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Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas
käes alatiseks. Psalm 16:11
Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Ps 16:11
Käes on uus aasta, Issanda Aasta 2013. Mida uus aeg enesega meie jaoks kaasa toob, kuhu viivad meid eluteerajad, millega
tuleb uuel aastal silmitsi seista, milliseid valikuid teha, mis meile rõõmu ja mis kurbust valmistab – seda kõike näeb ja teab
Tema, meie Isa taevas.
Psalmis 16 hüüab Taavet Issanda poole paludes Jumalalt kaitset ja pelgupaika Tema juures. Ta hoiab Issandat oma silme
ees ja südames ning loodab Tema peale. Püha Jumal on Taavetile tugevaks kaljuks, millele toetuda ja kindlaks varjupaigaks
elu tormistel aegadel. Taavet usub ja usaldab Jumalat, sest Issand on talle olnud abimeheks kitsikuseaegadel. Sellise imelise
Hoidja, Kaitsja ja Varjaja pärast, kes ei jäta omasid, kes on tõotanud olla igal päeval oma laste juures ajastu otsani – Temas
ilutseb Taaveti hing. Psalmist leiab julgustust ja rõõmu Issanda lähedusest ning usaldab eelseisvad hetked ja ajad oma Jumala
hooleks.
Hea kaasteeline! Saagu alanud aastal Psalmis 16 kirja pandud Taaveti palve- ja tänusõnad Jumalale meiegi südameigatsuseks ja -palveks. Issand hoiab neid, kes Teda usaldavad. Issand annab Teda usaldavale südamele teada elu teeraja. Issanda
juures on meie eluallikas ja Tema valguses me näeme valgust.
Kinkigu alanud aasta meile uusi võimalusi ja õnnistavaid hetki olla Issanda läheduses ning Tema palge ees, otsida Tema
sõnadest elujuhatust ja leida armurikastest sakramentidest meie usule kinnitust ning julgustust.
Usku, lootust ja armastust Issanda Aastaks 2013 soovides,

Õpetaja Kaisa Kirikal

Üheskoos ja aktiivsetena!
Inimese elu on niimoodi seatud, et kohe, kui me siia ilma sünnime, hakkame me ka vananema. Lapsena igatseme pikisilmi
aega, et järjest vanemaks saaksime, et võiksime iseseisvalt
hakkama saada toimetustega, mille kohta vanemad inimesed
ütlevad: „Kannata, kasvad, saad vanemaks, siis...“ Ja saamegi
vanemaks, muutume päev-päevalt iseseisvamaks ning ühtäkki
märkame, kuidas „aeg lendab tohutu kiirusega“, sünnivad lapsed, lapselapsed ja tajume, et paradoksaalsel kombel on mingil hetkel toimunud mõttemuutus ning kuidagi ei tahaks enam
vanemaks saada...
Ometi ei pea vananemine tähendama automaatselt aktiivsest
elust kõrvalejäämist, hoopis vastupidi: nüüd on hea tegeleda
asjadega, mille jaoks nooremana ehk aega ei jätkunud, aastatega kogunenud elukogemusepagas aitab paljusid teemasid
teise nurga alt analüüsida ning oma tarkusi üksteisega jagada.
Euroopa Komisjoni ettepanekul kuulutati 2012. aasta „Aktiivse-

na vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa
aastaks“. Sotsiaalministeeriumi kodulehelt võib lugeda selle
tutvustuseks: „Aktiivsena vananemine tähendab head tervist
vanemas eas ning täisväärtusliku liikmena ühiskonnas osalemist, tundes enam rahuldust oma tööst, olles sõltumatum igapäevaelus ning aktiivsem kodanikuna. Aktiivsena vananemise
aasta annab võimaluse teadlikkuse tõstmiseks ja heade praktikate esile tõstmiseks.“
Kuna meie koguduses toimub mitmeid tegevusi, millele võib
panna ühiseks pealkirjaks „aktiivsena vananemine“, oli möödunud aasta viimase Seenioride klubi kokkusaamisel külaline
sotsiaalministeeriumist, eelpoolmainitud teema-aasta koordinaator Reeli Sirotkina. Ta kõneles meile sellest, missuguste
erinevate tegevustega eakad üle Eesti tegelevad, tuues kokkuvõtteks välja kooskäimiste olulisima eesmärgi: läbi üksteisega
suhtlemise ja koostegemise saame positiivseid emotsioone,

Seenioride klubi kohtumine juhatuse liikme Salme Rannuga

kuuluvus- ja vajalikolemise tunde, mis omakorda aitavad kaasa
heale enesetundele. Samuti tunnustas ta väga nii meie koguduses tehtavat: koraalikoori, seenioride klubi, toolivõimlemist
kui ühiseid moosikeetmisi ja piparkoogitaigna tegemist, aga ka
meie teisi külalisi seekordsel koosviibimisel: toredaid prouasid
Jaani koguduse käsitööringist, kellega loodame edaspidigi kokku saada.
Tõdesime koos Jaani koguduse uute tuttavatega, et Taevaisa
kaitsva varju all elades on väga oluline ka see, et oleks kõrval teised inimesed, et rõõm koosveedetud ajast ja üheskoos
tehtud tegevustest ei annaks ka vanas eas aega ega tahtmist
muremõtteid heietada, vaid tänuliku meelega uutele päevadele
vastu minna.
Lõpptulemusena leidsime, et ega me keegi vananemisest ei
pääse, kuid vahvam on teha seda aktiivne olles, üheskoos,
seega: liituge julgelt meie tegemistega või andke teada, mida
põnevat me veel võiks üheskoos ette võtta!
Õnnistatud uut aastat kõigile ja kohtumiseni!

Diakon Saima Sellak-Martinson

Diakooniatöö
Toolivõimlemine
alates 10. jaanuarist neljapäeviti kell 11 koguduse majas
Kaarli seeniorid
16. jaanuar kell 14 koguduse majas
Koraalikoor
3. jaanuar kell 13 koguduse majas

Leerikool

2013. aasta leerikoolid alustavad järgmistel aegadel:
Registreerimine koguduse kantseleis.
16.01.2013–21.04.2013
03.04.2013–30.06.2013
11.09.2013– 8.12.2013
Noorteleer alustab 28. veebruaril 2013

PÜHALAULU KOOL alustab tegevust neljapäeval, 13. detsembril 2012, kell 17.30 kiriku keldris. Pühalaulu
koolis saab õppida eestikeelsete Pühakirjatekstide laulmist,
toetudes kiriku keskaegsetele traditsioonilistele tarkustele ja
kogemustele. Õppematerjaliks on praegu koostatav “Eesti
laulupsalter”, mille üheks oluliseks muusikaliseks aluseks on
10. sajandil kirjutatud traktaat psalmide laulmisest. Pühalaulu kooli viib läbi Eerik Jõks.
Mingeid muusikalisi eeldusi pühalaulu kooli tulemiseks ei
ole vaja. Isegi kui Sa arvad, et Sul on “elevant kõrva peal
käinud”, tule ikka, et ka Sina saaksid järgida Pühakirja üleskutset “Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale,
kõik maailm!” (Ps 96:1). Ainsaks eelduseks Pühalaulu
kooli õpilaseks saamisel on Sinu soov kannatlikult süveneda
Pühakirja tekstidesse ja tahe endas avastada või arendada
liturgilise laulu talenti.
Esialgu hakkab Pühalaulu kool kogunema igal neljapäeval
kell 17.30–19.30 kiriku keldris.

Uuel aasta esimene kohtumine on 10. jaanuaril.

Tule Pühalaulu kooli, et järgida Püha Pauluse üleskutset,
milles ta ütleb: “Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas,

kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!” (Kl 3:16)

Täiendav teave Eerik Jõksilt aadressil eerik@ekn.ee.

OOTAME LAPSI PÜHAPÄEVITI KIRIKUKOOLI!

Õpime tundma ristiusu põhitõdesid, räägime oma suhetest teiste inimestega ja Jumalaga, tähistame ühiselt
kirikuaasta pühasid, laulame, mängime, meisterdame.
Mudilasrühma sõbralikku seltsi ootame eelkooliealisi
lapsi (kuni 5-aastaseid).
Lasterühma vahvasse ja lõbusasse seltskonda ootame algkooliealisi lapsi (alates 6. eluaastast).
Noorterühma ootame uudishimulikke noori alates 11.
eluaastast.
Tunnid toimuvad pühapäeviti kell 12 koguduse majas

Kord kuus laupäeva hommikuti kell 11 ootame kõiki koguduse majja PEREKOHVIKUSSE.
Mõnus laupäevahommik koos kohvi ja suupistetega, Lastele samal ajal avatud kõrvalruumis mängutuba.
Järgmised perekohvikud: 12. jaanuar ja 9. veebruar.

KAMPAANIA “SILMAD SÄRAMA!”
Annetusest saadud raha läheb J. Köleri kutsuvat

Kristust kujutava freskotehnikas altarimaali
restaureerimiseks. Palume appi kõiki andma oma
panust, et sellel kunstiteosel kujutatud silmad taas
särama läheksid.
Annetuskampaania kestab kuni 31. jaanuarini 2013.

KAMPAANIA
“ANNETUSED KAARLI KIRIKU REMONDI HEAKS”
Eesmärgiks on koguda 1 miljon eurot Kaarli kiriku
remont-restaureerimiseks.

Kui annetustest on kogunenud 50 000 eurot,
siis loositakse välja teine peaauhind –
Leonhard Lapini akrüülmaal “Sisemaastik”.

Helistades numbril 900 7704 toetad
Loosimine toimub ainult nende annetajate vahel, kes on
teada andnud oma nime ja kontaktandmed.
Kaarli kiriku fresko restaureerimist 3 euroga.
Seisuga 23.12.2012 on laekunud 43 345 eurot

KOGUDUSE FOTONURK

26. detsember 2012. Hetki muusikalisest jõululoost “Neljas kuningas”

9. detsember 2012. Kaarlikese advendikontsert

26. detsember 2012. Rein Rebane ja koguduse õpetaja Jaak
Aus sõlmisid Rocca Al Mare kooli ja Kaarli koguduse vahelise
koostöölepingu.

JAANUAR KIRIKUS...

MUUSIKAÕHTUST

15. jaanuari muusikaõhtul esitletakse Kaarli
Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Ps 111:2 kirikus kirjastuse Talmar & Põhi väljaandel ilmunud helilooja Roman Toi orelimuusika koP 30. detsember kl 10.00 Missa
gumikku, mille toimetaja oli organist Ene Salumäe. Kui möödunud aastal ilmus Roman
E 31. detsember kl 13.00 Missa, Vana-aastaõhtu

PÜHA PEREKOND

T 01. jaanuar kl 12.00 Missa, Uus-aasta

JEESUS, MAAILMA VALGUS
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8

P 06. jaanuar kl 10.00 Missa, Kolmekuningapäev
E 07. jaanuar kl 13.00 Missa
T 08. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu

Ludmilla Kõrts – sopran, Meelis Vahar – viiul, Tiia Tenno – orel

RISTIMISE AND

Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14

P 13. jaanuar kl 10.00 Missa, Kristuse ristimise püha
E 14. jaanuar kl 13.00 Missa
T 15. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu
Roman Toi Orelimuusika kogumiku esitluskontsert
Ene Salumäe – orel, Piret Aidulo – orel

JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse
Kristuse kaudu. Jh 1:17

P 20. jaanuar kl 10.00 Missa
E 21. jaanuar kl 13.00 Missa
T 22. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu

Kristiina Under – sopran, Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel

TEENIMATU ARM

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu
suure halastuse pärast! Tn 9:18

P 27. jaanuar kl 10.00 Missa
E 28. jaanuar kl 13.00 Missa
T 29. jaanuar kl 17.30 Muusikaõhtu
Tiit Kiik – orel, Valju Kasuk – viiul

Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK.
Teenistuse alguses kogunetakse pulmakambri juures, et minna lastetöötegijate hoole alla lugusid kuulama ja joonistama-meisterdama.
Vanemad saavad samal ajal jumalateenistusel osaleda.

Toi orelimuusika duubel-CD, mis on salvestatud Tallinna toomkirikus (Ene Salumäe) ja
Kaarli kirikus (Piret Aidulo), siis andsid mõlemad organistid lubaduse, et välja tuleb anda
ka noodiraamat. Olles Roman Toi käsikirjalisi
teoseid sageli mänginud nii Eestis kui ka välismaal, tunnetasid nad pea igal kontserdil
noodikogumiku ilmumise hädavajalikkust,
sest huvi selle muusika vastu on olnud suur.
Nüüd ongi kõigil organistidel ja orelisõpradel
hea võimalus võtta kätte noot ja mängima
panna duubel-CD, et sel moel saada nende teostega paremini tuttavaks. Helilooja on
interpreetidele jätnud küllaltki vabad käed,
sest on ju ka eri kirikutes olevate orelite võimalused erinevad, kuid üht on ta soovitanud
kindlasti: „Mu palade rapsoodiline, mõtisklev
karakter ilmub paremini, kui ei olda kinni
väga range rütmi küljes!“ Noodikogumiku
esitlusel mängivad Roman Toi orelipalu vaheldumisi Piret Aidulo ja Ene Salumäe, valitud lehekülgi helilooja mälestusteraamatust
ja kirjavahetusest loeb Arho Tuhkru, kes
mõned aastad tagasi vaimulikuna Torontos
teenides tegi koostööd ka maestro endaga.
Noodikogumiku sissejuhatava tekstiosa lõpus soovib toimetaja Ene Salumäe kõigile
rõõmsat interpreteerimist!

KOGUDUSE KANTSELEI
Esmaspäev, reede kell 10–13
Teisipäev, neljapäev kell 10–13, 14–16
Kolmapäev
kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus

Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13
Kolmapäev kell 11–13, 16–18

Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB 10022004706006,
Swedbank 221011214295

annetused remondi heaks:
Swedbank 221040614950

