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Jeesus ütles Martale: “Sinu vend tõuseb üles.” (Jh 11:23)

Vaikse nädala liginedes näeme ka Jeesust lähenemas oma elu ja missiooni haripunktile.
Johannese evangeeliumi lugu Laatsarusest, Marta ja Maarja vennast, kust on pärit ka algava kuu juhtsalm, eelneb vahetult
neile Jeesuse elu ja kogu inimkonna pöördelistele sündmustele Jeruusalemmas. Näeme siin, kuidas Jeruusalemma poole
liikudes kasvab pinge iga päevaga, näeme kuidas Jeesuse vaenlased koondavad oma jõud, et temast lõplikult lahti saada.
Marta ja Maarja on Jeesuse sõbrad, kelle juurde ta nende venna surmast kuuldes läheb. Sealt edasi tulevad juba paasapühad
Jeruusalemmas. Õdede erinev temperament tuleb välja juba Jeesuse saabudes. Maarja on jäänud tagasihoidlikult koju, kuid
Marta läheb talle vastu ja tervitab teda süüdistades: „Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud.“
Jeesus aga otsekui ei märkagi Marta etteheiteid ja nõudlikku tooni. Mõne küsimuse ja lühikese vestlusega muutub Marta hoiak,
tema etteheited kaovad ja neis saab usu tunnistus. Tunnistus, et Jumal saab muuta iga meie mure ja valu rõõmuhõiseteks.
Jeesuse viimasel nädalal Jeruusalemmas on sarnaseid muutumisi veel. Vaid loetud päevad hiljem näeme jüngrite ahastust ja
valu, kui nad Kolgata mäel on tunnistajaks Jeesuse ristilöömisele. Näeme leina, kui ristilt võetakse nende õpetaja elutu keha.
Pole kahtlustki, et nende jaoks on viimane lootus kustunud ja oodata pole enam midagi.
Ja siis mõne päeva pärast, ülestõusmispühade hommikul, muutuvad muremõtted tühja hauasuu ees rõõmuhõiseteks. Jumal
saab muuta ja muudab seal, kus inimlikud jõupingutused on lõppenud ja inimlik jõud raugenud. Jääb ainult usk.
Siin saavad tõeks ja kogu maailmale nähtavaks Martale lausutud sõnad: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub,
see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?”
Kas usume?
Koguduse diakon Meelis Holsting

24. veebruaril, mil tähistasime Eesti iseseisvumise aastapäeva,
tungis meie naaberriik Venemaa alusetult kallale Ukrainale. See
sünge uudis põhjustas eestlastes palju muret nii Ukraina rahva
kui ka iseenda tuleviku pärast. Hoolimata šokist, mida president Putini järjekordne agressioon põhjustas, asuti tegudele
ning näidati üles toetust Ukraina rahvale kodumaa ja vabaduse
kaitsel ning vastumeelt puhkenud sõja suhtes.
Kogu maailmas organiseeriti neil päevil meeleavaldusi ja toetuskampaaniaid ning seda ka siinsamas Tallinnas, kus 26. veebruaril kogunes Vabaduse väljakule ligikaudu 30 000 inimest.
Samal päeval, vahetult enne meeleavaldust, toimus Kaarli kirikus palvus Ukraina maa ja rahva eest, kus teenisid koguduse
diakonid Saima Sellak-Martinson ja Meelis Holsting. Palvusel
osalenud peapiiskop Urmas Viilma kinnitas oma kõnes, et kurjus ei saa iialgi röövida ära usku, lootust ega armastust; kui ka
kõik muu meilt röövitakse, siis seda kunagi mitte. Seepärast
hoiame Ukrainat ka Kaarli kiriku teenistusel alati eestpalves.
Koguduse töötegijad asusid samal ajal otsima võimalusi
ukrainlaste aitamiseks. Õnneks ei pidanudki pikalt mõtlema,
kui koguduse poole pöördus koostööettepanekuga Kaarli Kooli
lapsevanem Kristi Tappo, kes koos pere ja tuttavatega soovis
korraldada korjandust Ukraina vabadusvõitlejatele varustuse
kogumiseks. Mõte oli hea, kuid teostuseks tundus aega nappivat. Sellegipoolest löödi käed ning 2. märtsil kuulutati korjandus
välja. Tulemus oli suurepärane – kõigest ööpäeva jooksul tõid
head inimesed Kaarli kantseleisse terve mikrobussi jagu sooje
riideid, saapaid ja muud vajalikku.
Tiivustatuna kogumiskampaania populaarsusest otsustati seda
korrata. Seekord oli aega nädala jagu ning asju võeti vastu kirikus. Korjandus leidis aset 7.–11. märtsil ning selle käigus toodi
juba kahe kaubiku jagu varustust, mis 11. märtsi õhtul Ukraina
poole teele saadeti. Väga tore žest annetajate poolt oli rõivaste
taskutesse pandud maiustused ja toetavad kirjakesed, mis olid
mõeldud trööstima vapraid Ukraina kaitseväelasi sõjarindel.
Sarnaseid kaarte valmistasid ka Kaarli Kooli õpilased, kelle

Foto: Urmo Treisalt

Ukraina toetuseks

head soovid tõid loodetavasti külmale sõjarindele natukene
hingesoojust.
Eelnevale lisaks saab kiriku raamatuletist osta kauneid ja
omanäolisi käsitööpostkaarte, mis on valminud Ukraina Kultuurikeskuse juures tegutsevas Labora töökojas. Tulu nende
kaartide müügist läheb Ukraina toetuseks. Kirikus on välja pandud ka korjanduskast sõjaohvrite toetamiseks. Samuti otsustas
koguduse juhatus annetada 6. märtsi missa korjanduse selleks
otstarbeks. Diakon Saima pakub sõja eest põgenenutele majutuskeskustes Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna
eestvõttel hingeabi.
21. kuni 25. märtsil leidis aset kolmaski esemekorjandus, millega seekord koguti asju Eestisse saabuvate Ukraina sõjapõgenike jaoks: tekke, patju, voodipesu, riideid jms. Annetused
viidi Aarete Laeka heategevuslikku kauplusesse, mis hetkel
tegeleb muuhulgas ka põgenike aitamisega. Aarete Laekale
saab viia asju edaspidigi, toimetades need aadressil Madala 3.
Hoidkem sel paastuajal ikka südames ja palveis Ukraina maad
ja rahvast, kelle kannatused jätkuvad ka neid ridu kirjutades,
kuu aega hiljem pärast sõjategevuse algust. Olgu meile kõigile
neil keerulistel aegadel julgustuseks Vana Testamendi lauliku
sõnad: „Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu
Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv,
mu kõrge varjupaik“ (Ps 18:3).
Vaimulike assistent Urmo Treisalt

Koguduse uus noortejuht Desiré Mägi
Kogudusel on hea meel teada anda,
et alates 1. märtsist töötab koguduses
noortejuhina DESIRÉ MÄGI. Palusime
Desirél end ja oma eesolevaid tööülesandeid veidi tutvustada:
„Minu vanemad liitusid Kaarli kogudusega juba enne minu sündi. Seega olen
olnud kirikuga mingit moodi seotud juba
pisikesest peale. Kuigi sain palju lapsepõlves koos vanematega kirikus käia, siis
ise liitusin kogudusega 2019. aastal, kui
otsustasin, et soovin tulla leerikooli ning
saada ristitud. Eelmisel aastal käisin
vabatahtlikuna noorteleeri grupiga laagris, kus tuli jutuks minu õpitav eriala ning
mulle anti isegi võimalus noortele õhtuprogrammi teha. Mõni aeg hiljem võttis
minuga ühendust õpetaja Jaak Aus ning
alates märtsi algusest olengi ametlikult
Kaarli Kooli ja koguduse noortejuht.
Hetkel lõpetan Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemias kogukonnahariduse

ja huvitegevuse eriala, mis võtab hästi
kokku selle, mida uues rollis tegema
hakkan. Minu esimesed sammud noortejuhina on õppida tundma kooli õpilasi ja
osaleda erinevate ürituste korraldamisel.
Osalen noorteleeri grupi leeritundides ja
laagrites ning soovin kevadel esimest
korda korraldada ka noorteõhtu.
Varasemalt lõpetasin ka Tallinna 32.
Keskkooli teatriklassi. Tegutsesin aktiivselt kooli ürituste korraldamise meeskonnas ning need on ühed parimad
mälestused minu koolis veedetud ajast.
Koostöös kooli huvijuhiga saime väga
palju ise tegutseda ja ise proovida ürituste organiseerimist ning sealt kasvas
soov ka ise noorsootööd õppima minna.
Minu kooli kogemus on mind palju inspireerinud ning nüüd soovin luua keskkonna, kus saaksin pakkuda selliseid
kogemusi Kaarli Kooli lastele ja noortele
ning seeläbi ka kõigile teistele koguduse

liikmetele.
Mulle tundub siiani uskumatu, et ühest
vabatahtlikust laagris abiks olemisest
võib tulla pakkumine, millest ma ei oleks
osanud isegi unistada. Olen ülimalt
õnnelik ja õnnistatud, et need asjad just
niimoodi läksid ning saan nüüd anda
endast parima, et olla noortele ja kogudusele nii hea noortejuht, kui oskan.
Ootan huviga, mida tulevik toob!“

“Mulle väga meeldib, et olen leidnud uusi
inimesi, kellel on vähemalt mingites teemades sama mõttemaailm. Saan end
tunda siin vabalt ja nautida hetke, ilma
et peaksin kartma kellegi kohtumõistmist. Juhendajad on väga ägedad, leiavad alati uue ja põneva viisi, kuidas viia
tegevusi ellu täpselt nii, et me samal ajal
iseendeid avastada ning oma maailmapilti avardada saame.” – Marie
“Saab mängida, palvetada ja inimestega
koos olla. Filmi vaadata ning leida toredaid kaaslasi.” – Mairo
“On olnud väga hea kogemus Kaarli leerikooliga. Parim osa on hea ja sõbralik
seltskond. Kõik saavad väga hästi läbi
ning aitavad üksteist. Jutud on alati hari-

vad ja räägivad ka lihtsalt elust. Arutleme
igapäevaste asjade üle ja kuidas olla
parem inimene. Õpetab nii mõndagi ja
niisama olemine on ka tõsiselt lõbus.”
“Laager on olnud väga tore ning olen
saanud palju uusi teadmisi. Tore on, et
saame avaldada ka oma arvamust kogu
aeg ning et tunnid ei ole nagu loengud.
Olen tutvunud paljude toredate inimestega. Loodan, et saame ka peale leerikooli lõppu grupiga vahepeal kokku ja
teeme koos midagi toredat.”
“Leer on väga äge olnud. Toit on väga
hea + seltskond on tore ja meeleolukas.
Pole üldse igav, ei pea liiga palju pingutama aga paneb palju ja sügavalt mõtlema.”
Noortejuht Desiré Mägi

Noorteleerilaager
11.–13. märtsil toimus Kose pastoraadis
koguduse noorteleerilaager. Õpetajate
Jaak Ausi, Meelis Holstingu ja Kaisa
Kirikali juhendamisel räägiti 10 käsust
ja Matteuse evangeeliumi mäejutlusest
ning vaadati ka filmi “Inimestest ja jumalatest”.
Lisaks tundides arutletud teemadele,
said noored avaldada arvamust koguduse noortetöö tuleviku kohta ja koos
noortejuhiga mängida lõbusaid seltskonnamänge.
Noorte mõtteid noorteleeri kogemuse ja
laagri kohta:
“On väga lõbus ja alati õpid midagi uut!”
– Robin
“Kaalusime pikalt millisesse leerirühma
minna, kuna vanus juba paras oli. Täpselt õigel hetkel nägime Kaarli noorteleeri
kutset ja registreerisime end ära. Ülesehitus on meile sobiv ja seltskond vahva.
Oleme saanud uusi tutvusi kogu eluks
ja noori, kes meie mõtteviisi jagavad.” –
Johanna ja Eliisa
“Lisaks väga armsatele inimestele oleme
leerist saanud palju uusi teadmisi ja
unustamatuid mälestusi. Saab palju
naerda ja ka tõsistel teemadel arutada.”
– Anett ja Karolina

Kutsume inimesi jagama kogudusega oma esivanemate
KAARLI ERAGÜMNAASIUMIGA seotud fotosid, dokumente ja
mälestusi.
Kaarli Eragümnaasiumi tegutses aastatel 1918–1936.
2022/23 õppeaasta sügisel alustab Kaarli Koolis koostöös
Rocca al Mare Kooliga gümnaasiumiaste. Seega on just sobiv
aeg süveneda Kaarli Eragümnaasiumi ajalukku.
Fotodest ja dokumentidest saame teha digikoopiad ja neid ei
pea kogudusele loovutama. Huvi pakuvad klassi- ja väljasõitudefotod, õpetajate ja õpilaste fotod, tunnistused, mälestused,
laululehed jms.
Kontakt: Külli Saard (kylli.saard@kaarlikogudus.ee); 6199 100
Kui oled kogenud kaotusvalu ja soovid seda kellegagi jagada,
siis kogudus tahab Sulle toeks olla.
Leinarühm alustab oma kooskäimistega kolmapäeval,
20. aprillil kell 18 Kaarli koguduse majas.
Kui soovid osaleda leinarühma kokkusaamistel või
individuaalselt vestelda, siis võta palun ühendust.
Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson.
saima.sellak-martinson@kaarlikogudus.ee
5301 5848

Kaarli kirikut ja koguduse tegevust saab
toetada helistades numbril

900 7755

Annetuse suurus on 5€
Annetuse toimumiseks palume helistamisel lõpuni kuulata
automaatvastaja teavitus.

Täname lahkeid annetajaid!

Usku ja uskumist on meie ümber väga palju. Sageli puutume
erinevate uskumistega kokku ja … satume segadusse – on
selgeltnägijad ja ennustajad, on inglitega suhtlejaid ja neid,
kes püüavad omale meelepärase usu erinevatest uskumustest
kokku kleepida.
Kõike saab ühel hetkel liiga palju selleks, et suudaksime õpetuste ja arvamuste virr-varris hoomata inimese elu tervikpilti,
tabada elu mõtet ja leida oma eluteele õiget suunda.
Selleks, et oma mõtteid korrastada ja veidigi selgust tuua sellesse, mida kirikus usutakse, tule leerikooli. Leerikoolis käsitleme ristiusule olulisi teemasid, nagu
• mis on usk ja keda/mida uskuda
• kes on Jumal ja kas Tema juhib meie elu
• miks peaksime olema ristitud ja mis tähendus on ristiinimese elus armulaual
• kuidas õigesti ja hästi elada
• miks on maailmas ja inimese elus kurjus ning kannatus
• mis saab meist pärast surma
Leerikooliga liitumiseks ei pea olema eelnevalt ristitud ja kirikuga seotud. Ootame kõiki huvilisi! Kutsume leeritundidest osa
võtma kõiki neidki, kellel leerikooli läbimisest on aastaid mööda
läinud, kuid kes soovivad oma teadmisi ristiusust värskendada
ning jätkuvalt usus kasvada.
Täpsem teave leerikooli kohta ning leerikursusele registreerimine Kaarli koguduse veebilehel www.kaarlikogudus.ee .

Head koguduse liikmed!
Kolme esimese kuuga on meie liikmeannetajate hulk
ja ka liikmeannetuse summa vähenenud.
On oluline, et toetame abivajajaid, kuid
samas ärgem unustagem toetada ka kodukogudust,
et selle tegevus oleks jätkusuutlik.
Regulaarne toetamine on oluline, seetõttu on hea
seda teha püsikorraldusega või muul sobival viisil.
Tänu teie panusele toimuvad teenistused, talitused ja
kontserdid soojas, valges, puhtas ja remonditud kirikus.
Annetusi saab teha pangaülekandega ja sularahas
koguduse kantseleis või kirikus enne missat.
Annetuse saab teha ka otse kodulehe kaudu.
Täname lahkeid annetajaid!

APRILL KIRIKUS
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 03. APRILL 10:00 Missa
kell 12:00 Missa
E 04. APRILL kell 13:00 Missa
T 05. APRILL 17:30 Muusikaõhtu.
Kamil Mika (Poola/Šotimaa). Kavas: Nowowiejski, Franck, Vierne. Sissepääs vaba
K 06. APRILL kell 17:30 Missa
N 07. APRILL kell 07:45 Missa
AUKUNINGA ALANDUSTEE – Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b,15
P 10. APRILL 10:00 Missa, palmipuudepüha, leeripüha
kell 12:00 Missa, palmipuudepüha
kell 17:00 Kontsert. Bachi “Johannese Passioon”.
Collegium Musicale ja Klaaspärlimäng Sinfonietta A. Mustoneni juhatusel. Solistid:
Marie Roos, Annely Leinberg, Anto Õnnis, Tõnis Kaumann ja Alvar Tiisler, organist
Piret Aidulo. Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor, ETV tütarlastekoor ja
Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor. Piletitega.
E 11. APRILL kell 13:00 Missa, Suure Nädala esmaspäev
T 12. APRILL kell 17:30 Missa, Suure Nädala teisipäev
K 13. APRILL kell 17:30 Missa, Suure Nädala kolmapäev
N 14. APRILL kell 17:30 Missa, Suure Neljapäev
R 15. APRILL kell 10:00 Missa, Suur Reede
L 16. APRILL kell 22:00 Ülestõusmisöö vigiilia
KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD! – Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning
ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed! Ilm 1:18
P 17. APRILL kell 10:00 Missa, Kristuse ülestõusmispüha
E 18. APRILL kell 13:00 Missa, 2. ülestõusmispüha
T 19. APRILL kell 17:30 Suurvormide kontsert “Suur on, Jumal, Su ramm”.
Kaarli kiriku kontsertkoor. Piret Aidulo – orel, Urmeli Valgre – sopran, Marus Liiv –
tenor, dirigent Pärtel Toompere. Kavas: Bruckner, Brewer, Toi. Sissepääs vaba.
K 20. APRILL kell 17:30 Missa
N 21. APRILL kell 07:45 Missa
Ülestõusnu tunnistajad – Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1Pt 1:3
P 24. APRILL kell 10:00 Missa
kell 12:00 Missa
E 25. APRILL kell 13:00 Missa
T 26. APRILL kell 17:30 Muusikaõhtu
Ludmilla Kõrts – sopran, Meelis Vahar – viiul, Kari Ploompuu – orel. Sissepääs vaba
K 27. APRILL kell 17:30 Missa
N 28. APRILL kell 07:45 Missa
Kui soovite interneti teel osa saada Kaarli koguduse uudistest, YouTube’ i kanali
saadetest ja ülekannest, siis märkige ennast koguduse Facebooki ja Instagrami
jälgijateks ja YouTube’i kanali tellijaks.

Facebookist ja Instagaramist leiate infot toimunud ja eesolevate sündmuste kohta,
YouTube’i kanal toob lisaks igapühapäevaste missade vaatajateni mitu põnevat
saatesarja: „Kaarli lood“, „Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest“ ja „Vestlusi Piiblist“.

LEERIKOOL 2022
09. aprill – 26. juuni 2022
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Diakooniatöö
Koraalikoor

7. aprillil kell 13 koguduse majas

Seenioride klubi

koguneb alates veebruarist igal
kolmapäeval kell 14 koguduse majas

SAADA EESTPALVESOOV
Kaarli koguduse kodulehel on
võimalik saata oma eestpalvesoove ka
elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja
murepalved kantakse jumalateenistustel
ühises palves Jumala ette.
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

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. Kohtumine tuleb eelnevalt

kokku leppida.
telefon: 619 9100
e-post: info@kaarlikogudus.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.ee
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

