SÕNAD JA TEOD
EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI MAI 2020 NR 6/101
Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks! (Ps 110:1)
Armsad kaasteelised!
Vaatamata sellele, et riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on inimesi valitsenud kurbustunne, laulis ristirahvas suurel kirikupühal
õnnetundega „Rõõmus kõlagu me hüüd: Kristus üles tõusnud nüüd“ /KLPR 107/.
Kristuse surnust ülestõusmist tunnistatakse ka igal jumalateenistusel, kui loetakse usutunnistust. Kõigis vanakiriklikes usutunnistustes (Apostellik, Nikaia ja Athanasiose) on esile toodud Kristuse surnust ülestõusmine ja istumine Isa paremal käel.
Jeesus Kristuse triumfist ja aujärje kohast taevas andis Jumal teada juba aastasadu varem prohvetikuulutuseks peetavas
psalmis „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!“ /Ps 110:1/.
Usutunnistustes ja Lauluraamatu psalmis 110 sümboliseerib sõna “istu” edukalt lõpetatud tööd ja “parem käsi” viitab hierarhilisele positsioonile valitseja kojas. Paremal käel istujaga jagab valitseja oma au ja võimu. Kristus on Jumala kaasvalitseja, Ta
on oma ülesande kiiduväärselt täitnud ja Talle on antud meelevald taevas ja maa peal.
Jalgealuseks järiks on Jumala riigi vaenlased, kurjuse- ja patuteod. Loomisest alates on taevas Jumala trooniks ja maa tema
jalgealuseks järiks.
Jumal kutsub Kristuses enda juurde kõiki inimesi. Palume meiegi alandlikult Jumalalt tarkust, et mõistaksime oma südamesse
võtta Kristuse armastuse ja elada elu Tema õpetuse kohaselt. Keda juhib Kristuse armastus, see leiab kindlasti oma elu rõõmu
allika ja tema teod on kauniks ehteks taevasel troonil istuvale Õnnistegijale!
Kauneid saabuvaid Nelipühi ja soovin, et teil kõigis asjus käsi hästi käiks ning oleksite terved.

Taevaminemispühaks
Isa, ma tahan, et ka need, keda sa mulle
oled andnud, oleksid minuga seal, kus
mina olen, et nad näeksid mu kirkust,
mille sa oled andnud mulle, sest sa oled
mind armastanud enne maailma rajamist. Õige Isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tundsin sind ning need siin
tunnevad, et sina oled minu läkitanud. Ja
ma olen neile andnud teada sinu nime ja
annan teada seda, et armastus, millega
sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Jh 17:24-26
Kui 40. päev pärast Jeesuse ülestõusmist oli kätte jõudmas, tulid jüngrid Õlimäele kokku ja küsisid Temalt: “Issand,
kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” Jeesus aga vastas 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.” Pärast seda varjutas Jeesuse pilv ning ta
võeti üles taevasse.
Käesoleva taevaminemispüha Evangeeliumi tekst on kui Jeesuse eestpalve
meie eest, kes me veel siin oleme.

“Isa, ma tahan, et ka need, keda sa mulle
oled andnud, oleksid minuga seal, kus
mina olen, et nad näeksid mu kirkust,
mille sa oled andnud mulle, sest sa oled
mind armastanud enne maailma rajamist.” Jeesus, kes on astunud taevasele
troonile ja istub Jumala paremal käel, ei
asunud sinna selleks, et teostada võimu,
vaid selleks, et meil oleks koht, kuhu
pimeduse saabudes suunduda. Nõnda
nagu armastav isa juhatab oma last parema tulemuse suunas, on aidanud ka
Kõigeväeline Isa jõuda oma pojal kirgastumiseni. Jeesus aga ei otsi sellest tulemusest omakasu, vaid hoopis palub oma
isa, et ka teised võiksid sellest osa saada. “Õige Isa, maailm ei ole sind tundnud,
aga mina tundsin sind ning need siin tunnevad, et sina oled minu läkitanud.” Nii
veenab Jeesus oma isa, et ka teised on
väärt saama osa sellest, millest Tema on
osa saanud.
“Ja ma olen neile andnud teada sinu
nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina oled armastanud mind,
oleks nendes ja mina oleksin nendes.”
Esmalt Jeesus kinnitab, et kuulutus tema
isast on inimkonnani jõudnud. Teiste sõnadega, Jumala tahe on sündinud ehk
Isa soov on täitunud. Seejärel avaldab
Jeesus enda soovi, et see armastus,

Diakon Tiit Zeiger

millega Tema isa on Teda armastanud,
oleks inimestes. Mitte üksnes armastus,
vaid ka Jeesus ise oleks inimestes.
Ta palub: “Isa, ma tahan, et ka need,
keda sa mulle oled andnud, oleksid minuga seal, kus mina olen, et nad näeksid
mu kirkust, mille sa oled andnud mulle,
sest sa oled mind armastanud enne
maailma rajamist. Õige Isa, maailm ei ole
sind tundnud, aga mina tundsin sind ning
need siin tunnevad, et sina oled minu läkitanud. Ja ma olen neile andnud teada
sinu nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina oled armastanud mind,
oleks nendes ja mina oleksin nendes.”
Enne taevasse minemist kuulutas Jeesus: “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.” Anname endast parima, oleme
Jeesuse tunnistajad! Toetagu meid selles
Püha Vaimu vägi. Tunnistades Jeesust
saame osa Tema eestpalvest, mis aitab
meid kord pimeduse saabudes, et saaksime osa sellest, kuhu Jeesus on võetud.
Aamen.
Koguduse diakon Kevin Kirs

MUUSIKATÖÖ JA VIIRUS
Meie hooaeg katkes kõige suurema hoo pealt. Ettevalmistamisel olid kevadised pühad ja palju kontserte oreli, solistide ja
kooridega, ka kiriku laulupidu juuli alguses Viljandis.
Üks päev jäi puudu, et kammerkoor Canorusel oleks olnud võimalus anda kontsert Niguliste kirikus! See oli väga tähtis kontsert ja on eriline koht muusikute jaoks.
Kontsertkoor valmistus kevadisteks kontsertideks, millest osa,
suurvormide kontserdid, seotud Kirikumuusika Liidu kontserdisarjaga. Need tuli lükata varasügisesse. Samuti valmistuti kontsertmatkaks Ungarisse – meie sõpruskoguduse Forssa sõpruskogudusse.
Naiskoor pidi minema kaua planeeritud kontsertmatkale Forssa
ja noorteansamblil oli plaan osaleda rahvusvahelisel konkursil
Iisraelis. Kõik kollektiivid pidid oma plaanid ringi tegema.
Kui tavaline turismireis tähendab, et grupp moodustub huvi põhjal, kuhu minnakse ja baseerub oma rahakotil, siis koori kontsertreis on minek esinema ja esindama. Koorilauljad peavad
olema motiveeritud, et neil oleks huvi oma raha reisiks kulutada, et esindada kogudust ja oma koori! Hääled peavad olema
tasakaalus ja laulud selged. Nüüd tuli tegeleda reisikorralduste
tühistamisega.
Eriolukorra esimeste nädalate märksõnad olid hirm ja tegutsemine. Ühest küljest kästakse: olge kodus. Poodi või kirikusse

minnes ei julgenud ühtegi pinda puudutada. Pidev desotamine
rikkus ilmselt kõigil käte naha. Teiselt poolt tegutsemine: kuna
esialgu anti teada, et koolid on kaks nädalat kinni, siis meiegi
lootsime, et saame varem alustada. Siiski tuli kohe ära öelda
mitmed esinemised ning soliste, pillimehi ja koorilauljaid teavitada-lohutada. Muusikaõhtute plaani tegin ringi, teavitasin
esinejaid, kellest mõned olid tulemas välismaalt. Kirjavahetust
oli palju.
Esialgne plaan lootuses, et saame varem alustada, läks kahjuks luhta.
Ka suvine kiriku laulupidu lükati edasi, tuli tühistada nii bussi
kui kooride majutuse broneeringud. Osal oli isegi majutuse raha
makstud, need tuli tagasi nõutada.
Nüüd oleme eriolukorra lõpusirgel, aga kooride tööd täies mahus kohe taastada ei tohi. Tulevast nädalast võib koguneda
kuni 10 inimest, peab olema tagatud piisav ruum inimeste vahel
jne. Püüame siiski oma tegevust vastavalt lubatule taastada,
õnneks on kogudusel kasutada suured harjutusruumid.
Teisipäevane muusikaõhtute formaat taastub aja jooksul, esialgu muusikalise õhtupalvuse vormis, väliskülalisi paraku veel ei
tule. Meie suur kirik annab võimaluse distantsiks, olete oodatud!
Koguduse organist-koorijuht Piret Aidulo

JUMALATEENISTUSED

TERVITUSED SEENIORITELE

Juhend jumalateenistustel osalejatele:

Pikalt kestnud eriolukord hakkab vähehaaval läbi saama, kehtestanud piirangud leevenema. See aeg kujunes väga paljudele
keerulisemaks, kui eales ette oleks osanud kujutada. Lapsed
pidid harjuma iseseisvalt kodus õppima, vanemad samal ajal
neid aidates ka enda tööülesandeid distantsilt täitma. Eakad
kuulutati kohe alguses riskirühma kuuluvateks ja nemad pidid
rangelt karantiinis püsima. Nõuetest kinni pidamine oli (ja on
jätkuvalt) meie kõigi tervise huvides.
Koguduse aktiivsetele eakatele ei ole see aeg sugugi lihtne
olnud, sest kõik harjumuspärased ja varem väljakuulutatud
ettevõtmised on ära jäänud. Ometi on üksteise vastastikune
toetamine raskel ajal eriti oluline ja nii leiti suhtlemiseks muid
võimalusi: tehti palju toetavaid telefonikõnesid, nii ühte kui teistpidi. Minul oli hea võimalus koguduse liikmeid läbi helistada uurimaks, kas saame neid kuidagi aidata ja samuti tehti mulle palju
telefonikõnesid erinevatel teemadel.
Meie seenioride harjumuspärased kohtumised (koraalikoor,
seenioride klubi ja toolivõimlemine) jäävadki kahjuks kuni sügiseni ära, kuid lootus jääb, et siis saame oma kokkusaamisi uue
ja värske hooga taas jätkata.

Järgime 2+2 reeglit ja kasutame desovahendeid.
1. Pühapäeval avatakse kirikuuksed kell 9.15
2. Kirikusse sisenedes desinfitseerida käed. Desovahendid
asuvad kiriku tagaosas lauluraamaturiiulil.
3. Võtta lauluraamat, võimalusel kasutada isiklikku kodust kaasa võetud lauluraamatut.
4. Kiriku tagaosas saab ennast panna kirja armulaule.
5. Käärkambris saab edastada eestpalve- ja mälestamisesoovid.
6. Istuda märgistatud kohtadele (selleks on paigaldatud istumisalused).
Kõigil hoida vahet vähemat 2 meetrit. Ühe pere liikmed võivad
istuda kõrvuti.
7. Rahusoovi ajal ei pea kätt suruma, võib pöörduda kummarduse ja hea sooviga.
8. Jumalateenistuse ajal korjandust ei toimu. Annetuse saab
teha kirikusse sisenedes/väljudes annetuskasti või pangakaardiga makseterminali kaudu.
9. Armulaua jagamine toimub seistes väljaspool altarit kahes
kohas nö “jooksvas järjekorras”. Armulauale tulla mööda keskteed, kohale tagasi minna mööda külgteed hoides 2-meetrist
vahet.
10. Pärast jumalateenistust kirikukohvi ei toimu.
11. Pärast jumalateenistust väljuda kirikust üksteisega distantsi
hoides.
11. Kirikus suhtlemiseks mitte koguneda.
12. Raamatulett on suletud, ostu soovi korral pöörduda vaimuliku poole.

Tervitan kõiki keldi palve sõnadega:
Kätt sinu õlal hoidku elu Jumal ise,
kätt sinu õlal hoidku Kristus armuline
ja Püha Vaim kätt sinu õlal hoidku,
et oma hõlma varjus kaitsta sind.
Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

TOETAGEM KAARLI KOGUDUST

KAARLI KOOLIMAJA EHITUSEST

Armsad Kaarli koguduse liikmed ja kooli ning lasteaia lapsevanemad! Hea Kaarli Tõnismäel ühise eesmärgi nimel tegutsev
kogukond!
Täna oleme jätkuvalt olukorras, kus kokkuhoidmine ja toetamine on meie jaoks väga oluline ja ühtsuse jaoks märgilise tähendusega.
Me kõik oleme eriolukorra ajal tundnud ja kogenud igapäevaelus muudatusi ja sellest ei ole jäänud puutumata ka kogudus.
Püüame omalt poolt teha kõik, et kogudus, lasteaed ja kool võimalikult hästi eriolukorrast väljudes tekkinud majanduslikud raskused ületaks. Liigume vaikselt tavapärase elu rütmi suunas:
alates 10. maist peetakse taas avalikke jumalateenistusi, luba
on pidada ka talitusi ning lapsed käivad taas rohkem lasteaias.
Kõiki majanduslikke tagasilööke koguduses ja koolis ei ole siiski
võimalik ületada ilma teie abita. Vajame igaühe panust, et ka
kriisijärgselt meie tegevused jätkuksid.
Head inimesed, kes tunnete, et Kaarli kogudus ja Kaarli Kool
on teie jaoks olulised, toetagem ka sel keerulisel ajal meie tegevust!

Ehkki koolimaja seisab kooliaasta lõpuni tühjana ja õppetöö jätkub e-õppena, on koolimaja ehitus jõudsalt edasi läinud.
Fotodel on näha uut lifti, ventilatsiooni agregaadi paigaldamist
ning igale korrusele paigaldatud erivärvi uksi.
Oleme tänulikud Tallinna Linnavalitsusele toetuse eest lifti soetamisel.

Võimalused koguduse ja kooli toetamiseks:
1. Võtan Kaarli koguduse ja kooli oma igapäeva palvetesse.
2. Palvetan kõikide haigete ja kannatavate inimeste eest.
3. Teen püsikorralduse pangas koguduse heaks.
4. Online kanalites jumalateenistuste jälgimisel kannan iganädalase jumalateenistuse annetuse koguduse arvele.
4. Teen püsikorralduse oma liikmeannetuse igakuuliseks tasumiseks. https://kaarlikogudus.ee/toeta-kogudust/liikmeannetused/ või muudan annetuse suurust.
5. Toetan ühekordse annetusega kogudust.
6. Jätkan lasteaia õppemaksu tasumist vaatamata sellele, et
laps lasteaias ei käi. Võimalusel toetan õppemaksule lisaks
Kaarli Kooli tegevust ühekordse annetusega või vormistan püsikorralduse.
7. Toetan Kaarli Kooli tegevust, et kõik lapsed saaksid jätkata
lasteaias ja koolis käimist ning edeneks koolimaja ehitus.

Jumalateenistuse, liikmeannetuse, ühekordsed annetused:

Annetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus
SEB: EE171010022004706006
Swedbank: EE392200221011214295
Märksõna: “liikmeannetus”, “jumalateenistuse annetus”, “toetus
kogudusele”.

Annetused Kaarli Kooli toetuseks:

Toetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus
Swedbank EE332200221056298548
Märksõna: „annetus kooli heaks“, „õppemaksu toetuseks“ või
„annetus kooli heaks“.
Oleme tänulikud, kui olete juba toetanud või leidnud võimaluse
annetusteks. Koos tegutsemine annab võimaluse meid tunda
tugeva ühtse perena.
Hoidku meid Jumal!
Koguduse õpetaja Jaak Aus

MAI KIRIKUS...

LEERIKOOL

TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS – Laulge Issandale uus laul, sest Ta on
teinud imetegusid. Ps 98:1
P 10. mai kell 10:00 Missa
E 11. mai kell 13:00 Missa
K 13. 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 17. mai kell 10:00 Missa
E 18. mai kell 13:00 Missa
T 19. mai kell 17:30 Muusikaline õhtupalvus
Piret Aidulo – orel, Toomas Bubert – viiul.
K 20. mai kell 17.30 Missa
N 21. mai kell 17.30 Missa, Kristuse taevaminemise püha
PÜHA VAIMU OOTUS – Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
P 24. mai kell 10:00 Missa
E 25. mai kell 13:00 Missa
T 26. mai kell 17:30 Muusikaline õhtupalvus
Piret Aidulo – orel, Irene Kabonen – sopran.
K 27. mai kell 17.30 Missa
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE – See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu
Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6
P 31. mai kell 10:00 Missa, 1. Nelipüha
E 1. juuni kell 13:00 Missa, 2. Nelipüha
T 2. juuni kell 17:30 Muusikaline õhtupalvus
K 3. juuni kell 17.30 Missa
VARJATUD JUMAL – Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis
Tema au! Js 6:3
P, 7. juuni kell 10:00 Missa, Kolmainupüha

18. jaanuar – 07. juuni 2020
07. juunil toimub ka noorteleeripüha
04. aprill – 21. juuni 2020
12. september – 29. november 2020
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

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 Sellak-Martinson, Tiit Zeiger, Meelis Holsting,
Kevin Kirs. Kohtumine tuleb eelnevalt

kokku leppida.
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

Kaarli Kool ootab 2021. aasta sügisel
1. klassi astuvaid lapsi EELKOOLI!
Kaarli Kooli eelkooli eesmärk on anda lastele esmane
turvaline kogemus koolielust, õppida ja avastada, saada uusi
teadmisi ja kogemusi nii, et esimesse klassi minek võiks olla
eelkõige rõõm põneva koolitee algusest.
Eelkool alustab tundidega oktoobris 2020.
Täpsem info ja registreerimine: https://www.kaarlikool.ee

