SÕNAD JA TEOD
+

EELK TALLINNA TOOMPEA
KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI
V E E B R U A R 2 0 1 4 N R 2 /2 3

Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult
seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Ef 4:29
Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda,
mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Ef 4:29

Alanud kuu juhtsalmi võiks võtta kokku sõnadega: Meie keel ja meie sõnad.
Mõni aeg tagasi rääkisin leerilastele kaheksandast käsus, mis keelab valetunnistuse andmise oma ligimese vastu. Rääkisin
sellest, et selle käsu alla käib ka teiste inimeste tagarääkimine ja arvustamine. Selle peale tõdes üks leeriõpilane naerdes, et
siis poleks ju sõbrannadega enam millestki rääkida.
Kahjuks on nii, et meie keeles on palju parasiitsõnu, mida ütleme ja mille tähendust isegi sageli ei teata. Kergesti halvustame ja
kritiseerime teisi inimesi, teadmata kas kriitikaks on piisavalt teavet või halvustades jätame pakkumata võimaluse, kuidas asja
paremaks muuta.
Selline käitumine ei ole omane kristlasele. Kui oleme tundnud ja kogenud Jumala armastust, siis sellest armastusest tulenevalt
ei tohiks me olla lammutajad, vaid ehitajad. Ehitamine aga saab võimalikuks julgustades toetades ja kinnitades. Rääkigem siis
ainult seda, mis on hea teise ülesehitamiseks.

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Foto: Eerik Peinar

Avatud, rõõmsameelne, tegus ja toimiv kogudus

2013. aasta on koguduse elus olnud väga toimekas. Anname
siinkohal väikse kokkuvaatliku ülevaate aasta jooksul toimunust.
Liikmeannetajate arv on möödunud aastal küll veidi vähenenud
ja langenud 1980ndate aastate keskpaiga tasemele, kuid inimeste kaasalöömine koguduse elus on endiselt aktiivne. Aasta
algas täiskogu koosoleku ja uue nõukogu valimisega ja seeläbi
kaasati koguduse töösse aktiivsemalt mitmeid uusi koguduseliikmeid. Koguduse nõukogu käis aasta jooksul koos kolmel
korral ja paljud nõukogu liikmed löövad kaasa ka väiksemate
gruppide töös.
Rõõmu teeb, et ametitalituste arv on kasvanud, seda nii ristimisel, konfirmatsioonil ja matustel, langenud on vaid laulatuste
arv.
Aktiivne osavõtt on nii pühapäevastest kui ka koguduse poolt
omaks võetud esmaspäevastest missadest. Lisaks jumalatee-

nistustele ja iganädalastele muusikaõhtutele on kirikus toimunud palju kontserte. Kogudus on osalenud suvises Teeliste
Kiriku projektis, aga pühakoja uksed on püütud lahti hoida ka
projektivälisel ajal.
Mitmel korral on kogudus ühise perena olnud koos ka peale
jumalateenist, olgu siis Ülestõusmispühadel mune veeretades,
Kolmainupühal remondiannetajate vahel L. Lapini maali loosides, Lõikustänupühalaadal suppi süües või ühises kohvilauas
koguduse aastapäeval.
Koguduse lastetöö aasta möödus tegusalt ning erinevates
valdkondades osalevate laste ja perede arv on kasvanud.
Lastele pakutakse osalemiseks laia valikut tegevusi, nii saab
iga huviline leida päevast, vanusest ja huvist lähtuvalt endale
sobiva väljundi. Olgu selleks siis osalemine Kirikukoolis, Muusikastuudios (mudilaste muusikaring, mudilaskoor, lastekoor,
noorteansambel, beebikool ja pilliõpe) või Loovusklubis (lii-

kumisringid, kunstiringid, Ahaa-klubi). Viimaste aastate prioriteediks on seatud kaasav lastetöö – soov on võimalikult palju
kaasa haarata laste peresid, aga ka nende sõpru ja tuttavaid.
Selleks on loodud erinevaid võimalusi koos perega tegutsemiseks – pereüritused, perekohvik, perejumalateenistused.
Endiselt on aktiivne muusikatöö ja oluliseks peetakse igale
vanuserühmale läbi muusikalise tegevuse ka kristliku osaduse
pakkumist. Nii on täiskasvanud koguduseliikmetel võimalik valida kuue koori vahel, lastel aga kolme muusikakollektiivi vahel.
Lisaks kaasateenimisele kodukirikus on muusikud esinenud
nii kodu- kui välismaal. Kõik koorid on osalenud Praostkonna
laulupäeval Nõmme kiriku aias ning laulnud Raekoja platsil I
advendiküünla süütamisel. Noorteansambel käis kontsertreisil
Saksamaal ja kontsertkoor esines Peterburi Jaani kirikus.
Esiletõstmist väärib kindlasti Pühalaulukooli kooskäimine ja tegevus Eerik Jõksi juhtimisel. Igal neljapäeval kogunetakse ja
lauldakse psalme ning õhtu lõpus peetakse ka vesper.
Möödunud aastal tõsteti eriliselt fookusesse ka kiriku Walckerorel, mille valmimisest möödus 90. aastat. Kogudus on nüüd
silmitsi vajadusega anda auväärt vanuses pillile puhkust ja
saata see kapitaalremonti. Selleks käivitati möödunud aastal
kampaania „Viled hüüdma“ ja kõigil on võimalik anda oma panus pilli korrastamiseks. Oreli kapitaalremont läheb maksma
umbes 400 000 eurot ja möödunud aastal laekus annetustena
11 000 eurot.
Toimekas on olnud ka diakooniarühma tegevus, kes oma
töös paneb põhirõhku erinevate väikerühmade tööle. Nii
aidatakse varieeruvate tegevuste ja kooskäimiste abil eakatel
ja end vahest üksikuna tundvatel koguduseliikmetel üksteisega
tuttavamaks ja lähedasemaks saada. Koguduse eakad saavad
regulaarselt osaleda seenioride klubis, toolivõimlemises või
Koraalikooris. Lisaks on nende abi väga oodatud erinevate
ürituste korraldamisel.
Põnevat täiendkoolitust pakkusid loengusari „Jalutades Jumala aedades“, Piiblitunnid, Credo kursus ja kirikukohvi raames vaatamiseks-kuulamiseks-arutamiseks pakutud huvitavad
teemad. Silamringi laiendavat ja harivat lugemist leiab jätkuvalt
koguduse ajakirjast Sulane ning koguduse igapäevaeluga saab
kursis olla kodulehe ja kuukirja “Sõnad ja teod” kaudu.
Aasta alguses toimus Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis näi-

KAARLIKESE TALVELAAGER KOSEL
“Jäljed lumel”
07.-09. veebruar
Ootame kõiki lapsi alates 7. eluaastast
Mängud õues ja toas, erinevad töörühmad,
maastikumängud, isetegevus jpm.
Osavõtumaks 37€
(ühe pere lastele soodustus)
Registreerumine enne 4. veebruari

tus „Kaarli kirik kõigist ilmakaartest – 100 aastat läbi fotosilma“
ning alates juunist on kirikus võimalik vaadata püsinäitust, mis
avab ainulaadse J. Köleri freskomaali loomise kui ka ennistamise tausta.
Koguduse tegemiste vastu on tuntud ka laiemalt huvi, nii on
meie tegemisi kajastatud raadios, televisioonis ja päevalehtedes.
Möödunud aasta olulisematest tegevustest tuleb esile tõsta kiriku remondi jätkumist – Palmipuudepühal sai kogudus
rõõmustada remonditud võidukaare üle; Jaanipäevaks lõpetati
Köleri fresko konserveerimis-restaureerimistööd ja Köleri maalitud Kristus sai „sära silmadesse“; septembriks valmis käärkambris sanitaarremont, lõpetati WC ümberehitustööd ning
korrastati käärkambri ja organistide ruumi vaheline eeskoda;
detsembris paigaldati altarivalgustus.

Olulisematest sündmustest tuleb märkida õpetaja Kaisa

Kirikali kinnitamist koguduse abiõpetaja kohale, koguduse
naiskoori juubeli tähistamist nende ajaloo jäädvustamisega Ene
Pilliroo kirjutatud raamatusse „Tallinna Kaarli koguduse naiskoor
60“, Kaarli lastaia laienemist Kaarli Kooliks koos esimese
klassi avamisega, uue tava „Laulame üheskoos kaunemaid
jõululaule“ loomist, XIII Toompäevade korraldamist koos
Toomkogudusega, mitmete aastate järel Piiblitundide pidamise
taasalustamist. Märkimist väärivad kindlasti ka koguduse poolt
korraldatud mitmed toetus- ja heateguskontserdid – suvel
toimus Tellingukontsert altarimaali restaureerimise toetuseks,
sügisel kontsert „Viled hüüdma“ oreli toetuseks, jõulukuusse
mahtus aga kolm kontserti. Detsembri keskel toimunud
heategevuskontserdil koguti raha kiriku oreli restaureerimise
toetuseks; kontserdiga „Su samme kaja“ toetati Pimekurtide
liitu, piletimüügi tulust ja toetajate-sponsorite abil kogutud
summa eest soetati liidule digiklaver Roland FB50; kontserdiga
„Maailma kalleim aare“ aga kogunes Kaarli Kooli toetuseks
2400 eurot.
Aasta lõpus küsis koguduse õpetaja koguduse liikmetelt, et
millisena paistab meie kogudus väljastpoolt. On heameel tõdeda, et Kaarli kogudust peetakse avatud, rõõmsameelseks,
tegusaks ja toimivaks koguduseks. Andku Jumal meile kõigile
tarkust, et see oleks nii ka edaspidi.

Külli Saard

			

24. veebruaril kell 12
EESTI SÜNNIPÄEVA
TÄHISTAMINE
Nagu heaks tavaks saanud,
tähistame oma kodumaa sünnipäeva
ka ühiselt.
Ootame teid koos perega pidulikule
Eesti sünnipäeva tähistamisele
24. veebruaril kell 12.00
Kaarli Koguduse maja saali!
Kõik on oodatud!

Ühest muusikaõhtust
Võib liialdamata öelda, et organist Kersti Petermann (snd
Tarve) on meie koguduse kunagise koorijuhi Evald Kutseri
lapselapsena olnud Kaarli kirikuga seotud sünnist peale. Meie
koore on ta vajadusel saatnud paarkümmend aastat, niisamuti
mänginud jumalateenistustel ja talitustel ning esinenud
teisipäevastel muusikaõhtutel.
1989. aastal lõpetas ta Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise
erialal Merike Toro klassis. 1991. aastast õppis ta orelit
Rolf Uusvälja juhendamisel, lõpetades 1995. aastal EELK
Kirikumuusikakooli. A-il 1997–2001 täiendas ta end
kirikumuusika alal Lübecki Muusikakõrgkoolis oreliprofessor
Hartmut Rohmeyeri ja Heidelbergi Kirikumuusika Kõrgkoolis
oreliprofessor Martin Sanderi juures, mille lõpetas kirikumuusika
diplomiga. Mitmekülgseid teadmisi on ta saanud orelimängu
meistrikursustel selliste tunnustatud organistide juures nagu
Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal! Ps 119:105

Olete oodatud piiblitundidesse!
Käime koos kord nädalas

Martin Haselböck, Jon Laukvik, Andrea Marcon, Jürgen Essl,
Peter van Dijk ja Armin Schoof. Ta on esinenud paljudes Eesti
kirikutes ning Saksamaal, Soomes, Rootsis ja Venemaal.
Kersti juhatas a-il 1982-1992 Tallinna Jaani koguduse
noortekoori ja oli 1989-1997 Hageri koguduses koorijuht. Ta
on töötanud EELK Kirikumuusika Liidus ning koorijuhtimise
eriala õppejõuna EELK Kirikumuusikakoolis, Tallinna
Muusikakeskkoolis ja Tallinna Georg Otsa nim Muusikakoolis.
2001. aastast on ta EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika
osakonna juhataja, korraldab täiendkoolitusi ja kursusi
kirikumuusikutele ning on ka oreli- ja liturgilise orelimängu
õppejõud.

4. veebruaril toimuval muusikaõhtul on ta kontserdi kavas
Hugo Lepnurme, Roman Toi, Johann Sebastian Bachi,
Johannes Brahmsi ja Max Regeri oreliteoseid.

LOENGUSARI
“JALUTADES JUMALA AEDADES”

teisipäeviti kell 14.00–15.30 kogudusemaja õppeklassis.

4. veebruar
Einar Laigna. See tõe tunnetamise ränkraske tee

Oodatud on igaüks, kes soovib süveneda Pühakirja.

11. veebruar
Einar Laigna. See tõe tunnistamise ränkraske tee

Lisateave: õpetaja Kaisa Kirikal,
e-post kaisa@ekn.ee, telefon 5347 8967

18. veebruar
Arne Hiob. Usk muutuvas maailmas
25. veebruar
Mari-Liis Paaver. Elav püha ruum

ORELIREMONDI KAMPAANIA
„VILED HÜÜDMA!“
Kui keegi soovib oreli kapitaalremondi toetuseks annetada,
siis on seda võimalik teha neljal moel:

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse
annetuskarpi.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse
oreli arveldusarvele 221057033689.

3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis endanimelise orelivile.Kõikide annetajate nimed jäädvustatakse
kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile
kohta väljastab kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile
on kirikule kingitud. Vilede hinnad jäävad vahemikku 10-st
kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega
mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini. Vile kinkimissooviga
saate pöörduda koguduse kantseleisse või pühapäeviti kirikumeeste poole.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli
remonti 3 euroga.

2013. aastal oreli toetuseks 11 000 eurot.
Täname lahkeid annetajaid

4. märts
Einar Soone. Püha ja ebapüha
11. märts
Toomas Abiline.
Uue Vaimsuse eelkäijad 1918-1940
18. märts
Matthias Burghardt. Religioossed teemad
kaasaegses filmikunstis ja popkultuuris
25. märts
Arho Tuhkru. Puhkus
1.aprill
Risto Paju. Tallinna raidkivikunstist
Loengusari toimub teisipäeviti kell 18.30 koguduse
õppeklassis /Toompuiestee 4/.
Sissepääs vaba, võimalik teha vabatahtlik annetus

VEEBRUAR KIRIKUS...
KRISTUS – JUMALA KIRKUSE SÄRA
Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste
juures. Ps 66:5

P 02. veebruar kl 10.00 Missa
E 03. veebruar kl 13.00 Missa
T 04. veebruar kl 17.30 Muusikaõhtu
KAHESUGUNE KÜLV
Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. 1Kr 4:5b

P 09. veebruar kl 10.00 Missa
E 10. veebruar kl 13.00 Missa
T 11. veebruar kl 17.30 Muusikaõhtu
TEENIMATU ARM
Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure
halastuse pärast! Tn 9:18

P 16. veebruar kl 10.00 Missa
E 17. veebruar kl 13.00 Missa
T 18. veebruar kl 17.30 Muusikaõhtu
JUMALA SÕNA KÜLV
Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15

P 23. veebruar kl 10.00 Missa
Segakoori 62. aastapäev
E 24.veebruar kl 13.00 Missa, Iseseisvuspüha
T 25. veebruar kl 17.30 Muusikaõhtu
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.

Kirikukool ja Kaarlikese huviringid!
Muusikastuudio (beebikool, mudilaste muusikaring,

mudilaskoor, lastekoor, noorteansambel.
Loovusklubi (liikumisringid, loovusring mudilastele, käsitöö- ja loovusringid)

Täpsem info: www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

PEREKOHVIK 01. veebruaril kell 11
Kohtumine Jüri Arrakuga.
Muusikaga rõõmustavad meid Kaarli Kooli kitarriõpilased õpetaja
Hendrik Soon’i juhendamisel.

Perekohvik on avatud koguduse maja saalis ja sinna on oodatud kõik
huvilised vanusest ja pereliikmete arvust sõltumata!

Leerikool

19.02.2014–18.05.2014
21.04.2014–06.07.2014
10.09.2014–07.12.2014

Noorteleer

alustab 25. märtsil 2014

Diakooniatöö
Koraalikoor 6. veebruaril kell 13
koguduse majas

Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas

Seenioride klubi 19. veebruaril kell 14
Endast ja oma tegemistest rääkima
tuleb ka huvitav külaline.

KIRIKU KORISTAMINE
Reedeti kell 10 hommikul.

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K
kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus

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

Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Neljapäev kell 14–16

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 EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295

annetused remondi heaks:

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli heaks:
Swedbank EE452200221057033689

