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Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Rm 8:18
Meie kõigi elus tuleb ette raskemaid ja kergemaid aegu, nii lihtsamaid kui enam pingutust nõudvaid hetki, meie teele satub
rõõmsaid, aga ka kannatusi põhjustavaid olukordi. Sageli ei ole meie võimuses keerulist situatsiooni lahendada ja tihti ei jäägi
meil raskusse sattudes üle muud, kui nentida: “Elu on selline.”
Käesoleva kuu juhtsalmist loeme apostel Pauluse julgustavaid sõnu, mis suunavad meid vaatama hoopis kaugemale käesoleva
hetke raskustest. Veel enam, ta toob võrdluses välja praegused kannatused, mis “ei vääri mainimist” ja ees ootava, tulevase
kirkuse! Kirkuse ilmumise all mõeldakse Kristuse tagasi tulles kristlastele osaks saavat Jumala laste “kuningavõimu” staatust.
See on tulevikulootus, millele tasub mõelda, mida tasub raskel ajal meeles hoida ja sellest teadmisest jõudu ammutada.
Me teame ju, et meie ajalik elu siin maa peal on maailma ajalugu arvestades väga üürike, justkui üksainus viiv, millele järgneb
midagi võrreldamatult suuremat. Olgu meile julgustuseks ja igal hetkel lootust andvaks kuldsalmiks kutsutud sõnad Johannese
evangeeliumist: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse
usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” Seda Jumala ülisuure armastusteo mõistmist ja meeles pidamist soovin meile
kõigile!

Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

Vaadates tagasi aastale 2018
Iga aasta alguses vaatame tagasi möödunud aastale ja teema plaane juba
alanud aastaks. Jagame ka kuukirjas
ülevaadet möödunud aastast Kaarli koguduses.
Liikmeannetajaid oli möödunud aastal 1806, kahjuks on see arv võrreldes
eelneva aastaga taas veidi vähenenud. Kõige suurem osa annetajatest on
45–64-aastased (526 inimest). Keskmise
annetuse suurus oli 66,7 €.
Armulauale võeti kirikus 10 284 inimest,
lisaks jagati armulauda kodus ja haiglates kokku 77 inimesele.
Aruandeaastal jätkati pühapäevaste,
esmaspäevaste ja kolmapäevaste missade pidamist. Hea meel on tõdeda, et
otsus pidada pühapäevaeval kaks missat
on ennast õigustanud ja paljudele harjumuseks saanud. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti kokku 199,
enamus neist olid armulauaga (196).
Armulauale võeti 10248 inimest.
Keskmiselt võttis pühapäevastest ja
suuremate kirikupühade jumalateenistustest osa 178 inimest. Muusikaline
osa jumalateenistustel on mitmekesine,
kaasatakse laulukoore, soliste ja instrumentaliste. Lisaks orelile kõlas teenistustel vokaal- või instrumentaalmuusika 48
korral.
Peale missat saab igal pühapäeval olla
kirikus ühises kirikukohvi lauas, millest
võetakse osa hea meelega, sest saab

suhelda nii omavahel kui ka vaimulikega.
Kogudus osales suvises Teeliste Kiriku
projektis, aga pühakoja uksed on uudistajatele, turistidele ja palveränduritele
lahti aastaringselt pea igal päeval.
Aasta jooksul osales jumalateenistustel,
ametitalitustel, palvustel, kontsertidel ja
Teeliste Kiriku raames kokku 70 209 inimest. See number on üle 5000 inimese
rohkem, kui möödunud aastal ja tähendab mitut Kaarli kiriku täit rahvast.
2018. aastal ristiti 124 inimest, aastas
toimus kolm leerikursust ja konfirmeeriti 116 uut koguduse liiget, laulatati 24
paari ja maeti 114 inimest. Kasv oli ainult
laulatuste osas.
Lisaks 48 muusikaõhtule toimus aasta
jooksul 36 kontserti, suurem osa neist
detsembris, lisaks pidas oma jõulukontserte kirikus 10 kooli.
Taas toimus jõululaulude ühislaulmine. Eeslauljateks Ott Indermitte, kammerkoor Canorus, orelil Marika Kahar.
Dirigeeris ja klaveril saatis Piret Aidulo.
Korralduse eest hoolitses remondirakuke. Kontserdiga tähistati Canoruse 30.
sünnipäeva. Sissepääs kontserdile oli
vaba.
Muusikakollektiive on koguduses palju ja kõik on oma tegevuses aktiivsed.
Mitmel korral kuus teenib mõni muusikakollektiiv kaasa missal, osa võetakse ka
praostkondlikest üritustest. Väljasõidud

ja esinemised toimusid nii Eestis kui ka
piiri taga. Kammerkoor Canorus osales koorifestivalil Gruusias, Kaarli Kooli
koorid Riias ja tütarlaste ansambel käis
esinemas Norras. Ka Pühalaulukooli tegevus jätkus juba seitsmendat aastat:
kord nädalas lauldakse psalme ning õhtu
lõpus peetakse vesper.
Lastetöö on aasta-aastalt olnud üha rohkem seotud Kaarli Kooli tegevusega. See
on olnud loomulik protsess, sest sihtgrupp on väga sarnane ja toimetatakse
sama katuse all nii vaimses kui füüsilises
mõttes. Töö on mitmekesine ja pakub
nii haridust, osadust kui head meelelahutust. Nii on lastetöö koguduse juures
väga tähtis töövaldkond luues pinnase
edaspidise jätkusuutlikkuse tagamiseks
just koguduseelu rikastamiseks. Suur
osa meie kirikukooli lastest on asunud
õppima ka meie koolis, paljud koguduse pered on osalenud kooli korraldatud
ettevõtmistel. Teiselt poolt on lasteaia
ja kooli lapsed moodustamas suure osa
peretöös osalevatest peredest ning huviringidest osavõtjad on eelkõige kooli ja
lasteaia lapsed.
Kirikukool, perekohvik, perejumalateenistused ja erinevad üritused moodustavad koguduse lastetöö tuuma. Palju on
juba välja kujunenud tavasid, aga alati
leitakse ka midagi uut. Kõige suurem
areng on huviringide tegevuse suurenemises, millest on kujunenud praeguseks
juba tänu kooli laienemisele eraldi töövaldkond.

Koguduse lasteaed ja põhikool omavad
suurt osa koguduse lastetöös nii lastega
kui vanematega. Lasteaial oli sügisel alanud õppeaasta kahekümne neljas; Kaarli
Koolina on käimas kuues õppeaasta.
Möödunud aastal alustati taas noorteleeri kursusega, kus osales kokku 12
leerilast.
Diakooniatöö hõlmab enamasti eakamatele inimestele suunatud tegevust, milles
osalevad valdavalt üksikuks jäänud inimesed, kes on ühiste ettevõtmiste kaudu
koguduse juures leidnud omale kaaslased, kellega on tore koos olla. Gruppide
tegevus on end väga hästi õigustanud ja
täitnud eesmärgi pakkuda osadust ja “peretunnet” üksikuks jäänutele, et seeläbi
neid igapäevaelus jõustada, tunda turvatunnet. Koguduse eakad saavad kord
kuus kohtuda seenioride klubis või ühiselt
koraalikooris laulda, energilisemad virgutada end iganädalases toolivõimlemises.
Diakon Saima Sellak-Martinson on kaasa
löönud ka meie koguduse intellektipuudega noortega töös. Juba pea paarikümne
aasta taha ulatub tava korraldada 2. jõulupühal rõõmutoov üritus erivajadustega
koguduseliikmetele.
Täiendkoolitust pakkusid loengusari
„Jalutades Jumala aedades“, piiblitunnid ja sügisel alanud “Minutid pühakirja-

ga”, rekollektsiooniõhtud ja perekohviku
raames pakutud teemad. Koguduseliikmetele toimus neli ühist ekskursiooni ja
väljasõitu. Aprillis käidi ekskursioonil Tallinna sünagoogis, mais toimus väljasõit
Viljandisse ja septembris Läänemaale
ning novembris käidi Tartu “Vanemuises”
vaatamas ooperit “Jevgeni Onegin”.
Silmaringi laiendavat ja harivat lugemist
leiab jätkuvalt koguduse ajakirjast “Sulane” ning koguduse igapäevaeluga saab
kursis olla kodulehe ja kuukirja “Sõnad
ja Teod” kaudu. Kirikust ja koguduse
kantseleist saab osta kristlikku kirjandust
ja muud kiriklikku sümboolikat. Kogudus
on tellinud ka ajalehte „Eesti Kirik”, mida
on võimalik soetada kirikus kirjanduse letist.
Olulisel kohal on vabatahtlike – nõukogu
ja juhatuse liikmete, koorilauljate, Teeliste Kiriku valvurite, remondirakukese
inimeste, diakoonia prouade, kooli lapsevanemate, lastetöö tegijate – roll paljudes
ettevõtmistes. Ühine vabatahtlike töötegijate laager toimus seekord tavapärasest
teises vormis, osaleti Forssa kiriku 100.
sünnipäeva pidustustel. Juhatus käis
koos seitsmel korral ja nõukogu pidas
kolm koosolekut.
Olulisemad tegevused ja sündmused:
Meelis Holstingu ordineerimine diakoniks;

TÄHELEPANEKUID AASTAST 2018
Armsad kaasteelised! Üks Issanda aasta on saanud läbi ja tahan teiega jagada
aruannete koostamisel ja statistika vaatamisel tulnud mõtteid.
Oli imeline ja eriline aasta ning eelnevas
kirjutises on see ka välja toodud. Olen
tänulik kõigile kaastöötajatele, palvetajatele ja toetajatele sellise koguduse eest.
Statistikat vaadates ja koguduse sõnalist
aruannet koostades jäin mõtlema mõnede asjade üle, mida tahan teiega jagada.
Kui „suures pildis“ on kõik hästi, on siiski
vaja koguduse tulevikku silmas pidades
mõelda erinevate teemade ja tegevuste
üle. Need on seotud jumalateenistusliku
eluga, laste ristimisega, vabatahtliku tööga ... Paraku vajavad kõik need teemad
pikemat käsitlemist ja ühte kuukirja need
ei mahu. Seepärast kirjutan neil teemadel
ka järgnevatel kuudel.
Kutsun teid lugema ja kaasa mõtlema,
kuidas Kaarli kogudus võiks kasvada ja
täita ülesannet, mille Kristus oma Kirikule

on andnud.
Rõõmustan selle üle, et jumalateenistustel käiate arv on stabiilne ja et teatud
uuendused on võetud omaks.
Rõõmustan, et pühapäevane teine kell
12.30 algav teenistus on leidnud oma
koha. Paljud on tänulikud, kuna see teenistus annab võimaluse tulla neil, kes
tervislikel põhjustel ei saa ärgata piisavalt
vara, et jõuda hommikusele teenistusele.
Ka need on tänulikud, kel hommikune uni
on läinud pikemaks, aga saavad ikka tulla
teenistusele. Selle teenistuse on leidnud
ka pereliikmed, kes rahulikult on söönud
perega oma hommikused pannkoogid ja
siis tulnud teenistusele. Statistiliselt on
osalejaid 30 inimest ja see arv on pidevalt kasvanud. Samas ei ole jäänud vähemaks hommikuse teenistuse rahvast.
Kolmapäevane kell 17.30 algav missa on
samuti oma koha leidnud ja üha rohkem
inimesi ka nendel õhtustel teenistustel
osaleb.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursi
“Hea kool kui väärtuspõhine kool” tunnustus Kaarli Koolile kui Hea kooli edendajale; kooriruumi kahe vitraaži valmimine ja
pühitsemine; Kaarli kiriku keldrikabeli altarilaua, vitraaži ja ikoonide pühitsemine;
koguduse naiskoori 65. ja kammerkoor
Canoruse 30. tegevusaasta tähistamine,
paavst Franciscuse noortekohtumine
Kaarli kirikus; oreli remondi lõppemise
tänupalvusel ette kantud Toomas Trassi
suurvorm “Orelisümfoonia psalmidega”.
Suuremad tööd ja projektid: Walckeri
oreli kapitaalremondi lõpetamine, Kaarli
Koolis uute ruumide (puidutöö klass, keeleklass, riietus- ja pesuruum) valmimine,
kiriku müürisokli korrastamine 10 meetri
pikkuses, muusikute toa remont, peakiviplaatide väljavahetamine kiriku sees peaukse ees, kiriku fassaadi “proovi” puhastamine kuivjääga, peaukse ja põhjapoolse külgukse restaureerimine, kooriruumi
kahe vitraaži valmimine ja paigaldamine.
Oleme rõõmsad, et meil on jätkuvalt tegus ja elujõuline kogudus.
Külli Saard
Möödunud aastal pidasime esimest korda ka Mälestusmissa, kus mälestasime
kõiki neid, kes aasta jooksul on koguduse
vaimulike poolt maetud. See oli ilus ja südamlik missa ja loodan, et see teenistus
muutub tavaks ja ehk ka traditsiooniks.
Rõõmustan ka palvuste üle Kaarli kabelis, Rahumäe surnuaial ja loodetavasti
muutuvad ka need palvused teenistusliku
elu lahutamatuks osaks.
Teenistusel osalemine on vastavuses
sellega, milline on igatsus Kristuse järele. Kui igatsus osa saada Kristusest on
püsiv, siis käiakse ka missadel nii tihti kui
võimalik. Kui on oluline palvetada oma
kaasteeliste, maa ja rahva eest, siis see
paneb samuti inimesi teenistusele tulema. Seepärast näen ka tulevikus seda,
et teenistuste hulk võiks kasvada, et palvetamine, osa saamine Sõnast ja armulauast võiks olla lahutamatu osa inimese
igapäeva elust. Need annid aitavad kasvada Kristuse poole ja püsida Temas.
Koguduse õpetaja Jaak Aus

ORGANIST MARIKA KAHARI 70. SÜNNIPÄEV

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
5. veebruar
12. veebruar
19. veebruar

Einar Laigna. Keelatud kirjakohad.

26. veebruar
5. märts
12. märts

Toomas Abiline. Paavstid ja Maarjamaa.

		

Riho Saard. Eesti luterliku
vaimulikkonna väljakujunemisest.

19. märts
26. märts
2. aprill

Toivo Treiblut. Tallinna praostkond 1944-1953
Anu Allikvee. Aovalguse aeg II.
Kalmar Ulm. Suur nädal idakiriku traditsioonis

Foto: Külli Saard

		

27. jaanuari jumalateenistusele järgnenud koosviibimisel
tähistasime organisti Marika Kahari 70. sünnipäeva. Teenistusel
jutlustas koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal ja kaasa teenisid
Kaarli kontsertkoor ja kammerkoor Canorus, Jaani kiriku
naiskoor, Oleviste naiskoor ja Kaarli kiriku naiskoor. Marika
istus seekord mitte tavapärasel kohal oreli taga, vaid koguduse
keskel, ja teenis jumalateenistusel kaasa lugedes Pühakirja.
Peale jumalateenistust oli palju sõnavõtte ja õnnitlejate rida oli
pikk.
Marika on oma elust kirikumuusikale pühendanud juba üle 50
aasta, millest Kaarlis on möödunud pea 35 aastat.
Orelit mängis Marika esmakordselt juba Tallinna Muusikakooli
kolmandal kursuse õpilasena 1967. aastal Võru kirikus ja
orelimängud jätkusid seal mitmel aastal. 1968. aasta sügisel
algasid õpinguid Tallinna Riiklikus Konservatooriumis ning
paralleelselt sellega oli võimalus hakata õppima orelit EELK
Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas Hugo
Lepnurme juures.
Marika on koorijuhi ja/või organisti tööga olnud seotud Rapla-,
Kohila baptisti- ja Tallinna Oleviste koguduses.
1984. aastal kutsus Kaarli õpetaja Edgar Vaikmäe Marika
Kaarli kirikusse orelit mängima ning peatselt algas Kaarlis
töö ka segakoori ja meeskooriga. Kaarlis on Marika asutanud
noortekoori ja kammerkoori ning olnud naiskoori kauaaegne
dirigent.
Marika on koolitanud EELK Kirikumuusikakoolis ja EELK
Usuteaduse Instituudi muusikaosakonnas koorijuhte,
dirigeerinud koorijuhtide ja organistide segakoori, olnud tegev
EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse esimehena. Viimasel ajal
aitab seal kaasa nootide kirjastamisel ja on olnud praostkondlike
laulupäevade ning vaimulike laulupidude üldjuht.
Palju aastaid, armas Marika! Oled meile eeskujuks oma
rõõmsa meele, teotahte ja kindla usuga.
Külli Saard

LEERIKOOL
13. aprill – 30. juuni 2019
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Einar Laigna. Eesti 1000.
Piiskop Philippe Jourdan.
Neitsi Maarjast ja pühakutest
Jaan Lahe. Mis on gnoosis.

Loengud toimuvad koguduse majas kell 18.30–20.00.
Sissepääs vaba.

PEREKOHVIK 9. veebruaril kell 11.00
Loeng-vestlus teemal “Laste õigused ja kohustused”,
mida viib läbi Lastekaitse Liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu.
Muusikaline etteaste

Piia Härmsoni klaveriõpilastelt.
Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt
midagi ühise laua katmiseks kaasa võtta.
Ootame teid!

SAADA EESTPALVESOOV
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest –
sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
1 Ts 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

VEEBRUAR KIRIKUS...
LOODUSJÕUDUDE ISSAND – Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma
tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5
P 03. veebruar kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 04. veebruar kell 13.00 Missa
T 05. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu
Klaveriduo Maila Ladna ja Tiiu Sisask, kavas Mozart, Schubert, Dvorak ja Sisask. Sissepääs
vaba.
K 06. veebruar kell 17.30 Missa
KAHESUGUNE KÜLV – Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb
avalikuks inimsüdamete kavatsused. 1Kr 4:5b
P 10. veebruar kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 11. veebruar kell 13.00 Missa
T 12. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu
Piret Aidulo – orel. Kavas Bach, Zarins, Stamm jt. Sissepääs vaba.
K 13. veebruar kell 17.30 Missa
L 16. veebruar kell 11.00 Soomepoiste jumalateenistus
TEENIMATU ARM – Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast,
vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18
P 17. veebruar kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 18. veebruar kell 13.00 Missa
T 19. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu
Egor Kolesov – orel (Peterburi), kaastegev klarnetisolist Ruslan Shmelkov. Kavas Mozart,
Gade, Rahmaninov jt. Sissepääs vaba.
K 20. veebruar kell 17.30 Missa
L 23. veebruar kell 16.00 Kontsert. XII Tallinna talvefestival
Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkester, RO Estonia poistekoor (dirigent Hirvo Surva),
Estonia Seltsi segakoor (dirigent Heli Jürgenson), solist Oliver Kuusik (tenor). Dirigent Jaan
Ots. Kavas: C. Kreegi Reekviem, J. Sibeliuse 7. sümfoonia. Piletitega.
JUMALA SÕNA KÜLV – Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant
kõvaks. Hb 3:15
P 24. veebruar kell 10.00 Missa, Iseseisvuspäev
E 25. veebruar kell 13.00 Missa
T 26. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu
Tiit Kiik – orel. Kavas vanamuusika, Sibelius jt. Sissepääs vaba.
K 27. veebruar kell 17.30 Missa
Läheme koos riigilipu pidulikule heiskamisele Toompeal.
Koguneme

24. veebruari hommikul kell 7.00

koguduse maja ees.
Pärast liputseremooniat umbes kell 8.30 teeme koguduse
majas ühise kohvilaua
(laulame isamaalisi laule,
Eesti teemaline mälumäng).
Kaasa võtta suupisteid,
kohapeal on tee, kohv ja kringel.
Pärast kohvilauda võimalus osaleda
Kaarli kirikus vabariigi aastapäeva
pidulikul jumalateenistusel.

Kõik on oodatud!

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval

kell 11 koguduse majas
Seenioride klubi 20. veebruaril kell 14
koguduse majas.
Koraalikoor 7. veebruaril 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

MINUTID PÜHAKIRJAGA
Kohtume pärast kolmapäevast
missat kiriku keldris,
et koos mõtiskleda jooksva nädala
pühakirja tekstide üle.

PIIBLITUNNID
Kohtume teisipäeviti alates
5. veebruarist kell 12 kogudusemajas.
Lisateave: õp Kaisa Kirikal

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 hoolduse heaks:
Swedbank EE452200221057033689

