SÕNAD JA TEOD
EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI MAI 2019 NR 5/88

Seepärast oled sina, Issand Jumal, suur. Sest ükski pole sinu sarnane ega ole ka muud Jumalat kui sina,
kõige selle põhjal, mida me oma kõrvaga oleme kuulnud. 2Sm 7:22
Kristus on surnuist üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud! Oleme kirikuaastas jõudnud ülestõusmisaega, mis algab
Ülestõusmispühaga ja kestab kuni Nelipühani, tänavu 21. aprillist 9. juunini. Ülestõusmisajal meenutame ülestõusnud Jeesuse
ilmumisi, mis tema jüngritele osaks said ning mõtiskleme, kuidas meie Hea Karjane võitis surma rajades selle võiduga meile tee
taevase eluaseme poole. Seda mööda astudes jõuame viimaks tõelise armastuse ja rõõmuni. Ülestõusmisaja üks olulisemaid
sündmusi on Kristuse Taevaminemise püha, mida tähistame alanud kuu 30. kuupäeval. Selle ajalooline taust on jäädvustatud
Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis salmides 4–11.
„Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie
olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” Siis
küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” Tema aga ütles neile: „Ei ole
teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle,
ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ Kui Jeesus seda
oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis
seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See
Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”“
Pole maailmas muud Jumalat, kui seda on meie Isa. Seepärast on meie Issand Jeesus suur, sest Ta on tulnud Isa juurest,
võitnud meie eest surma ja näidanud meile kätte tee, mida astudes jõuame taas Isa koju – tõelise armastuse ja rõõmuni. Tänu
Jeesusele on meil lootust sinna kord jõuda. Kui meie teekonnal tabavad meid raskused, siis aidaku meid Püha Vaimu vägi,
millest saame jõudu oma Issanda seatud rada käia.
Püha Vaimu väe väljavalamise sündmust meenutame juba järgneva kuu alguses. Seniks aga tähistagem Jeesuse võitu surma
üle ning meenutagem Tema naasmist Isa rüppe.
										
Diakon Kevin Kirs

7. aprill oli koguduse jaoks eriline päev.
Diakoniks ordineeriti koguduse õpetaja
assistent Kevin Kirs. Viimati oli koguduses ordinatsioonialitus möödunud aasta
4. märtsil, kui diakoniks pühitseti Meelis
Holsting.
Ordinatsioonitalituse viis läbi peapiiskop
Urmas Viilma, teda assisteerisid assessor Ove Sander ja koguduse õpetaja
Jaak Aus. Jutlustas Kevin Kirs. Kaasa
teenisid koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal ja diakon Meelis Holsting ning orelil
Piret Aidulo. Kaastegev oli koguduse
kontsertkoor Piret Aidulo ja Pärtel Toompere juhatusel.
Kevin konfirmeeriti Kaarli koguduses
2012. aasta 15. aprillil. Sellest ajast alates oli ta vabatahtlikuna seotud koguduse noorte- ja lastetööga ning osales ka
remondirakukese töös. 2013–2017 oli ta
ka koguduse nõukogu liige. 2018. aasta
veebruari algusest jätkas Kevin koguduses juba palgalisena õpetaja Jaak Ausi
assistendina. Lisaks annab ta nüüd ka
tunde noorteleeri kursusel ning õpetab
Kaarli Koolis ühiskonnaõpetust. Värske
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Kevin Kirs ordineeriti
diakoniks

Ordinatsioonitalituse viis läbi peapiiskop Urmas Viilma, teda assisteerisid assessor Ove Sander ja
koguduse õpetaja Jaak Aus.
diakonina hakkab ta läbi viima ka vaimulikke talitusi. Samuti on koguduse diakonitele usaldatud nädalasiseste jumalateenistuste pidamine.
Kevin on lõpetanud 2016. aastal Tartu
Ülikooli usuteaduskonna bakalaureusekraadiga ning õpib alates 2017. aastast
Usuteaduse Instituudis magistrantuuris.
Samal ajal omandab Kevin Tartu Ülikooli

Johan Skytte poliitikauuringute instituudis Euroopa õpingute erialal magistrikraadi.
Kevin kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi ja
Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühingusse.
Oma teed vaimulikuks kirjeldas Kevin
Kirs ordinatsioonipäeva jutluses järgmiselt: “Julgen täna väita, et ka see, et ma

vahetasin oma ilmaliku elukorralduse vaimuliku elukutse vastu,
oli samuti minust sõltumatu otsus. Tõtt öelda pole ma seda kunagi teadlikult soovinud ega soovida osanudki, vaid see on miski, mis paratamatult mu südames siiski kasvanud on. Püüdsin
bakalaureuse lõpus isegi uue, alternatiivse tee leida, aga ikka
tõi südame hääl mind tagasi teoloogia juurde. Ei saa välistada,
et noorusest tingitud otsinguhimud panevad mind kord uuesti
mõne alternatiivse tee suunas vaatama, aga paratamatult on
minu südame hääl juba lõpliku otsuse teinud.
Täna saan ma vaid tänulik olla, et see paratamatus on mulle
armuline olnud ja mind heale teele kandnud. Eriti tänulik olen
ma neile, kes on julgustanud mul oma südame häält kuulata
ning aidanud segaduserännakute asemel selle hääle järgi kasvada. Aitäh piiskop Einar Soonele ja Liina Sanderile, kes meie
kodumaa vaimulikehakatisi õpetavad. Aitäh Jaak Ausile, kes
minu nooruslikku uljust ja metafüüsilisi mõtisklusi päevast päeva taluma peab. Aitäh peapiiskop Urmas Viilmale, kes mulle
oma elukutsega eeskujuks on. Aitäh õpetaja Ove Sanderile ja
õpetaja Margus Kirjale, kes mulle vaimulikeks nõuandjateks on
olnud.
Aitäh ka teile, kallis pere, sõbrad; vennad ja õed Kaarli kogudusest, kes te täna siin olete ja koos minuga nii Johannese
Evangeeliumi kui ka elu paratamatuste üle mõtisklete.
Kuigi inimesel on pärast pattu langemist võime teostada oma
vaba tahet, on elu siiski täis paratamatusi, mis ei ole meist sõltuvad. Küll aga, et mitte selle paratamatuse küüsis heituda, tuleb kuulata oma südame häält, mis toidab meid siira elurõõmuga, vastupidiselt metafüüsikale omase ängistusega, mis võib
meid teatud mõtteprotsesside tulemusel kiusama hakata. Nagu
tänane kiriku kalendris olev palvegi ütleb: “Aita meil Jeesuse
kannatust meeles kanda ja Tema lunastustöö varal elada”. Et
me ei seaks oma elu halvast ajendatuna, vaid kuulaksime oma
südame häält ja teeksime seda, mis teenib armastust. Armastus ei käi ainult kõhu kaudu, vaid lähtub viimselt meie südamest, kuhu meie Taevaisa selle ise on poetanud.
Head kaasteelised. Ma soovin teile tasast meelt, et te kuuleksite oma südame häält. Ja just südame häält, mitte aju tõlgendust südama häälest, sest südame hääl on armastuse hääl ja
armastus tuleb Issandalt, meie Jumalalt.”
Soovime Kevinile Jumala õnnistust tema valitud teel!
Külli Saard

ABIELUKOOL
Koguduse õpetaja kõneleb laulatuse tähendusest,
armastuse hoidmisest ja armastuses kasvamisest ning
õnne olemusest.
Kursusele on oodatud kõik, keda nimetatud teemad
huvitavad – need, kes juba abielus; need, kes plaanivad
luua perekonna ja lähiajal abielluda ning ka need,
kes on kaua koos elanud, aga ei ole abieluni jõudnud.
Kohtume 7. ja 14. mail kell 18.30
koguduse majas /Toompuiestee 4/.
registreerimine: tallinna.kaarli@eelk.ee

Kaarlikese kirikukool
5. mail kell 12 III tsükli lõpetamine

SAADA EESTPALVESOOV
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest –
sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
1Ts 5:16–18
Kaarli koguduse kodulehel on võimalik saata oma
eestpalvesoove ka elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja
murepalved ning lahkunute mälestamissoovid kantakse
jumalateenistustel ühises palves Jumala ette.
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

KODUNE ARMULAUD
Pöörduge julgelt oma koguduse poole, kui te mingil
põhjusel enam kirikusse ei pääse. Soovi ja vajaduse
korral käivad koguduse vaimulikud ka kodus, haiglas ja
hooldekodus armulauda jagamas.
Nii enda kui lähedase koduse armulaua soovist saavad
koguduse liikmed teada anda kas koguduse kantseleisse
või otse vaimulikule.
Diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848
Koguduse kantselei 6199 100

LEERIKOOL
27. aprill – 30. juuni 2019
14. september – 08. detsember 2019
L 13.04 Leerikooli algus. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
Patt. Eetika
L 27.04 Usutunnistus, sakramendid
L 18.05 Pühitsemised, õnnistamised, Piibel, Kirikulugu
L 01.06 Palve, õnnistet elu kristlasena
L 15.06 Kokkuvõte
P 30.06 Leeriõnnistamine
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Kaarli koguduse kevadine väljasõit
toimub 8. juunil.
Sõidame kiriku juurest välja kell 9 hommikul.
Seekord külastame Loksa, Kuusalu, Jõelähtme kirikuid ja
teele jäävaid vaatamisväärsusi.
Osavõtutasu 25€ eest tasume nii sõiduraha kui lõunasöögi.
Palun anna oma osavõtusoovist teada
Saima Sellak-Martinsonile
tel 53015848, e-post ssellak@eelk.ee

5.–7. aprill toimus Kose pastoraadis Kaarli koguduse noorteleeri laager. Laagrist võttis osa kuus vahvat noort, kel õnnestus kooli kõrvalt korraks aeg maha võtta, et ajaloolise Jeesuse
elukäiku ja õpetust lähemalt tundma õppida ning niisama koos
20. aprill. Koguduse majas värviti ühiselt mune nii endale kui
toredat aega veeta.
Laager algas reede õhtul ühise väljasõiduga Kose pastoraati, kirikus ülestõusmispühade tähistamiseks.
kus seadsime end sisse ja asusime õhtusööki valmistama.
Küpsetasime Prantsuse kartuleid viinerite ja kotlettidega,
tegime salatit ning jõime kasemahla. Pärast sööki vaatasime
filmi Assisise Franciscusest, mis kõneles Püha Franciscuse
elust ja tema usulisest pöördumisest. Õhtu lõpetasime
õhtupalvuse ja kaardimängude saatel.
Laagri sisuline pool jäi laupäeva. Esmalt tegi Kevin sissejuhatuse
ajaliku Jeesuse elukäiku, rääkides põgusalt Jeesuse elust ning
tema elu suurematest sündmustest, millest evangelistid on
kirjutanud. Seejärel reastasime Markuse evangeeliumi põhjal
Jeesuse elu sündmused. Leerilapsed said lähemalt tutvuda
Piibli kõige vanema ja lühema evangeeliumiga ja enda jaoks
mõtestada Jeesuse tegevust. Edasime uurisime abiõpetaja
Kaisa eestvedamisel Jeesuse mäejutlust – täpsemalt Jeesuse
õpetust, mis on esitataud Matteuse evangeeliumis. Pärast
lõunapausi ja suvise kevadilma nautimist rääkis diakon
Meelis Jeesuse kannatusloost käies selle punkt-punktilt läbi
ning näidates erinevate ajastute kunstnike illustratsioone
kannatusloo sündmustest. Lisaks kuulsime katkendeid
muusikalist Jesus Christ Superstar, mis toob hästi esile
Jeesuse kannatusloo olemuse. Päeva lõpus tegime sauna ja
õhtu lõpetasime Taize laulude saatel.
Laager lõpes juba pühapäeva varahommikul, mil pärast
hommikusööki tuli oma asjad pakkida, et jõuda kella kümneks
Kaarlisse jumalateenistusele. Algselt oli kavas jääda Kose 21. aprill. Kaarli koguduses on toredaks tavaks kujunemas esikoguduse jumalateenistusele, aga kuna samal päeval toimus mesel Ülestõusmise pühal munade veeretamine ja koksimine.
ka Kevin Kirsi diakoniordinatsiooni jumalateenistus, seadsime Esimese muna veeretamise au oli koguduse endisel õpetajal
piiskop emeeritus Einar Soonel, kes sel päeval ka jutlustus.
varakult sammud pealinna suunas.

KAARLI KOOL OOTAB UUSI ÕPETAJAID
Kaarli Kooli pere ootab enda sekka alates 2019. aasta augustist
kasvava osalise koormusega loodusainete õpetajat (loodusõpetus, bioloogia),
geograafiaõpetajat ja täiskoormusega lasteaiaõpetajat.
Õpetajalt eeldame tahet ja armastust lastega töötamiseks, usaldusväärsust ja algatusvõimet, loovust,
hingeharidust ja erialast kvalifikatsiooni.
Sooviavaldusi koos CV-ga ootame e-posti aadressil info@kaarlikool.ee või aadressil Toompuiestee 4, Tallinn 10142.
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MAI KIRIKUS...

Diakooniatöö

K 01. mai kell 17.30 Missa
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 05. mai kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 06. mai kell 13.00 Missa
T 07. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Ludmilla Kõrts – sopran, Vjatšeslav Reznitšenko – tenor, Kadri Ploompuu – orel. Sissepääs
vaba.
K 08. mai kell 17.30 Missa
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS – Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu,
vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! 2Kr 5:17
P 12. mai kell 10.00 Missa, emadepäeva perejumalateenistus
kell 12.30 Missa
E 13. mai kell 13.00 Missa
T 14. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Samuel Jalakas – trompet, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 15. mai kell 17.30 Missa
TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS – Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud
imetegusid. Ps 98:1
P 19. mai kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 20. mai kell 13.00 Missa
T 21. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Oreliduo Dina Ikhina ja Denis Makhankov (Peterburi/Petseri). Sissepääs vaba.
K 22. mai kell 17.30 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 26. mai kell 10.00 Missa
kell 12:30 Missa
E 27. mai kell 13.00 Missa
T 28. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Piret Aidulo. Sissepääs vaba.
K 29. mai kell 17.30 Missa
N 30. mai kell 17.30 Missa, Kristuse taevaminemise püha

Toolivõimlemine igal neljapäeval

kell 11 koguduse majas
Seenioride klubi 15. mai kell 15
Tallinna Toomkirikus.
Läheme külla Toomkoguduse
seenioridele.
Koguduse majast väljume kell 14.30.
Koraalikoor 2. mai kell 13

Õnnis on inimene,
kel on hea meel Issanda Seadusest ja
kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu,
mis on istutatud veeojade äärde,
mis vilja annab omal ajal ja
mille lehed ei närtsi. Psalm 1:1a–3

PIIBLITUNNID
Kohtume 7. ja 14. mail kell 12
kogudusemajas.
.
Lisateave: õp Kaisa Kirikal
(kaisa @ ekn.ee, 5347 8967)

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

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Diakon Saima Sellak-Martinson
Diakon Tiit Zeiger
Diakon Meelis Holsting
Diakon Kevin Kirs
Vaimulikega kohtumiseks palume
ette helistada

Terve päev täis toredaid tegemisi:
Mängud ja võistlused, maastikumäng,
vestlusringid täiskasvanutele,
palvus ja lõkkeõhtu, rännak mere äärde.
INFO JA REGISTREERIMINE
info@kaarlikool.ee

Kuni 3. aastased TASUTA
4.-7. aastased 5€

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: EELK Tallinna Toompea

Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295

annetused remondi heaks:

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli hoolduse heaks:
Swedbank EE452200221057033689

