SÕNAD JA TEOD
EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI märts 2020 NR 3/98
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 2Kr 6:2
26. veebruaril alanud paastuaeg kannab meid läbi terve märtsikuu kulmineerudes 12. aprillil ülestõusmispühaga. Seega on
kätte jõudnud aeg vaikuseks ja palveosaduseks. Loodetavasti ka aeg senisest sagedamini jumalateenistustel osalemiseks
ning aeg loobumaks liha söömisest.
Ometi on erinevaid viise ja meetodeid paastumiseks rohkem, kui ühel paastuajal jõuab järele proovida. Vanimad neist on seotud toitumisega, aga kuna meie usuisa Luther sääraseid meetodeid ei tähtsustanud, on aegajalt hea vahelduseks katsetada
ka teiste kristlike konfessioonide paastumise kombeid. Eriti, kui me seda varem teinud pole.
Sõltumata sellest, millise viisi me paastumiseks valime või kuidas end paastuajal häälestame, on siiski hea teada, mida Luther sellisel juhul tähtsaks pidas. „Kristuse teenet tuleb kõrgelt austada ja kalliks pidada ning teada, et usk Kristusesse ületab
kaugelt kõik teod. Sellepärast võitleski Paulus ägedalt Moosese Seaduse ja inimeste kehtestatud kombetalituste vastu, et me
õpiksime ära, et me ei saa Jumala ees õigeks mitte meie oma tegude läbi, vaid ainult usu läbi Kristusesse; et me leiame armu
Kristuse pärast. Selline õpetus on peaaegu täielikult unustusse vajunud, sest inimesi on õpetatud armu ära teenima kindlate
paastumisaegade, toitude eristamise, riietuse jms läbi.“ (Augsburgi usutunnistus)
Paastuaja algus on soodus aeg nii oma usuelu edendamiseks kui ka keha ja vaimu tervendamiseks. Seega kutsun teid, head
kaasteelised, võtma paastuajal aega paastumiseks. Mitte ainult mõtlemiseks, et on paastuaeg, vaid ka reaalselt mõne meetodi
või kombe täitmiseks. Hoidkem samal ajal meeles Lutheri sõnu, et tõeline Jumala arm peitub usus Kristusesse, mistõttu ei tohi
paastumine jääda ainult ihuliseks protsessiks, vaid kasvatama meid ka usus.

Koguduse diakon Kevin Kirs

ELAGU EESTI!
24. veebruaril kogunes juba mitmendat
aastat Vabariigi aastapäeval varahommikul koguduse maja ette umbes paarikümnest inimesest koosnev seltskond Kaarli
Kooli ja koguduse rahvast. Ikka selleks,
et minna ühiselt Toompeale pidulikule riigilipu heiskamise tseremooniale.
Lipu heiskamise järel koguneti koguduse
maja saalis, et üheskoos süüa sünnipäeva kringlit ja ühiselt lauale toodud suupisteid. Koos lauldi isamaalisi laule ja toimus
ka Eesti teemaline mälumäng. Koguduse
majast mindi ühiselt kodukirikusse vabariigi aastapäeva jumalateenistusele.
Pidulikul jumalateenistusel tänati Jumalat meie maa, rahva ja riigijuhtide eest,
Jumala hoidmise ja juhatuste eest.
Jutlustas EELK peapiiskop Urmas Viilma, ta keskendus oma sõnumis nähtamatutele inimestele meie ümber: “Kui
vaatame enese ümber, näeme rahvast
– palju inimesi. Näeme kaasteelisi tänaval, tööpaigal ja koolis, kontserdisaalis ja
ühistranspordis, laulupeol ja matkarajal,
haigemajas ja ostukeskuses. Kas me
näeme ikka kõiki? Või on meie unustusest pääsenud rahva seas siiski ka neid,
kes on oma kaaslaste poolt unustatud?”.
Kaasa teenisid Tallinna prastkonna
praost Jaan Tammsalu ja Eesti Kirikute
Nõukogu (EKN) liikmeskirikute esindajad: EKN-i president emeriitpeapiiskop

Muusikaga teenis kaasa Tallinna kristlike koolide ühend-mudilaskoor Imbi Laasi juhatusel.
Andres Põder, Eesti Apostlik-Õigeusu
Kiriku metropoliit Stefanus, Rooma-katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan, Eesti
Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide
Koguduste Liidu president pastor Erki
Tamm, Eesti Metodisti Kiriku superintendent Robert Tserenkov, Eesti Kristliku
Nelipühi Kiriku juht Alur Õunpuu, Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Koguduse preester Ter Khosrov,
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu president pastor Andres
Ploompuu, Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste, EKN-i
täitevsekretär pastor Ruudi Leinus.
Muusikaga teenis kaasa Tallinna praostkonna koguduste valikkoor (Kaarli ko-

guduse kammerkoor Canorus ja kontsertkoor, Toomkoguduse kammerkoor
Laudate Dominum, Peeteli ja Viimsi kogudste kammerkoorid) Heli Jürgensoni,
Veljo Reieri ja Andrus Kalveti juhatusel ja
Tallinna kristlike koolide ühend-mudilaskoor (Tallinna Toomkooli, Kaarli Kooli ja
VHK mudilaskoor) Imbi Laasi juhatusel.
Kaastegev oli Eesti Tromboonikvartett, Mart Siimer orelil, Meeta ja Joonas
Teppo viiulil, Kristjan Kannukene vioolal,
Kersti Petermann klaveril ja Katariina Petermann flöödil.
Teenistusel kõlanud laulud pärinevad 4.
juulil 2020 Viljandis toimuva EELK vaimuliku laulupeo repertuaarist.

PAASTUST JA PAASTUMISEST

TULUD JA KULUD KIRIKUS

Märtsikuu on paastukuu. Igal aastal langeb just sellesse aega
Jeesuse kannatusaeg. Väikese nihkumisega on enamik sellest
40-ne päevasest paastust just märtsis.
Paastuajal räägitakse palju Jumala armastusest. Räägitakse
sellest, kuidas Jumal on maailma armastanud ja kui suur on
Jumala armastus. Ta lasi oma Pojal kannatada ja surra.
Kas see teadmine meie elus midagi muudab? Tean neid, kes
paastuvad ja neid, kes kutsuvad üles millestki loobuma. Paastumine on otsekui uus mood. Olen küsinud, kuidas te paastute? Tavaliselt loobutakse mingist toidust: lihast või üldse loomsest toidust. Üha enam loobutakse ka magusast ja nisujahu
toodetest, aga ka internetist ja sotsiaalmeediast.
Ma ei pea seda valeks, kui inimesed paastuvad millestki loobudes. Kui on vajalik ja aitab vaimulikule kasvamisele kaasa,
siis see on hea.
Mulle endale tundub, et ei ole sugugi keeruline loobuda rikkaliku toiduvaliku ees mõnest toiduainest, sest alternatiive on
palju. Ka saiale leiab sobiva alternatiive.
Nii näibki mulle, et paastumine on lihtsalt rituaal, milles osalemine on nagu saavutus, et saada “punkt kirja”.
Ükski, kellega olen kõnelenud paastumisest, pole mulle öelnud, et tema paast väljendub selles, et ta kavatseb käia kõikidel jumalateenistustel, mis paastuajal kirikus peetakse. Samuti
ei ole ma kuulnud, et keegi plaanib hakata lugema mõnda vaimulikku raamatut või korrastama oma palveelu.
Arvan, et elus selliseid muudatusi teha ongi keeruline ja raske.
Sest seda tehes loobutakse millestki, millele ei ole alternatiivi.
Hiljuti ühel väikesel arutelul selleni ka jõudsime. Mis see siis
on? See on AEG. Mõtleme korraks ... Kui sa tõesti otsustad
paastuajal osaleda kõikidel teenistustel, mis peetakse Kaarli
kirikus pühapäeviti, esmaspäeviti ja kolmapäeviti ning lisaks
igal vaikse nädala teenistusel ja Paastumaarjapäeval. Kui sa
vaatad oma kalendrisse ja töögraafikusse, siis kui kerge oleks
seda korraldada? Leida see aeg või öelda, et see pole võimalik?
Sarnane olukord on ka ilmselt aja leidmisega lugemiseks ja
palvetamiseks. Leida päevas 10–30 minutit selleks, et lugeda
Piiblit või muud vaimulikku kirjandust ja selle juures veel palvetada on märksa keerulisem kui asendada liha kalaga.
Paastuaja ühe pühapäeva salmis ütleb Jeesus Siimonale:
„Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest
ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see
armastab pisut.” Lk 7:47 Selleks, et võiksime mõista Jumala
armastuse suurust ja januneksime selle järele, ei piisa paastust
kui kombe täitmisest. Paastuaja eesmärk on see, et kasvaksime Kristuse poole, tunnetaksime ja tajuksime oma patusust.
Armastuse tähendus saab suureks, kui mõistame oma patusust ja süüd. Seda mõistes tajume ka armastuse tähendust
ja selle suurust ning see muudab meie elu. See on tähtis ja
oluline taipamine. Armastus tegi elavaks patuse naise ja see
armastus teeb elavaks ka meid. Issand, heida armu!

Koguduse tulu tuleb liikmete annetustest ning varasemate
põlvkondade kogutud vara majandamisest.
Head koguduseliikmed! Suur tänu, et hoolite, peate oluliseks ja
toetate oma kodukoguduse igapäevast tegevust.
Tänu teie panusele toimuvad teenistused, talitused ja
kontserdid soojas, valges, puhtas ja remonditud kirikus.
2019. aastal laekus liikmeannetustest 132 491€, lisaks
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Koguduse õpetaja Jaak Aus

korjanduste, ametitalituste ja muude annetustena 38 988€.
Kokku 171 479 €.
2019. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevaseks toimimiseks 166 649 €.

SOE KIRIK (küte) – 16 551 €
VALGE KIRIK (elekter) – 5 214 €
PUHAS KIRIK (koristaja ja kojamehe palgakulu, vesi, prügi, puhastustarbed) – 12 287€
SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu, ametirõivad,
küünlad, oblaadid, vein) – 51 536 €
MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hooldus, helivõimendus) – 28 326 €
ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, solidaarsusmaks) – 21 299€
REMONT JA HOOLDUS (ei kajasta trepistiku kapitaalremonti ja lõuna ukse restaureerimist) – 5 742 €
MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku
valve, kindlustus) – 25 494 €
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 annetusena) ja enne või pärast jumalateenistust kirikus.

KAARLIKESE PEREPÄEV
7. märtsil kell 10
koguduse maja saalis
2020 on Eesti rahvajutu aasta.
Perepäeval räägime vanu rahvajutte
mitmel erineval viisil.
Muusikaline etteaste
muusikastuudio muusikaringi
laululastelt.

12. veebruaril koos koguduse eakatega
31. jaanuar – 02. veebruar toimus Kaarli- Mikkeli muuseumis kunstinäitusel “Missiooniga kollektsionäär”. Kunstiteadlane Anu Alkese talvelaager “Ajatud lood” Kosel.
likvee kõneles elavalt ja äärmiselt huvitavalt
Kolm päeva talvelaagrit möödusid tegusalt ja Alfred Rõude elust, tegevusest ja tema kunstikogust. Suur tänu meeleoluka pärastlõuna
lõbusalt.
eest!

15. veebruaril andis Kaarli kirikus kontserdi armastatud muusik Tõnis Mägi.
Kontserdil kõlasid mitmed kõigile tuntud
laulud, aga ka mõned lood, mis jõudsid suurema publiku ette esmakordselt.
Kontsert algas lauluga “Jäljed”, kus koos
Tõnis Mäega astusid üles ka Kaarli Kooli
laululapsed ja pilliõpilased.
Kontserdi pietitulust kogunes kooli heaks
ligi 3500 €. Suur tänu Tõnis Mäele ja kõigile kuulajatele-toetajatele.

Kaarli Kooli õpetajad kutsuti 18. veebruaril Kesklinna haridustöötajate pidulikule vastuvõtule.
Vastuvõtul osalesid Signe Aus, Meelis
Holsting, Tiina Laid, Katri Lehtlaan ja
Katrin Aksiim.
Kooli õpetaja Tiina Laid sai tänukirja
pühendumusega tehtud töö eest Kaarli
lasteaed-põhikoolis.

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/

Võta kaasa toidupoolist ühisele
kohvilauale.
Kohv ja tee kohapeal.

KODUNE ARMULAUD
Armulaual võtab inimene pühitsetud
armulaualeiva ja -veini kujul vastu
Jeesuse Kristuse ihu ja verd, st teda
ennast. Armulaud on sakrament ja
sellest on soovitatav osa võtta nii
sageli kui võimalik, see on justkui
kiriku liikme vaimulik teemoon, roog,
mis on vajalik, et kasvada Jumala
tundmises ja kogemises.
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.
Kontakt:
Diakon Saima Sellak-Martinson
5301 5848

SAADA EESTPALVESOOV
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.

MÄRTS KIRIKUS...

LEERIKOOL

JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA – Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks,
et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b.
P 01. märts kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 02. märts kell 13:00 Missa
T 03. märts kell 17:30 Muusikaõhtu
Ilona Birgele – orel (Läti). Sissepääs vaba.
K 04. märts kell 17:30 Missa
PALVE JA USK – Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et
Kristus suri meie eest, kui olime alles patused. Rm 5:8
P 08. märts kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 09. märts kell 13:00 Missa
T 10. märts kell 17:30 Muusikaõhtu
Capella Veneta ja kammerkoor Raduga. Dirigendid: Julia Aare ja Galina MorozovaIljenko. Kavas: Vene vaimulik muusika. Sissepääs vaba.
K 11. märts kell 17:30 Missa
JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA – Ükski, kes on pannud käe adra külge ja
siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62
P 15. märts kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 16. märts kell 13:00 Missa
T 17. märts kell 17:30 Muusikaõhtu
Piret Aidulo – orel, Toomas Bubert – viiul. Sissepääs vaba.
K 18. märts kell 17:30 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 22. märts kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 23. märts kell 13:00 Missa
T 24. märts kell 17:30 Muusikaõhtu
Irina Vasilieva – sopran (Peterburi Maria teatri solist), Aleksander Tsvetkov- orel
(Peterburi). Sissepääs vaba.
K 25. märts kell 17:30 Missa, Paastumaarjapäev
KANNATUSE 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 29. märts kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 30. märts kell 13:00 Missa
T 31. märts kell 17:30 Muusikaõhtu
G. Otsa nim Muusikakooli oreliõpilased Kristel Aeru klassist. Sissepääs vaba.

18. jaanuar – 05. aprill 2020
04. aprill – 21. juuni 2020
12. september – 29. november 2020

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”

Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295

3. märts
10. märts
17. märts
		
24. märts
7. aprill		

ARNE HIOB. Usust ja teadusest I
ARNE HIOB. Usust ja teadusest II
RIHO SAARD. Usulise kirjanduse eripärast
(tõukudes Hiiumaa kirjandusloost)
KALMAR ULM. Idakiriku usutunnistuse teoloogiline sisu
ANU ALLIKVEE. Nägevad silmad. Romaani kunst
Kell 18.30 koguduse maja saalis /Toompuiestee 4/. Sissepääs vaba

Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval

kell 11 koguduse majas
Seenioride klubi 18. märtsil kell 14
koguduse majas.
Koraalikoor 5. märtsil kell 13
koguduse majas.

PIIBLITUNNID
Esmaspäeviti kell 17.30
kiriku keldris.

Teisipäeviti kell 14.00
koguduse majas.

Lisateave: õp Kaisa Kirikal
(kaisa @ ekn.ee, 5347 8967)

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, diakonid: Saima SellakMartinson, Tiit Zeiger, Meelis
Holsting, Kevin Kirs
telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: EELK Tallinna Toompea

annetused remondi heaks:

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli hoolduse heaks:

Swedbank EE452200221057033689

annetused Kaarli Kooli toetuseks:

Swedbank EE332200221056298548

