vajalik ja arukas meeskonna lüli, 
aitas kaasa koguduse sakraalsele juma-
lateenistuslikule elule ja kasvamisele.

Koguduse teenijate suvised reisid väike-
saartele ja laidudele, või talvised jõuluaja 
koosviibimised, olid toredaks kosuta-
vaks puhkuseks, aga ka omavaheliseks 
vabaks suhtlemiseks. Ilma Sveni aktiivse, 
heatahtliku, sõbraliku ja rõõmsa osavõtu 
ja korraldamiseta ei toimunud ühtegi 
koguduslikku ettevõtmist, millest kasvas 
välja pühendunud, asjatundlik, üksteist 
arvestav ja toetav kollektiiv, kes väga 
selgelt mõistis kiriku olemust ja kristlikke 
väärtusi.
Temast sai kirglik hobikokk, ta teadis 
toiduvalmistamisest nii ühte kui teist ja 
oskas sellest kõigest lugu pidada. Ahi, 
pliit ja toidu ettevalmistamise laud ning 
-riistad olid tal igapäevases kasutuses.
Kolleegidele valmistas ta rõõmu armsa 
Muhu maakodu metsast korjatud seente 
ja rannakalurite värskete kaladega. Ka 
sel kevadel Muhus lindude rände ajal, 
ja naabertalu „punkarlehmadega“ tär-
kava õuemuru pärast mehiselt võideldes, 
ootas ta mil Muhumaal nurmenukud õide 
puhkevad. Need jäidki korjamata... 
Kolmekümne viie aasta jooksul said 

mitmetest töökaaslastest omi rõõme ja 
muresid jagavad sõbrad. Ja oma sõpru 
ta hoidis. Sünnipäevadel ei unustanud ta 
omale olulisi inimesi õnnitlemast, ka neid 
kellega enam igapäevaselt ei suhelnud. 
Pere oli Svenile väga tähtis ja oma poja 
Markuse ja tütre Kristini üle oli ta uhke. 
Elasime ühiselt kaasa nende kordamine-
kutele.
Ja ei saa ega tohigi unustada Sveni – 
hingelt õrna – huumorimeelt, see oli 
täpne ja terav. 
Jumal kutsus oma rahusse ustava tee-
nija, kelle üle jäävad valvama head ing-
lid ja kelle eest saame paluda: „Igavene 
rahu anna talle, Issand, ja valgus lõp-
mata paistku talle!“
Tänu sulle, armas Sven, et olid koos 
meiega!
Soovime leinavale abikaasale Ivikale ja 
lastele Markusele, Kristinile, ema Marele 
ja kõikidele tema armsatele Jumala rahu 
ja õnnistust!

Koguduse kaastöötajad

Üle kahe aasta tähistati Kaarli kirikus 
ühiselt ülestõusmispühi. Suur rõõm 
oli pärast koroonaaega ühtse kogudu-
sena taas kokku tulla ning tunda rõõmu 
Issanda ülestõusmisest ja koosolemi-
sest.
Suure Nädala juhatas sisse Palmipuu-
depühal kõlanud imeline J. S. Bachi 
„Johannese passioon“, mille esitasid 
Andres Mustoneni juhatusel mitmed tipp-
solistid, Klaaspärlimäng Sinfonietta, Col-
legium Musicale jt.
Järgnenud nädalal toimusid jumalatee-
nistused igal päeval.
Suurel Reedel leidis aset tavapärane 
Püha Risti austamise palvus, kus tee-
nis muusikaga Eerik Jõksi juhendamisel 
Pühalaulu kool.
Vaiksel Laupäeval värviti Kaarli Koolis 
ühiselt mune. Õhtul kell 22 algas küün-
lavalgel kirikus ülestõusmispüha vigiilia, 
mis kulmineerus paasaküünla süütami-
sega täisvalguses kirikus rõõmusõnumi 
kuulutamisega Kristuse ülestõusmisest.
Ülestõusmispüha missa järel oli kaetud 
kirikus ühine kohvilaud ja toimus mee-
leolukas munade veeretamise võistlus. 

Kaasa teenisid Kaarli koguduse kontsert-
koor ja kammerkoor Canorus Piret Aidulo 
ja Pärtel Toompere juhatusel ja Brigitta 
Siimer viiulil. Orelil mängisid Piret Aidulo 
ja Mart Siimer. Kõlas ka Mart Siimeri kir-

J. S. Bachi „Johannese passiooni“ esitamine Kaarli kirikus.
Õhtule lisas müstilisust täpselt kontserdi lõppemise hetkel otse altarile ja Kügelgeni 

“Püha õhtusöömaaja” maalile langenud päikesekiir.

jutatud „Laudamus“, mis on pühendatud 
koguduse 350. juubeliks.

Vaimulike assistent Urmo Treisalt

Suur Nädal Kaarli kirikus
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Tallinna Toompea Kaarli Kogudus pakub tööd
HALDUSJUHILE

Haldusjuhi peamised tööülesanded hõlmavad kinnisvara-
halduse ja -arenduse, ning ohutussüsteemide ja töökesk-
konna valdkonna koordineerimist ja korraldamist. Samuti 
kogudusele kuuluva tehnika korrashoiu tagamist, aruand-

luse koostamist ning tugiteenuste korraldamist. 

Otsime just Sind, kui:
• oled töötanud kinnisvara haldamisega seotud ameti-

kohal;
• valdad väga heal tasemel eesti keelt,  vene keele 

oskus on plussiks;
• Sul on väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
• oled täpne, kannatlik ja kohusetundlik ning pingelised 

olukorrad ei ole Sinu jaoks probleem;
• suudad mõelda ettenägelikult ja langetada pädevuse 

piires iseseisvalt otsuseid;
• pead oluliseks kristlikke väärtuseid ja tavasid.

Tallinna Kaarli Kogudus pakub Sulle väljakutseid pakkuvat 
ja mitmekülgset tööd, meeldivat ja unikaalset töökeskkonda 

asukohaga Tallinna kesklinnas, paindlikku tööaega, väga 
toredat meeskonda, kaasaegseid töövahendeid ning või-

malust osaleda Eesti suurima, tulevikku vaatava koguduse 
arengus.

Kandideerimiseks saada CV ja lühike enesetutvustus märk-
sõnaga “Haldusjuht” ja/või küsi lisainfot aadressil 

urmo.treisalt@kaarlikogudus.ee.

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!

Kooli talvelaager toimus sel aastal hoopis 22.–24. aprillil. 
Laagri teemaks oli sellel korral “Mosaiik”. Juhendajad rääkisid 
noortega erinevatest inimese elu puudutavatest teemadest, 
mis loovad kokku ühtse kirju mosaiikpildi. Nii sai ka iga osaleja 
ruudukeste värvimisega koostada enda laagris kogetud emo-
tisoonide mosaiigi ja kleepetööna luua oma isiksuse mosaiik-
pildi. Muidugi sai laagris palju seltskonnamänge mängida, 
metsas matkata ja isegi õhupallidega möllata. Osalejad said 
võimaluse õppida paremini tundma nii ennast kui ka teisi sõpru 
ja luua üheskoos ühiseid mälestusi kogu eluks. 

23. aprillil, talgupäeval Kaarli Koolis, lammutati talguliste abiga 
võimla rõdu, mis pärines juba nõukogude ajast. Eemaldamist 
ootavad veel metallkonstruktsioonid.
Talgupäeval osalesid Kaarli Kooli lapsevanemad, õpilased ja 
koguduse töötegijad.
Lammutustöö tulemusel tuli juurde nii ruumi kui ka valgust. 
Suur tänu kõigile abilistele!

10. aprill. Palmipuudepühal oli leeripüha ja seal konfirmeeriti 
peapiiskop Urmas Viilma ja õpetaja Jaak Ausi poolt 17 leerilast. 
Oma leerikõnes rõhutas peapiiskop, et leerikooli lõpp tähen-
dab kristliku elu algust, kus leerikursusel antud tööriistad tuleb 
nüüd kõik kasutusele võtta, et valmistada ennast ajalikus elus 
ette igaveseks eluks, sest see on iga ristiinimese perspektiiv – 
pärida igavene elu.
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LEERIKOOL 2022

09. aprill – 19. 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 

MAI KIRIKUS

Diakooniatöö
Koraalikoor

5. mail 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.

HEA KARJANE – Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja 
mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. 
Jh 10:11a,27-28a
P 01. mai kell 10:00 Missa

12:00 Missa
E 02. mai kell 13:00 Missa
T 03. mai kell 17:30 Muusikaõhtu

Aabi Ausmaa – tromboon, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 04. mai 17:30 Missa
N 05. mai 07:45 Missa
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS – Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, 
vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! 2Kr 5:17
P 08. mai kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 09. mai kell 13:00 Missa

kell 17.30 Kaarli Muusikastuudio kontsert. Sissepääs vaba.
T 10. mai kell 17:30 Muusikaõhtu

Kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid, juhendaja Vaike Sarn. Sissepääs vaba.
K 11. mai kell 17:30 Missa
N 12. mai kell 07:45 Missa
TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS – Laulge Issandale uus laul, sest Ta on 
teinud imetegusid. Ps 98:1
P 15. mai kell 10:00 Missa

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

Marius Raba (EMTA) – orel, kavas: Bach, Reger, Kropfreiter. Sissepääs vaba.
K 18. MAI kell 17:30 Missa
N 19. 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 22. mai kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
kell 18:00 Usa ja Eesti kooride ühiskontsert Cantamus Pacem.
Brigham Young University meeskoor, Iowa State University segakoor, 
Tallinna Poistekoor, Texas Woman’s University kontsertkoor. Sissepääs vaba.

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

Kaarli kammerkoori Canorus kevadkontsert, kaastegev Toomas Bubert – viiul. 
Sissepääs vaba.

K 25. mai kell 17:30 Missa
kell 19:00 Ansambel Campanellu, solist Lilia Palinkas (sopran) Ukrainast. Piletitega.

N 26. mai kell 07:45 Missa
kell 17:30 Missa, Taevaminemispüha

PÜHA VAIMU OOTUS – Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma 
tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
P 29. mai kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E 30. mai kell 13:00 Missa
T 31. mai kell 17:30 Muusikaõhtu

Kaarli kontsertkoori kevadkontsert. Sissepääs vaba.


