SÕNAD JA TEOD
EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI

MÄRTS 2018 NR 3/75

Jeesus Kristus ütleb: See on lõpetatud! Jh 19:30
Kogu märtsikuu kestab paastuaeg, mis suunab meid mõtlema Jeesuse kannatustele, Tema läbielamistele, aga juhib meid ka
oma elu analüüsima ja eksimuste eest andeks paluma ning meelt parandama. Käesoleva kuu juhtsalmiks on Jeesuse viimased sõnad, mis Ta lausus ristil hinge heites. Sellega jõudis lõpule Tema ülesanne: Jumal andis enda Poja inimeste pärast, et
inimestel oleks võimalus Tema juurde naasta…
Need sõnad ristil on imelise tähendusega – ühe lõpuga on seotud tohutu palju suurem algus! Jeesus kandis ristil kõigi inimeste
patud, ka nende, kes olid Teda taga kiusanud ja tapnud. Tema surm avas inimestele tee igavesele elule, Ta lunastas meie
patud, võitis surma kõigi jaoks.
Suurel Reedel oleme kurvad Jeesuse surma pärast, kuid samas teame ka, et Kolgata kurbusele järgneb rõõm Tema ülestõusmisest ja taevaminemisest. Jumala ülisuur ohver, Tema armutegu suunab meid mõtlema, et kuidas me ennast kõige selle
valguses määratleme, millega Jumalale vääriliselt tasuda suudame või mida enda poolt vastu anname. Või kas meie inimliku
piiratuse võimuses on üldse nii suurele ohvrile vastata?
Nii võib pikalt arutleda, kuid ju on meie meelsuse näitajaks ja elus kõige aluseks see, kui püüame igal hetkel hoida Jeesust
mõttes, pidada Teda oma eeskujuna, lähtuda Tema sõnadest: “Armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud,
armastage teiegi üksteist!” Jh 13:34
Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

15. veebruaril sõlmiti sihtotstarbelise toetuse leping Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Toompea Kaarli Koguduse vahel Kaarli kiriku oreli restaureerimise
3. etapi toetuseks summas 50 000€. Leping allkirjastati Kaarli
kiriku orelirõdul orelimeistri tööaual.
Koguduse õpetaja J. Aus: “Kaarli kiriku Walckeri orel saavutab
peatselt oma algse erakordse kõla. See rõõmustab nii koguduse
liikmeid kui ka kogu linnarahvast. Lisaks iganädalastele missadele ootame muusikasõpru nautima orelimuusikat kontsertidele
ja muusikaõhtutele. Kogudusel on hea meel, et Tallinna Linnavalitsus peab oluliseks selle erilise oreli remonti ja aitab seeläbi
seda unikaalset pilli ka järeltulevatele põlvkondadele säilitada.
Me ei teadnud remondiga alustades täpselt, kuidas see kogudusel rahaliselt õnnestub. Täna peame tõdema, et me ei oleks
remondiga nii kaugele jõudnud, kui Tallinna Linnavalitus ei oleks
meile appi tulnud. Saime ju ka möödunud aastal Tallinna linnalt
50 000€ ja tänu sellele on käimas remondi viimane etapp. Kui
remont oleks jäänud ainult koguduse kanda, siis oleks kogu tööprotsess olnud pikem, vaevalisem ja keerulisem ning oleksime
pidanud ilmselt ka laenu võtma”.
M. Kõlvart: “Ma arvan, et see on sümboolne kingitus meie riigi
juubeliks, ilus kingitus mitte ainult Tallinna linnale, vaid kogu riigile. Orel valmis 1923. aastal noores Eesti Vabariigis ning sel
oli tollal oma eesmärk: avaldada mõju kogu riigi muusikakultuurile ning sestap pidi instrument saama eriti suur, kõlavärvikas
ja kunstiliselt parimal tasemel. Seetõttu on oluline, et selline
väärtuslik instrument saab taastatud oma parimasse seisu ning
talle antakse tagasi tema väärikus just Eesti Vabariigi juubeliaastaks.“
J. Aus: “2. oktoobrikuu pühapäeval toimub ametlik oreli remondi
lõpetamine. Sel päeval kantakse ette Toomas Trassi poolt selleks eriliseks päevaks kirjutatud teos orelile.
Orelimeister T. Mäeväli: “Oreli uksed on minule lahti olnud üle 25
aasta ja see periood on olnud mulle ettevalmistuseks praeguste
tööde tegemiseks. Kahe aastaga oleme jõudnud sinnamaani,
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Sümboolne kingitus meie riigi juubeliks

Lepingu allkirjastasid 15. veebruarilorelirõdul
orelimeistri töölaual
abilinnapea Mihhail Kõlvart ja koguduse õpetaja Jaak Aus.

kui viimane samm on astuda ja eesmärk on saada pill jaani- TULUD JA KULUD KIRIKUS
päevaks sellisesse korda, et see töötab kindlalt ja teeb just
sellist häält, kui 95 aastat tagasi ehitamise ajal.
Suur tänu teile, koguduseliikmed, et kannate vastutust
2016. aastal alustasime I manuaali ja mängupuldi remondiga, kiriku igapäevase tegevuse eest.
eelmisel suvel jätkasime II ja III manuaali remonti ja praegu
on käsil viimane töölõik – pedaali remont. Oleme orelist väl- Meie kodukirik on soe, valge, puhas ja remonditud.
ja võtnud suured puidust viled, mis teevad kõige madalamat Pühapäeviti tervitab meid kirikuuksel koguduse õpetaja,
häält, nende vilede tuulepõhjad ja lülitusfunktsioonid on juba kirikumehed on süüdanud küünlad, mängib orel...
korrastatud, nahkosad vahetatud. Puidust viled kuivasid lõhki, Koguduse tulu tuleb ainult meie enda liikmete annetustest ning
kui kirikusse pandi keskküte. Osa pragusid olid juba 25 aastat varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest.
tagasi, kui olin selle töö juures õpipoisina. Siis jäi osa pragusid
aga parandamata ja neid on tulnud ka juurde. Juba kuu aja 2017. aastal laekus liikmeannetustest 114 739 €, lisaks
pärast tuleb Saksamaalt meister orelit intoneerimia ja hääles- korjandustel, ametitalituste ja muude annetustena 55715€.
tama. Ta töötab 10 nädalat iga päev hommikust õhtuni. Into- Kokku 170 454 €.
neerimine tähendab seda, et iga vile ühtlustatakse kõlaliselt ja 2017. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevakõik viled annaksid registri piires sama tämbri. Häälestamisel seks toimimiseks 185 269 €.
tagatakse, et viled oleksid õige häälestuskõrgusega, kõlaksid
ühtlaselt ja ei oleks mingit värinat tämbris.
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kasutust eelkõige jumalateenistustel, laulatustel, ristimistel ja
KULUD
KIRIK
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otsustanud abielluda või neile vanematele, kelle lapsi kirikus
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ristitakse, samuti saavad muusikast puudutatud igapühapäeREMONT
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vased kirikulised. Kontserttegevus on samuti tähtis. Kahjuks
orelikontserdid kirikuid inimesi täis ei too. Rõõmu teeb, et igateisipäevane muusikaõhtu, kus enamasti kõlab orelimuusika,
on aina külastatavam.
Spetsialistide hinnangul võib Kaarli kiriku orel olla koguni maaKIRIKUKASSA
ilma suurim täiesti pneumaatilise mängumehhanismiga orel
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omaealiste hulgas. Orel on valmistamisest alates säilinud alKIRIK
gupärasena ja see seab oreli restaureerimisele selged piirid.
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Tööde käigus tuleb kontrollida kõigi süsteemide toimimist ja
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parandada sel määral, et tagada nende laitmatu töökord. Muudatusi oreli konstruktsioonis ei tehta.”
Viimane etapp on kõige kulukam ja läheb maksma koos käibemaksuga 94 200€. Oleme tänulikud kõigile koguduse liikme- SOE KIRIK (küte) – 14 651 €

tele, kes oreli remonti toetavad kinkides kirikule nimelise VALGE KIRIK (elekter) – 4 711 €
orelivile või tehes annetuse. Telefoni teel annetada enam ei
PUHAS KIRIK (koristaja ja kojamehe palgakulu, vesi, prügi, lumeole võimalik. Seisuga 28. veebruar on annetustena laekunud
koristus) – 19 928 €
101181€ ja kingitud 832 orelivilet.
Külli Saard SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu, ametirõivad,
küünlad, oblaadid, vein) – 50 242 €
KODUNE ARMULAUD
MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hooldus, helivõimendus) – 33 267€
Armulaual võtab inimene pühitsetud armulaualeiva ja
-veini kujul vastu Jeesuse Kristuse ihu ja verd, st teda
ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, soliennast. Armulaud on sakrament ja sellest on soovitatav
daarsusmaks) – 19 155€
osa võtta nii sageli kui võimalik, see on justkui kirikuliikme
JOOKSEV REMONT (ei kajasta oreli ja kiriku kapitaalremonti) – 24
vaimulik teemoon, roog, mis on vajalik, et kasvada Jumala
917 €
tundmises ja kogemises.
MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku
Pöörduge julgelt oma koguduse poole, kui te mingil
põhjusel enam kirikusse ei pääse, soovi ja vajaduse
valve, kindlustus) – 18 398 €
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.
Kontakt:
Diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848
Koguduse kantselei 6199 100

Kui suur peaks olema liikmeannetus? See võiks olla 1 % aasta sissetulekust. Kas inimene arvestab selle summast, mille ta kätte
saab või summast, millest maksud on maha võtmata, jäägu tema
enda otsustada. Liikmeannetust saab tasuda koguduse kantseleis,
pangaülekandega (püsimaksekorraldusega või ühekordse annetusega) ja enne või pärast jumalateenistust käärkambris, raamatuletis.

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
6. märts
Tiit Aleksejev. Ristisõdadest ja
		
palverändudest II
13. märts
Kalmar Ulm. IV ristisõda, 1204.
		
Bütsantsi pealinna Konstantinoopoli
		
vallutamine ja selle tagajärjed
20. märts
Anu Allikvee. Kunstis kujutatud
		
piiblilood: Ilmutusraamat
27. märts
Linda Kaljundi. Henriku Liivimaa
		
kroonika lood misjonist ja ristisõjast 		
mis võtmes neid lugeda?
03. aprill
Anu Allikvee. Varakristlik kunst
Loengud toimuvad koguduse majas kell 18.30–20.00.
Sissepääs vaba.

PEREKOHVIK 24. märtsil kell 11
Räägime kiusamisest.
Külas on logopeed ja perepsühhoterapeut

Made Toroko-Engelbrecht.
Muusikaline etteaste

Kaarlikese muusikastuudio kitarriõpilastelt
Teet Vellingu juhendamisel.
Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt
midagi ühise laua katmiseks kaasa võtta.
Ootame teid!
Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast
igavesti. Ilmutuse 1:18

PALVUS
Vaiksel Laupäeval,
31. märtsil 2018
kell 12
Rahumäe
Kaarli koguduse
kabelis

Palvuse viib läbi
EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus

30. märtsil kell 12.30 Tallinna praostkonna

RISTITEE RÄNNAK
Ristitee algab kell 12.30 EELK Tallinna Jaani kirikust
ja Ristiteel liigutakse kirikust kirikusse ja meenutatakse
Jeesuse ristiteed. Peatuspaigad on Peeter-Pauli
katedraalis, Oleviste kirikus ja Toomkirikus

31. märtsil kell 16–18
MUNAVÄRVIMISTALGUD
Ootame kõiki Vaiksel Laupäeval, 31. märtsil kell 16–18
koguduse majja mune värvima!
Värvime mune nii endale kui ka koguduse
ülestõusmispühade ühise tähistamise tarbeks.
Palun võta munad kaasa! Mune saab ka annetada, tuues
need eelnevalt kirikusse või koguduse kantseleisse
ajavahemikus 26.–29. märts.

1. aprillil kell 10
ÜLESTÕUSMISPÜHAD KOGUDUSEGA
Tähistame ühiselt kirikuaasta suurimat püha
jumalateenistusega, kuhu on oodatud kogu pere!
Jutluse ajal on lastele käärkambris oma tegevus.
Pärast jumalateenistust:
Jagame teelauas kaasatoodud küpsetisi.
Veeretame ja koksime värvitud mune.
Võta kaasa endale ja sõpradega jagamiseks värvitud mune
ning too ühise laua katmiseks kaasa midagi maitsvat!

REKOLLEKTSIOONI ÕHTU
5. märtsil kell 18 kiriku keldris.
Teema – VOORUSED
Vaatame iseendasse ja oma suhetesse
Jumala ja kaasinimesega, analüüsime neid
käsitletud teema valguses.
Arutame, kuidas need mõtted haakuvad meie eluga ja
mida peaks tegema või muutma, et oma elu korrastada
suhtes Jumala ja kaasinimesega.
Koguduse õpetaja Jaak Aus
(jaak.aus@eelk.ee)

MÄRTS KIRIKUS...
JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA – Ükski, kes on pannud käe adra külge
ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62
P 04. märts kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 05. märts kell 13.00 Missa
T 06. märts kell 17.30 Muusikaõhtu
Tiit Kiik - orel. Sissepääs vaba.
K 07. märts kell 17.15 Missa
ELULEIB – Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga
kui see sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24
P 11. märts kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 12. märts kell 13.00 Missa
T 13. märts kell 17.30 Muusikaõhtu
Ludmilla Kõrts – sopran, Meelis Vahar – viiul, Kadri Ploompuu – orel.
Sissepääs vaba.
K 14.03 kell 17.15 Missa
KANNATUSTE PÜHAPÄEV – Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast
teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!
Mt 20:28
P 18. märts kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 19. märts kell 13.00 Missa
T 20. märts kell 17.30 Muusikaõhtu
Piret Aidulo – orel, solist Niina Murdvee – viiul. Sissepääs vaba.
K 21. märts kell 17.15 Missa
AUKUNINGA ALANDUSTEE – Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et
igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b,15
P 25. märts kell 10.00 Missa, Palmipuudepüha, Paastumaarjapäev
kell 17.00 J. S. Bach oratoorium “Johannese Passioon”
Tallinna Poistekoor, Eesti Ühendatud Koraalikoor, Voces Musicales ja
Klaaspärlimäng Sinfonietta. Anto Õnnis (evangelist, tenor), Jaanika Kuusik
(sopran), Iris Oja (alt), Tõnis Kaumann (bariton) ja Alvar Tiisler (bass). Juhatab
Andres Mustonen. Piletitega.
E 26. märts kell 13.00 Missa
T 27. märts kell 17.30 Muusikaõhtu
Kammernaiskoor Sireen. Sissepääs vaba.
K 28. märts kell 17.15 Missa kiriku keldris
N 29. märts kell 17.30 Missa, Suur Neljapäev
R 30. märts kell 10.00 Missa, Suur Reede
L 31. märts kell 19.00 Credo Allika kontsert. Piletitega
kell 22.00 Ülestõusmispühaöö missa
P 01. aprill kell 10.00 Missa, I Ülestõusmispüha

Leerikool
21. märts – 17. juuni 2018

PIIBLITUNNID
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 toimuvad teisipäeviti kell 14
kogudusemaja väikesese saalis.
Huvilised on oodatud!
Lisateave: õp Kaisa Kirikal
(kaisa @ ekn.ee, 5347 8967)

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas
Koraalikoor 1. märts kell 13
koguduse majas

Seenioride klubi 21. märts kell 14
koguduse majas.

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
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 heaks:

Swedbank EE452200221057033689

