
Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes: Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issanda poole, siis kõrvaldage 
oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed Issandale ja teenige üksnes teda, 

siis ta päästab teid vilistite käest! 1Sm 7:3
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SÕNAD JA TEOD

Märstikuu Piiblisalmis kutsub Saamuel oma rahvast loobuma ebajumalatest ja valmistama oma süda Issandale. Südamest 
ja südame asjadest räägitakse Piiblis üle 1000 korra ning enamasti ei mõelda selle all organit, mille reeglipärasest löömisest 
sõltub inimese elu. „Suur Piibli leksikon“ (Logos, 2011) selgitab, et süda tähendas algselt mingi asja tuuma, keskpunkti, millegi 
kõige olemuslikumat ja tähtsamat osa, mis esindas tervikut. Nii näevad  Vana kui ka Uue Testamendi kirjutajad inimese südant 
kui tema olemuse tuuma, tema elu hingelist ja vaimset keskust.
Südame mõtted ja südame hoiak määrab ära, kes me oleme. Nii kinnitab ka Jeesus mäejutluses, et kus on su aare, seal on 
ka su süda ning kutsub inimesi koguma aardeid taevasse, kus koid ja rooste neid ei riku.
Märtsis algab ka kannatusaeg, mille ajal inimesed traditsiooniliselt paastu ja palve läbi süvenevad Jeesuse kannatustesse ja 
mõtisklevad oma suhte üle Jumalaga.
Mis on minu elu fookus? Mille või kellega on täidetud minu süda? Kuidas saan mina oma südant Issandale valmistada? Need 
on vaid mõned küsimused, millele järgnevate nädalate jooksul mõelda ja millele oma südames ja meeles vastust otsida. 
Leidkem siis eeloleval paastuajal aega Jumala ees seismiseks. Olgu siis kodus õhtu- või hommikupalvetes, koos kogudusega 
pühapäevasel jumalateenistusel või argipäevamissal esmaspäeviti ja kolmapäviti. Oluline on, et astume Jumala ette avatud 
südamega ja anname Talle võimaluse oma süda täita.

Koguduse diakon Meelis Holsting

Tähistasime Eesti Vabariigi sünnipäeva
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Hoia, Jumal, Eestit, meie kodumaad, kaitse teda kallist, meie 
armsamat. Rahu, töö ja kainus olgu Eesti kroon, vennaarmu 
suurus tema võimu troon.
24. veebruari hommikul kell 7 oli koguduse maja tavalisest 
rahvarohkem. Juba mitmendat aastat järjest kogunes Kaarli 
Kooli eestvõtmisel kooli ja koguduse pere, et minna ühiselt 
vaatama riigilipu pidulikku heiskamist Toompeal. Sellel aastal 
kogunes Kaarli Kooli ja Eesti riigilipu alla koguduse maja ette 
ligi viiskümmend inimest.
Kui hümn lauldud, riigilipu heiskamine Toompea torni nähtud, 
kõned ja iseseisvusmanifest kuulatud, siis tuldi üheskoos taas 
Toompeal alla koguduse majja. Kaasavõetud suupistetest 
kaeti ühiselt pidulaud. Pärast esimest kosutavat hommikukohvi 
ja kerget kehakinnitust lauldi ühiselt tuntud ja armsaks saanud 
isamaalisi laule. Laulmise vahele said kohaletulnud proovile 
panna oma eesti keele alased teadmised. Kuna käesolev 
aasta on kuulutatud eesti keele aastaks, siis olid tavaks saanud 
viktoriini küsimused seotud just eesti keelega. Nii sai üheskoos 
pead murda selle üle, mida võiksid tähendada uudissõnad 
särtsjälg, nuppel ja nuusak. Või milliste sõnade asemel pakkus 
Johannes Aavik keeleuuenduse käigus sõnu nelgem, jõre või 
siis lüüdinud.
Kui hommikukohv joodud, laulud lauldud ja teadmised proovile 
pandud, siis oli aeg aga nii kaugel, et minna koguduse majast 
kirikusse. Oli ju sellel aastal harukordne võimalus osaleda 
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul jumalateenistusel oma 
kodukirikus.
Kell 10 algas Vabariigi aastapäeva auks pühendatud kontsert-
jumalateenistus, kus lisaks Kaarli koguduse õpetaja Jaak Ausile 
ja peapiiskop Urmas Viilmale teenisid kaasa kõikide Eesti 

kristlike konfessioonide esindajad. Muusikaga teenisid kaasa 
mõlemad koguduse organistid Marika Kahar ja Piret Aidulo, 
trompetistid Indrek Vau ja Samuel Jalakas ning timpanitel 
mängis Kaspar Ernesaks. Laulis EELK Tallinna Toompea Kaarli 
koguduse ühendkoor Pärtel Toompere ja Piret Aidulo juhatusel. 
Jutlustas peapiiskop Urmas Viilma, kelle jutlus on järele kuulatav 



Paastuaja algust tähistab tuhkapäev. Sel aastal on see päev 
kolmapäeval 6. märtsil ja tuhkapäeva missa peame algusega 
kell 17.30.
Tuhkapäev on saanud nimetuse ühe levinuma patukahetsuse 
sümboli järgi. Jumala vastu eksimist märganud inimene 
käristas meeleparanduse märgiks lõhki oma riided, pani 
selga kotiriidest ürbi ja raputas endale tuhka pähe. Sellega 
väljendas ta oma eksimust ja patusust ning tunnistas, et 
vajab meeleparandust. Tänapäeva kombestikust on küll riiete 
käristamine välja jäänud, aga tuhaga ristimärgi tegemine 
inimese laubale tuhkapäeva missal on tava, mida kirikutes 
siiani kasutatakse. Teeme seda sel aastal esimest korda ka 
Kaarli kirikus. Tuhk, mida kasutame, on saadud möödunud 
aasta Palmipuudepühal kirikus olnud pajuokste ja palmilehtede 
põletamisest. 
Miks me seda teeme? Sellepärast, et välised tegevused ja 
märgid aitavad inimesel kergemini keskenduda olulisele. 
Tuhaga laubale tehtud märk tuletab meelde, et vajame 
igal päeval oma mõtetes, sõnades ja tegudes kasvamist 
armastuses Kristuse poole. See on võimalik ainult siis, kui 
seda südamest soovime ja oleme valmis ka oma elu muutma 
ja meelt parandama.
Paastuajal ongi hea võimalus mõelda ja usus kasvada, muuta 
oma elu ning astuda Jumalale lähemale.
Vaimulike käsiraamatus on kolm eesmärki, mis võiks meid 
kõiki algaval paastuajal saata. 

1. Inimene kahetseb oma pattu ja kiindumust sellesse maailma 
ning igatseb tagasi pöörduda Jumala tahte täitmisele;
2. Inimene tunnetab Jumala pühadust ja armastust, mis saab 
eriliselt nähtavaks Kristuse kannatuses ja ristisurmas;
3. Inimene püüab kasvada üha vastutustundlikumaks ja õpib 
jagama enda omast teiste abivajajate heaks.
Soovin kõikidele meeleparandust ja kandku ning kasvatagu 
meid mõte, mida on jaganud Püha Teresa Avilast:
Kristusel on vaid sinu ihu,
sinu käed, sinu jalad siin maa peal,
sinu silmade läbi Tema vaatab
kaasatundvalt maailma peale,
sinu jalgadega ta käib, et teha head,
sinu kätega ta õnnistab maailma,
sinu kätega, sinu jalgadega, sinu silmadega, sina oled Tema ihu.
Kristuse Ihu on sinu ihu
sinu käed, sinu jalad siin maa peal,
sinu silmade läbi Tema vaatab
kaasatundvalt maailma peale,
Kristusel ei ole hetkel ihu maailma peal, vaid sinus elab Ta.
Aamen.

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Märtsi alguses astume paastuaega

ERRi kodulehelt. Pärast teleülekande lõppu koguneti ühiselt 
armulaule. Nagu üks kaasa teeninud õpetajatest naljatlevalt 
lausus: „Nüüd algab päris jumalateenistus.“
Teenistuse lõppedes suunduti paraadile. Kes üheskoos, kes ees 
tõtates, aga oli ka neid, kes jäid kiriku juurde, et sakraalhoone 
trepilt paraadist head ülevaadet saada.
Tänagem Jumalat meie maa, rahva ja riigijuhtide eest, Jumala 
hoidmise ja juhatuste eest, ning palugem Jumala õnnistust 
tulevasteks aegadeks meile kõigile!

Meelis Holsting ja Kevin Kirs

Kogudusel on hea meel, et Kaarli koguduse õpetaja assistent 
Kevin Kirs sooritas 19. veebruaril kirikuvalitsuse ees diakoni 
eksami ja tunnistati kõlbulikuks teenima EELKs oma vaimuliku 
juhendaja käe all koguduse diakonina.
Soovime Kevinile õnnistust oma kutsumuse järgmisel.
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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.

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”

05. märts   Jaan Lahe. Mis on gnoosis.
12. märts   Riho Saard. Eesti luterliku 
        vaimulikkonna väljakujunemisest.
19. märts    Toivo Treiblut. Tallinna praostkond 1944–1953
26. märts    Anu Allikvee. Aovalguse aeg II.
02. aprill    Kalmar Ulm. Suur nädal idakiriku traditsioonis

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

LEERIKOOL 

12. jaanuar – 20. aprill 2019
13. aprill – 30. juuni 2019

14. september – 08. detsember 2019

L 13.04 Leerikooli algus. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. 
                 Patt. Eetika
L 27.04 Usutunnistus, sakramendid
L 18.05 Pühitsemised, õnnistamised, Piibel, Kirikulugu
L 01.06 Palve, õnnistet elu kristlasena
L 15.06 Kokkuvõte
P 30.06 Leeriõnnistamine

www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

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

TULUD JA KULUD KIRIKUS
Koguduse tulu tuleb meie enda 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. 
2018. aastal laekus liikmeannetustest 120 707€, lisaks 
korjanduste, ametitalituste ja muude annetustena 48 302€. 
Kokku 149 009€.
2018. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäeva-
seks toimimiseks 163 500€.

SOE KIRIK (küte) – 16 340 €
VALGE KIRIK (elekter) – 5 419 €
PUHAS KIRIK (koristaja ja  kojamehe palgakulu, vesi, prügi, lume-
koristus) –  15 339 €
SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu,  ametirõivad, 
küünlad, oblaadid, vein) –  52 680 €
MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hool-
dus, helivõimendus) – 27 852 €
ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, soli-
daarsusmaks) –19 620€
REMONT JA HOOLDUS (ei kajasta oreli ja kiriku kapitaalremonti) – 
8 532 €
MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku 
valve,  kindlustus) – 17 718 €

SÕNAGA 
KIRIK

MUUSIKAGA 
KIRIK

KIRIKUKASSA

MUUD
KULUD

VALGE 
KIRIK

PUHAS KIRIK

SOE KIRIK
REMONT 

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 kirikus.



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

KOGUDUSE KANTSELEI 

Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Seenioride klubi 20. märtsil kell 14
koguduse majas. 

Koraalikoor 7. märtsil kell 13

Diakooniatöö

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
Kohtume teisipäeviti

19. märtsil ja

26. märtsil kell 12 
kogudusemajas.

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

MÄRTS KIRIKUS...
JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE – Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal 
viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
P 03. märts kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 04. märts kell 13.00 Missa
T 05. märts kell 17.30 Muusikaõhtu

II Rahvusvahelise konkursi TSARSKOSELSKY laureaadid
Sofia Tsvetkova, Svetlan Ryshova, Aleksandr Kuznetsov, Sevastiana Astakhova
Orelil Alexander Tsvetkov – organist-astronoomiaprofessor.
Kavas varajane barokkmuusika. Sissepääs vaba.

K 06. märts kell 17.30 Missa, Tuhkapäev
JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA – Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta 
tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b
P 10. märts kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 11. märts kell 13.00 Missa
T 12. märts kell 17.30 Muusikaõhtu

Guna Kise – orel (Läti). Kavas J. S. Bach, R. Stivrina, E. Arro, R. Dubra. Sissepääs vaba.
K 13. märts kell 17.30 Missa
PALVE JA USK – Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus 
suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8
P 17. märts kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 18. märts kell 13.00 Missa
T 19. märts kell 17.30 Muusikaõhtu

G. Otsa nim muusikakooli oreliõpilased Kristel Aeri klassist. Sissepääs vaba.
K 20. 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 24. märts kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa
E 25. märts kell 13.00 Missa
T 26. märts kell 17.30 Muusikaõhtu

Kadri Ploompuu – orel. Kavas J. S. Bach, F. Liszt, A. Karindi. Sissepääs vaba.
K 27. 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 31. märts kell 10.00 Missa

kell 12.30 Missa

PEREKOHVIK 9. märtsil kell 11.00
Loeng-vestlus teemal  Mis on õpimotivatsioon?

Külas on pereterapeut ja Gordoni perekooli koolitaja  Kaidi Hallik.
Kuidas tekitada lapses vastutustunnet?

Kuidas toetada õpimotivatsiooni lapse arengulisi iseärasusi silmas pidades?

Muusikaline etteaste muusikastuudio klaveri eriala õpilastelt 
õpetaja Karolina Žukova juhendamisel

Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt 
midagi ühise laua katmiseks kaasa võtta.

Ootame teid!


