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Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse:
nõnda sai inimene elavaks hingeks. (1Ms 2:7)

Südamest armastatud kaasrändajad!
Oleme elurännakul jõudnud käesoleva kirikuaasta lõpukuusse, novembrisse. Kuu esimene päev algab pühakutepäevaga.
Pühakuteks loetakse religioosses eluvaldkonnas hästi tuntud, enamasti juba surnud inimesi. Erinevad usukogukonnad tähistavad pühakutepäevi oma traditsioonide järgi. Tõeliselt vagade usuinimestena on pühakud ristiinimestele innustavaks eeskujuks usus edasi kasvamiseks ja nende teod on olnud kasvatusliku mõjuga.
Novembrit nimetatakse ka hingedekuuks. Vaadates tagasi mööduvale kirikuaastale saab igaüks hinnata, kas tema hinges
on olnud rahu või on jäänud midagi hinge vaevama! Ja endalt küsida, kas oleme kuuletunud Jumalale, kes on andnud inimesele hinge ja ikka täitnud elus Tema tahet, nõnda nagu palume Meie Isa palves „Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu“?
Jumala tahet täites hoiame oma elus esimesel kohal Jumala antud suurimat käsku ehk reeglit – „Armasta Issandat, oma
Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle
sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mt 22:37 Kui Jeesuse eluajal elanud variserid ja kirjatundjad oleksid mõistnud
suurimat käsku, ei oleks nad Suurel Reedel saatnud Jeesus Kristust ristiteele!
Püha Ristitee peatuste meenutuseks on nüüd Kaarli kiriku seintele paigaldatud selleteemalised puulõiketehnikas pildid.
Hingedekuu 10. kuupäeval tähistatakse usupuhastaja Martin Lutheri sünnipäeva. Ühes Wittenbergi kirikus peetud jutluses,
tuletas Luther meelde kristliku usu aluseid öeldes: „kõik inimesed on viha lapsed, aga Jumal on läkitanud oma Poja, et me
usuksime temasse. Kes usaldab Kristust saab patust vabaks ja Jumala lapseks. Me peame armastuses tegema üksteisele
seda, mida Jumal on meie usu järgi teinud meile“.
Kirikuaasta lõpus on igavikupühapäev, seda nimetatakse ka kuningas Kristuse pühaks. Selle päeva Piibli tekstid ja palved
tuletavad meile meelde, et üksnes Jumal on eluandja ja elavakstegija ning inimene on oma eluga vastutav Jumala ees. Vana
Testamendi algusest loeme: Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda
sai inimene elavaks hingeks. 1Ms 2:7. Kuid Jumal on seadnud Inimese elule ette ajalise piiri ja siis võtab Jumal selle elava
hinge, tagasi surmas!
Elu ei lõppe surmas neile, kes usuvad kuningas Kristusesse ja teenivad Teda ustavalt. Hoiame siis, armsad usukaaslased,
meile kingitud elupäevadel kindlalt usku Kristusesse oma südames, sest Kristus on tõotanud kõikidele Temassse uskujatele:
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe
kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Jh 5:24
Koguduse diakon Tiit Zeiger

2. novembri keskpäeval pühitses peapiiskop Urmas Viilma
Kaarli kiriku seintele paigutatud Kristuse ristitee neliteist palveja mõistkluspeatust tähistavat puittahvlit.
Kaarli kiriku jaoks valmistatud ristitee tahvlid annetasid kirikule
koguduse liikmed Jüri ja Riina Läll ning need on valmistanud
meister Simon Handoko Indoneesia Jepara linnast.
Peapiiskop Urmas Viilma: “Hingedepäeval me pöörame silmad ristidele – ristidele, mis asuvad meie lähedaste haudadel,
kalmistutel. Me läheme sinna, et süüdata küünlaid, et mälestada ja meenutada oma esivanemaid, palvetada nende hingede pärast.
Aga need ristid, mis on haudadel, ei ole ristid, millel on ristilöödu kujutis. Need on nö tühjad ristid. Iga hauakünka peal,
kuhu on asetatud rist, millel ei ole ristilöödut, tähistab ülestõusmist.
Ristitee, mida mööda me ka täna hakkame kõndima Jeesuse
risti järel – kandes sümboolselt või aidates kanda Kristuse risti
või ümberpööratult tema kandmas meie risti – viib meid lõpuks
viimaste peatuste juures ristini, millelt on Jeesuse surnukeha
maha võetud, sest Jeesus asetati hauda selleks, et ta võiks
üles tõusta.
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Ristitee on teekond ristist edasi Kristuse ülestõusmiseni

Peapiiskop Urmas Viilma pühitsemas ristiteed.

Ristid meie lähedaste haudadel tähistavad ülestõusmisusku,
on sõnum sellest, et Kristus on surnuist üles tõusnud.
Nõnda on ristitee teekond mitte ristini, vaid ristist edasi Kristuse ülestõusmiseni.
Nõnda ei ole see tee mitte sünguses ja leinas vaid tee lootuse
suunas valguse poole, mis särab meile ülestõusmishommikul
avanevast hauast.

Täna võtame me samamoodi selle teekonna ette, peatume
iga peatuse juures ja lõpuks lõpetame siin samas altari ees,
et suunata silmad ülestõusnud Jeesusele, kes on õnnistamas
meid kõiki, kes me teda järgine ja ka temasse uskudes oma
eluteed, oma palverännakut, oma ristiteed käime.
Süvenegem siis täna nendesse peatustesse, nendesse sõnumitesse, ja tehkem seda lootuses, et see teekond, mis on ka
meie ristitee siin elus, see teekond viib ülestõusmiseni.“
Kirikusse kogunenud inimesed läbisid üheskoos ristitee. Teekonda toetasid õpetaja Jaak Ausi kirjutatud ja ette loetud ristitee mõtisklused, mis ka väikese trükisena koguduse poolt
välja anti.
Kristuse ristiteed saab peatustes mõitiskledes läbida üksi või
kooskaaslastega.
Ristiteel on 14 peatust, kus mõtiskletakse Jeesuse kannatuste
üle Tema surmamõistmisest kuni hukkamise ja matmiseni ning
loetakse iga peatuse juures palveid.
Koguduse õpetaja Jaak Aus: “Ristiteel saab sügavamalt
mõtiskleda Jeesuse teekonnale kohtumõistmisest hauda
panekuni. Kõik need peatused kutsuvad süüvima Issanda
kannatuste tähendusesse.
Loodan, et seistes piltide ees, mõeldes Kristusele ja Tema
kannatustele mõistame, millise armastusega on Jumal meid
armastanud, ja et selle armastuse puudutus ei jäta kedagi ükskõikseks.”
“Ristitee mõtisklused” on müügil kiriku raamatuletis ja koguduse kantseleis.
Külli Saard

Head ja halvad uudised
Miks selline pealkiri? Tihti, kui räägitakse positiivsest või negatiivsest, siis küsitakse: “Kumb enne, kas hea või halb uudis?”
Päris mitmed inimesed nii kogudusest kui ka väljastpoolt on
uurinud, kuidas kogudus üldise hinnatõusu taustal hakkama
saab. Ilmselt on kütte- ja elektrihinnad ka koguduse elu mõjutanud – kütta ja valgustada on ju suur kirik.
Nii alustangi „halbade uudistega“ ehk annan väikese ülevaate
sellest, kuidas on hinnad meid mõjutanud. Oleme püüdnud
kirikus energia tarbimisel kokkuhoidlikud olla ja olete ehk isegi
märganud, et kiriku valgustust kasutatakse teistmoodi kui varasemalt. Ilusa ilma korral ei panda talitustel enam kõiki lampe
põlema. Suurim tarbija on kirikus aga meie suurepärane orel,
mille niisutusseade on suure võimsusega. Ilma selleta hakkaks
orel aga lihtsalt lagunema ja puuviled ning õhukanalid kuivaks
lõhki.
Kui palju me elektri eest tasume? Hea on seda võrrelda möödunud aastaga, kuigi ka siis olid hinnad juba tõusuteel. Kui
2021. aasta augustis ja septembris maksime kiriku elektri eest
797 eurot, siis käesoleval aastal samade kuude eest peaaegu
topelt – 1316 eurot.
Samasugune tõus on toimunud ka kütte hindadega. Kuna september ja oktoober on olnud tavalisest soojemad, siis võrdluse
saame teha aasta lõikes.
Üldise inflatsiooni taustal on koguduse töötajate palkasid tõstetud, mis on tõstnud kulusid palgale umbes 15 % palgafondist.
Võib ütelda, et kulud on kasvanud koguduses märgatavalt ja
see teeb kindlasti murelikuks, kui mõtleme järgmise aasta eelarvele.

Millised on „head uudised“? Hea on see, et koguduseliikmed
oma koguduse eest ka rasketel aegadel hoolitsevad. Kui võiks
arvata, et inimesed keerulistel hetkedel loobuvad liikmeannetuse maksmisest, siis tegelikkuses see nii ei ole. Pigem on
märgata, et liikmeannetuste maksjad on oma summasid suurendanud ja ka need, kellele on jäänud mõni aasta vahele, on
annetusi taas teinud. Seega saame öelda, et vaatamata hindade tõusule on annetused seni ka kulud katnud.
See on igati rõõmustav ja põhjustab tänutunnet, et meie inimesed hoolivad ja kannavad seda kogudust, et töö, mis siin
tehakse, võiks ikka jätkuda. Oleme koguduse juhtidena väga
tänulikud teile, head koguduse liikmed ja toetajad.
Eraldi tahan tuua esile ka selle, et paljud meie liikmed toetavad
lisaks kogudusele ka Kaarli Kooli tegemisi. Ja tänu annetustele
ja palvetele on see kool saanud juba 10-aastaseks ja lasteaed
tähistab mõne aasta pärast 30. sünnipäeva.
Nii võibki võtta kokku selle jutu mõttega, et kuigi on raskeid
hetki ja perioode, siis ristiinimesed hoiavad ühte, kandes
üksteise koormaid. Seda hoole ja armastusega tehes võime
kogeda igal päeval Jumala õnnistust ja ligiolu.
Rõõmu ja rahu soovides koguduse õpetaja Jaak Aus

Kaarli kirikust leiavad väiksemad kirikulised tegeluskotikese.
Kotis on puzzle, näpunukk, värvipliiatsid ja väike raamatuke.
Koti palume peale jumalateenistuse või kontserdi lõppu oma
kohale tagasi panna, raamatukese võib küll koju kaasa võtta.

18. oktoobril esines kammerkoor Canorus Mustpeade Majas
kontserdisarja “Kooskõla” raames kontserdiga “Salutation”.
Koori juhatas Piret Aidulo ja kaastegev oli Toomas Bubert viiulil.
Kõlas nii Eesti kui välisautorite helilooming.
Kontserdisarja korraldavad UNESCO muusikalinn Tallinn,
Eesti Kooriühing, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet ja Tallinna
Filharmoonia.

31. oktoobri hommikul avati Kaarli Kooli ruumides kooli ajalugu
tutvustav näitus “Enne ja nüüd”.
Näituselt leiate väikse ülevaate, mis nendel aastatel on toimunud ja kuidas kooli tegevus muutunud või hoopis samaks
jäänud. Näituse panid kokku Signe Aus, Marko Zanev ja Priit
Saareleht.

21. oktoober. Kaarli Kooli esimese perioodi viimane reede on
olnud palverännu päev. Seekord viis rännak Nõmme, Kohila,
Hageri, Rapla ja Paldiski pühakodadesse.
Palverändurid Paldiski Püha Georgi kiriku ees koos preester
Justinusega.

31. oktoobril viidi restaureerimiseks organistide ruumi uks.
Kaarli kogudus sõlmis Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga
lepingu, mille kohaselt saadakse 15 000 eurot toetust kiriku
käärkambri ja organistide ruumi kirikupoolsete uste ning 36
tulega kroonlühtri, kahe 16 tulega kroonlühtri ja üheksa 3
tulega seinabraa restaureerimiseks.

Oktoobris toodi restaureerimiselt tagasi viis seinabraad ja kaks
lühtrit.

NOVEMBER KIRIKUS
T 01. NOVEMBER kell 18 Orelifestivali Reval avakontsert.
Esinevad: Oliver Kuusik – tenor, Piret Aidulo – orel, Kaarli koguduse kontsertkoor.
Dirigent Pärtel Toompere. Piletitega.
K 02. NOVEMBER kell 17:30 Missa
N 03. NOVEMBER kell 07:45 Missa
R 04. NOVEMBER kell 17:00 Kontsert.
Kaarli Kooli 10. sünnipäev
USUVÕITLUS – Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga! Rm 12:21
P 06. NOVEMBER kell 10:00 Missa
E 07. NOVEMBER kell 13:00 Missa
T 08. NOVEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu
Tatjana Timofejeva – sopran, Maris Lend – flööt, Marika Kahar – orel. Sissepääs
vaba
K 09. NOVEMBER kell 17:30 Missa
N 10. NOVEMBER kell 07:45 Missa
VALVAKE! – Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
P 13. NOVEMBER kell 10:00 Missa
E 14. NOVEMBER kell 13:00 Missa
T 15. NOVEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu
Meelis Vahar – viiul, Tiia Tenno – orel. Sissepääs vaba
K 16. NOVEMBER kell 17:30 Missa
N 17. NOVEMBER kell 07:45 Missa
KRISTUS – TAEVA JA MAA ISSAND – Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse
kohtujärje ees. 2Kr 5:10
P 20. NOVEMBER kell 10:00 Missa, Igavikupühapäev
E 21. NOVEMBER kell 13:00 Missa
T 22. NOVEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu
Tiit Kiik – orel. Sissepääs vaba.
K 23. NOVEMBER kell 17:30 Missa aasta jooksul maetute mälestuseks
N 24. NOVEMBER kell 07:45 Missa
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES – Vaata, sulle tuleb sinu kuningas,
õiglane ja aitaja! Sk 9:9
P 27. NOVEMBER kell 10:00 Missa, 1. advent
E 28. NOVEMBER kell 13:00 Missa
T 29. NOVEMBER kell 17:30 Muusikaõhtu
Kesklinna Sotsiaalkeskuse kollektiivid. Sissepääs vaba.
K 30. NOVEMBER kell 17:30 Missa

llmunud on professor Riho Saardi allikapõhine uurimus ““Põrmust tähtede poole”.
Kaarli koguduse gümnaasium 1918–1936.
Ühe ainulaadse kooli ajalugu” (212 lk).
Raamat on illustreeirtud rohke fotomaterjaliga ja sealt leiab pilte väljasõitudest, huvitegevusest, õpetajatest, klassidest ...
Raamatus on eraldi peatükk kooli sümboolikast ja trükitud on ka 13. lennu lõpumärgid.
Lugejateni on toodu ka 13 lennu lõpetajate
nimekirjad.
Lugemis- ja avastamisrõõmu leidub kõigile!
Raamatu hind on 18 eurot ja seda saab soetada kiriku raamatuletist ja koguduse kantseleist.

LEERIKOOL
14. jaanuar – 2. aprill 2023
1. aprill – 18. juuni 2023
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Diakooniatöö
Koraalikoor
3. november kell 13.

Seenioride klubi

igal kolmapäeval kell 14.

Toolivõimlemine

igal neljapäeval kell 12.
Ootame teid koguduse majas!
KODUNE ARMULAUD
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.

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, 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

