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Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ii 19:25

Käes on november, kirikuaasta viimane kuu, mida rahvakalendris kutsutakse ka hingekuuks. See on rahu ja endasse vaatamise aeg. Sellesse vaiksesse aega jäävad mitmed kiriklikud tähtpäevad. Mõned on pühendatud usuvõitluses kannatanud
inimeste mälestamiseks, osadel meenutatakse elu kaduvust.
Selle kuu loosungisalm Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma on võetud Iiobi raamatust. Iiob
tundis elu igas olukorras Jumala juhtimist ja tahet. Ta ei teinud Jumalale etteheiteid ka kõige rängemates kannatustes, vaid
kummardus aukartuses Jumala tahteotsuste ees.
Kõigi pühakute päeval mälestatakse märtreid. Nad jäid usulise tagakiusamiste ajal truuks Kristuse rajatud religioonile, tihti oma
elu hinnaga. Märtrite usulist veenudumust sobiks iseloomustama apostel Pauluse sõnad: Sest ma olen veendunud, et ei surm ega

elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala
armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas! /Rm 8:39/.

Keskajal mälestati hingedepäeval surnud usklikke inimesi, tänapäeval meenutatakse küünla leegi soojuses esivanemaid ja
lähedasi inimesi.
Igavikupühapäev on Jeesuse Kristuse püha, samuti kõigi surnute mälestuspüha. Surm kuulub inimelu juurde. Kord kutsub
Jumal iga inimese sellest imekaunist ja täiuslikust maailmast igavikku. Jumal on inimese emaihus loonud ja talle elu kinkinud,
kord võtab Jumal selle surmas tagasi.
Nüüd on mõistlik ka endalt küsida, kuidas olen hoolt kandnud Jumalalt kingitud hinge ja ihu eest? Kas olen sõnade ja tegudega
valmistanud Issandale rõõmu või muret?
Soovin, et ka teie elus oleks usaldus ja usk Jumalasse sama tugevad nagu Iiobil, kes valmistas Issandale suurt rõõmu ning
pidage elus ikka meeles apostel Pauluse sõnu: sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida
ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. /2Kr 5:10/

Diakon Tiit Zeiger

26. novembril kell 17.30 esineb Tallinna
Kaarli kirikus muusikaõhtul koguduse
kontsertkoor, kes tähistab kontserdiga
oma 30. sünnipäeva.
Muusikaõhtul kuulete laule koori repertuaarist läbi aastate ning ka uuemat muusikat, sealhulgas eeloleval suvel Viljandis
toimuva Kirikulaulupeo kavast.
Kontsertkoor on asutatud 1989. aastal
Marika Kahari (peadirigent kuni aastani 1991) ja Piret Aidulo eestvedamisel.
Koori peadirigentideks on olnud professor Ene Üleoja (1991–1998), Heli Jürgenson (1999–2003), Mikk Üleoja (2003–
2011) ja Raul Talmar (2012–2015). Piret
Aidulo on olnud koori teiseks dirigendiks
koori loomisest peale. 1998–1999 ning
2011–2012 oli ta koori ainsaks dirigendiks ning alates 2015 on ta peadirigent.
Sama aasta sügisest on koori teiseks dirigendiks Pärtel Toompere.
Koor on alates 1994. aastast osa võtnud
kõikidest üldlaulupidudest ning kiriku
laulupidudest. Kahel korral on osaletud
Põhja- ja Baltimaade laulupeol (1997
Gotlandil ja 2000 Norras).
Kontsertkoor on saavutanud silmapaistvaid tulemusi nii kodu- kui välismaistel
konkurssidel, repertuaaris on laule vana-
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Kontsertkoor 30

Kontsertkoor Stockholmi Püha Jakobi kirikus, 2017. aasta november
muusikast eesti muusika klassikani.
Kahel konkursil on koor pälvinud kuldmedali: V Rahvusvahelisel Orlando di Lasso
nimelisel Koorifestivalil Roomas (1998)
ja IX Rahvusvahelisel Rahvalaulude
Koorikonkursil “Euroopa ja tema laulud”
Barcelonas (2006).
Kontsertkoor on välja andnud 3 CD-d:
1998. a U. Sisaski “Eesti Missa”, 2005. a
C. Kreegi “Ma tulen taevast ülevelt” ning
2006. a. H. Tedderi vaimulikke koorilaule

koondav “Sul olgu au”.
26. novembril juhatavad koori praegune
peadirigent Piret Aidulo ja dirigent Pärtel Toompere, kaastegev on bariton Ott
Indermitte, kes viimasel ajal on olnud
kontsertkoori hääleseadja.
Ootame kuulama ka kõiki endiseid lauljad ja kõiki kooriga seotud dirigente.

Koguduse organist-koorijuht Piret Aidulo

HINGEDEPÄEVAKS, HINGEDEPÄEVAST, HINGEDELE
Laupäeval, 2. novembril tähistame hingedepäeva, mille kujunemisel ja kombestikul on pikk ajalugu. Vaatan sellele päevale
ja arutlen mõne teema üle, mis seoses hingedepäevaga mind
eriliselt kõnetab.
Üha rohkem ja rohkem on neid inimesi, kes hingedepäeval
süütavad küünla oma esivanemate meenutamiseks. Seda tehakse kalmistul, kodus ja tänapäeval on seda võimalik teha ka
virtuaalselt.
On päris kindel, et oma esivanematele mõtlemine on tähtis,
sest see loob sildasid oleviku ja mineviku vahele. Kohtasin
ühel talitusel poissi, kelle jaoks oli raske mõista, et lisaks tema
vanavanematele on olnud veel palju eelkäijaid, ehk siis tema
vanavanematel on kunagi elanud ka vanemad ja vanavanemad jne. See arusaamine ei ole sugugi iseenesestmõistetav, et
meie oleme olemas vaid seetõttu, et meie eel on elanud palju
põlvkondi. Süüdates küünla mõtleme tänulikus meeles neile,
tänu kellele olemas oleme - selle teadvustamine on hea ja oluline meile kõigile.
Kristlikus sümboolikas kannab küünal ka lootuse sümbolit.
Jeesus Kristus on tulnud siia maailma valguseks ja Jeesuse
ülestõusmise läbi surnuist on kõikidele neile, kes Temasse
usuvad, avatud taevavärav ja tee igavesse ellu. Alati kui süütame küünla kellegi mälestuseks, tuletab see meelde Jumala
armastust meie vastu, mis kinnitab, et meil on lootus igavesele
elule ja küünal tuletab meelde, et see valgus kannab inimese
läbi surma.
Hingedepäeval mõtleme oma kallitele kaasteelistele ja mälestame neid. Seda sõna kasutatakse sageli ühenduses sellega,
kui tahame kedagi meenutada. Kristlikus tähenduses võib nimetada mälestamist ka eestpalveks. Mälestades palvetame
nende eest, kes on surnud ja palume, et nad võiks puhata
Jumala halastuse läbi rahus ülestõusmise päevani. Seepärast
sobib küünla süütamise juurde lugeda palve: Igavene rahu
anna talle Issand ja kustumatu valgus paistku talle. Ta puhaku
Sinu rahus!

Mälestusteenistusest.

27. novembril kell 17.30 toimub Kaarli kirikus mälestusteenistus.
Selle teenistuse pidamise mõte tuli möödunud aastal sellest,
et novembrikuu ja hingedeaeg on periood, kus mõeldakse rohkem oma lähedastele, kes on surma läbi lahkunud. Kui see on
alles hiljuti aset leidnud, siis on lein ja kaotusevalu paratamatult osa inimese elust. Kristlastena teame, et kuigi me sureme,
on meile tõotatud Jeesuse Kristuse läbi igavene elu. Usk ja
lootus kannavad meid läbi leina ja kinnitust selleks saame Jumala Sõna ja palve läbi.
Sellepärast pidasime vajalikuks pakkuda võimalust kokku tulla
kõigil, kes on aasta jooksul oma lähedasi matnud, et mälestada oma kalleid lahkunuid ning saada osa Jumala Sõnast, palvest ja armulauast. Need imelised annid pakuvad meile troosti,
lohutust ja julgustust taipamaks, et nii elades kui surres oleme
Jumala omad.
See kokkusaamine on hea võimalus oma armsate lahkunute
eest palvetada ja samas leida lohutust kõigest sellest heast,
mis Jumal oma Kiriku hoolde on usaldanud.
Sellel teenistusel mälestame nimeliselt kõiki, kes on maetud Kaarli koguduse vaimulike poolt perioodil 26.11.201827.11.2019.

Ma olin surnud, ning ennäe,
ma elan igavesest ajast igavesti. Ilmutuse 1:18

PALVUS
Hingedepäeval
laupäeval
2. novembril 2019
kell 12
Rahumäe
Kaarli koguduse
kabelis
Palvuse viib läbi
EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus

Olgu siis hingedepäev ja hingedeaeg ajaks, mil mõtleme tänulikus meeles kõikidele armsatele, kes on siit maailmast igavikku kutsutud. Palvetagem, et Jumala arm ja rahu kannaksid
meid kõiki siin ajaliku elu teedel, et jõuaksime kord taevasesse
isamajja, kus meile on tõotatud jällenägemine ja igavene elu.

Õpetaja Jaak Aus

PIIBLITUNNID
Käsitleme järgneva pühapäeva evangeeliumi teksti.
Kohtume esmaspäeviti kell 17.30 kogudusemajas.
4. november Kurjuse ja kannatuste küsimus
11. november Valvake, sest te ei tea mil tuleb tund
18. november Surm ja igavene elu
25. november Maarja tähendus meie elus.
Kontakt: Jaak Aus (jaak.aus@eelk.ee, 5300 7734)

Millest ja kellest kõneleb Piibel?
Mida tähendavad erinevad piiblilood ja
mida saame neist õppida?
Piiblitunnid teisipäeviti kell 14 kogudusemajas.
Arutleme, kuidas loetut mõista ja igapäevaellu rakendada?
Kontakt: Kaisa Kirikal (kaisa.kirikal@eelk.ee)
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18. oktoobril oli Kaarli Koolis palverännaku päev. Kogu kool ja
lasteaia vanemad rühmad olid kõik teel... Sihtkohtadeks Tallinna kesklinna, Mustamäe, Nõmme, Kohila, Hageri ja Rapla
kirikud.

18. septembril algas Vabaduse väljaku poolse trepistiku korrastamiseks remont. Alustati vana trepi ja tugimüüride lammutamisega, ette valmistati süvend tugimüüride vundamendi valamiseks, oktoobris jätkati tugimüüride ehitamisega.

TOETAGEM KIRIKU TREPI REMONTI
Tallinna linn toetab remonti summas 49 565 € (treppide ja
tugimüüride ehituse).Koguduse kanda jääb sõiduteeni viiva
jalgtee ja trepiastmete ehitus.
Kokku läheb see maksma 20 445 €
Trepi toetuseks on juba laekunud üle 1 300 €.

Annetusi kiriku trepi remondi heaks saab teha:
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Annetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus
EE902200221040614950, Swedbank
Märksõna TREPP

Kaarli Kooli maja ehitus. Oktoobris sai valmis liftišaht. Alustati fassaadi villaga soojustamist. Jätkati ventilatsiooni torustike
paigaldamist.
Ehitustööde rahastamiseks on avatud spetsiaalne annetuskeskond www.kaarlikooliheaks.ee

UUENDA OMA ANDMEID
Oleme tänulikud kõigile koguduseliikmetele, kes leiavad aega ja
tahtmist oma (muutunud) kontaktandmetest teada anda.
Seda saab teha kas elektroonselt koguduse kodulehel või
koguduse kantseleis.
https://www.kaarlikogudus.ee/koguduse-liikmele/korrastame-andmeid/

NOVEMBER KIRIKUS...
R 01. november kell 19:00 Kontsert
Segakoorid K.O.O.R., Noorus, ja Tallinna Kammerkoor. Dirigeerib Raul Talmar. Orelil Ene
Salumäe. Solistid – Aule Urb, Atlan Karp, Egmont Välja (tšello). Piletitega.
L 02. november kell 19:00 Kontsert
Tallinna Kammerorkester. EMTA kammerkoor ja solistid. Dirigent Tõnu Kaljuste. Kavas:
Beethoven Missa C-duur. Sissepääs vaba.
JEESUSE SAADIKUD – Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida
nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja
käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8
P 03. november kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 04. november kell 13:00 Missa
T 05. november kell 17:30 Muusikaõhtu
Egor Kolesov – orel (Venemaa). Kavas: Smart, Odojevsky, Howells, Šostakovitš, Nielsen.
Sissepääs vaba.
K 06. november kell 17:30 Missa
USUVÕITLUS – Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm
12:21
P 10. november kell 10:00 Missa
kell 12.30 Missa
E 11. november kell 13:00 Missa
T 12. november kell 17:30 Muusikaõhtu
Peep Sarapik 70 – kooride kontsert. ERKI KK (dirigent Mareks Lobe), EKA KK (dirigent Kristel
Marand). Pärnu KK (dirigent Elo Kesküla), K.O.O.R. (dirigent Raul Talmar). TA MK (dirigent
Andrus Siimon), TLÜ MK (dirigent Indrek Vijard). Sissepääs vaba.
K 13. november kell 17:30 Missa
VALVAKE! – Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
P 17. november kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 18. november kell 13:00 Missa
T 19. november kell 17:30 Muusikaõhtu
Triin Ella – metsosopran, Katrin Janssen-Oolo – metsosopran (Saksamaa), Ulla Krigul – orel.
Kavas: Mendelssohn, Bach, Händel, Rutter. Sissepääs vaba.
K 20. november kell 17:30 Missa
KRISTUS – TAEVA JA MAA ISSAND – Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse
kohtujärje ees. 2Kr 5:10
P 24. november kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 25. november kell 13:00 Missa
T 26. november kell 17:30 Muusikaõhtu
Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor – 30. Kavas koorimuusika klassika. Dirigendid Piret
Aidulo ja Pärtel Toompere. Sissepääs vaba.
K 27. november kell 17:30 Missa

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
05. november
12. november
19. november
26. november
03. detsember
vaba.

Liina Kilemit. Millesse usub tänapäeva eestimaalane?
Marge-Marie Paas. Pühakud ja märtrid. Isa Eduardi lugu.
Einar Laigna. Piibel kui ajaloofilosoofiline dokument
Anu Allikvee. Surmateema Euroopa kunstis.
Einar Laigna. Reformatsioon ja revolutsioon. Sissepääs

Loengud algavad teisipäeviti kell 18.30 koguduse maja saalis /Toompuiestee 4/.

LEERIKOOL
18. jaanuar – 05. aprill 2020
04. aprill – 21. juuni 2020
12. september – 29. november 2020
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval

kell 11 koguduse majas
Koraalikoor 7. november kell 13
Seenioride klubi 20. november kell 14

Kaarlikese kirikukool
Oma armust Sa juhtisid seda rahvast
3. november, 17. november,
24. november
kell 12 koguduse majas.

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R
T, N
K

kell 10–13
kell 10–13, 14–16
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

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

annetused Kaarli Kooli toetuseks:

Swedbank EE332200221056298548

