
Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus! Lk 11:35 
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Uus koguduse nõukogu astus ametisse!

Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus! Lk 11:35

Veebruaris astutakse tavaliselt Jeesuse Kristuse kannatusaega ehk paastuaega. See on aeg, kus loobudes teatud toidust 
ja tänapäeval ka muudest lemmiktegevustest, püütakse süveneda Kristuse kannatuse tähendusse. Paastuaeg peaks meid 
juhtima mõistmiseni, mida Jumala poeg tundis, kui ta armastusest inimeste vastu läks vastu surmale ja suri. Teisalt peaksime 
nende mõtete valguses küsima, kas ei peaks meiegi endas midagi muutma, et Jeesus ei oleks asjata kannatanud? Millised 
me oleme ja kui palju meis on armastust oma kaasinimeste vastu? Kui palju meis on valgust, mida ise oleme kogenud ja kui 
suur see valgus on?
Veebruari juhtsalmis kutsub Issand üles hoolitsema selle eest, et valgus meis ei oleks mitte pimedus. Mõned salmid edasi 
hurjutab Jeesus varisere selle eest, et olles väliselt puhtad ja vagad, on nende sisemus täis rüüstet ja kurjust. Inimene võib 
olla väliselt vaga ja jumalakartlik, kuid ilma armastuseta on see pimedus, mis samuti paistab välja. Välised vagaduslaadid 
muutuvad tühiseks ning võltsiks, kui neis puudub siirus ja ausus. Ja ka vastupidi. Kui inimene on täidetud armastusega, siis 
ka see paistab inimesteni ja muutub tõeliseks valguseks ja Jeesuse kannatused ei ole olnud asjata.

Õpetaja Jaak Aus

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse uue nõukogu valimised toimusid ajavahemikul 30. detsember 2012 – 6. jaanuar 2013.  
Valmisnimekirja oli kantud 1034 inimest, kellest valimisõigust kasutas 201 koguduse täieõiguslikku liiget. (2009. aasta. oli nimeki-
ras 1316 liiget, kellest valimas käis183. Nende numbrite valguses võime öelda, et valimisaktiivsus oli kasvanud).
Nõukoguliikmete nimekirjas oli 41 inimest, kellest 30 valiti koguduse nõukokku: 
Allik, Piret ; Arike, Heiki; Arunurm, Hannes; Danil, Rene; Haljasorg, Anne; Hansen, Vootele; Helme, Martin; Holsting, Meelis; 
Jõks, Eerik; Kase, Kärt; Kirs, Kevin; Kruusman, Andres; Kuusk, Hermo; Leerimaa, Margit; Lemberg, Kaja; Listra, Mati; Mar-
tinson, Merike; Murd, Heljo; Oolup, Reet; Pärnaste, Väino; Raid, Vahur; Rannu, Salme; Rent, Jüri; Sagur, Mari; Zeiger, Tiit; 
Tasane, Brigita; Tasane, Ludvig; Tomberg, Monika; Vigur, Ardi; Väljaste, Peep.
Nõukogu asendusliikmeteks valiti:
Kriesenthal, Viktor; Laanetu, Liivo; Läll, Jüri; Peinar, Eerik; Sume, Mall.



PÜHALAULU KOOL alustab tegevust neljapäe-
val, 13. detsembril 2012, kell 17.30 kiriku keldris. Pühalaulu 
koolis saab õppida eestikeelsete Pühakirjatekstide laulmist, 
toetudes kiriku keskaegsetele traditsioonilistele tarkustele ja 
kogemustele. Õppematerjaliks on praegu koostatav “Eesti 
laulupsalter”, mille üheks oluliseks muusikaliseks aluseks on 
10. sajandil kirjutatud traktaat psalmide laulmisest. Pühalau-
lu kooli viib läbi Eerik Jõks.
Mingeid muusikalisi eeldusi pühalaulu kooli tulemiseks ei 
ole vaja. Isegi kui Sa arvad, et Sul on “elevant kõrva peal 
käinud”, tule ikka, et ka Sina saaksid järgida Pühakirja üles-
kutset “Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, 
kõik maailm!” (Ps 96:1). Ainsaks eelduseks Pühalaulu 
kooli õpilaseks saamisel on Sinu soov kannatlikult süveneda 
Pühakirja tekstidesse ja tahe endas avastada või arendada 
liturgilise laulu talenti.

Pühalaulu kool koguneb igal neljapäeval kell 17.30–19.30 
kiriku keldris. 
Tule Pühalaulu kooli, et järgida Püha Pauluse üleskutset, 
milles ta ütleb: “Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, 
kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmi-
de, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu süda-
mest tänulikult Jumalale!” (Kl 3:16)

Täiendav teave Eerik Jõksilt aadressil eerik@ekn.ee.

Kord kuus laupäeva hommikuti kell 11 ootame kõiki 

koguduse majja PEREKOHVIKUSSE.
Mõnus laupäevahommik koos kohvi ja suupistete-
ga, Lastele samal ajal avatud mängutuba.
Järgmine perekohvik: 9. veebruar.

2013. aasta leerikoolid alustavad järgmistel aegadel:
Leerikool

16.01.2013–21.04.2013
03.04.2013–30.06.2013
11.09.2013– 8.12.2013

Noorteleer alustab 28. veebruaril 2013

Toolivõimlemine 
neljapäeviti kell 11 koguduse majas 

Kaarli seeniorid
20. veebruar kell 14 koguduse majas 

Koraalikoor 
7. veebruar kell 13 koguduse majas 

Diakooniatöö

Nõukogu uus koosseis kogunes oma esimesele koosolekule 
27. jaanuaril. Sama päeva hommikusel jumalateenistusel õn-
nistas koguduse õpetaja Jaak Aus uue nõukogu ka ametisse.
Koosolekul valiti koguduse juhatuse esimees, juhatuse liikmed, 
revisjonikomisjon ja sinodisaadikud. 
Juhatuse esimehene jätkab Vootele Hansen. 
Juhatuse ilmikliikmete arvu otsustati suurendada neljale, lisaks 
V. Hansenile valiti juhatusse Salme Rannu, Martin Helme ja 
Peep Väljaste. 
Revisjonikomisjoni valiti Piret Allik, Mati Listra ja Tiit Zeiger. 
Koguduse sinodisaadikuteks valiti Martin Helme ja Tiit Zei-
ger ning asendussaadikuteks Ardi Vigur ja Andres Sven Kruus-
mann. 
Soovime koguduse nõukogule Jumala juhtimist kogudusele 
oluliste küsimustega tegelemisel.

5. veebruar Einar Laigna. Meenutusi lähiminevikust, ehk 
teekond Vaticani

12. veebruar Einar Laigna. Teadvuse nullpunkt - meditat-
sioonist. Tõe tunnetamine
19. veebruar Andrus Saar. Usust, elust, usuelust
26. veebruar Ain P. Leetma. Porta Fidei
5. märts Toomas Abiline. Eesti muinasusund
12. märts Riho Saard. Kiriku, jumalariigi ja lunastuse prob-
leem 1930ndate Eestis
19. märts Riho Saard. Katse hoomata globaalkristlust
26. märts Ringo Ringvee. Uususunditest I
2. aprill Ringo Ringvee. Uususunditest II

Loengusari toimub teisipäeviti kell 18.30 koguduse 
õppeklassis  /Toompuiestee 4/.
Sissepääs vaba,  võimalik teha  vabatahtlik annetus

LOENGUSARI 
“JALUTADES JUMALA AEDADES”
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EESTI SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE

Ootame teid koos perega pidulikule Eesti 
sünnipäeva tähistamisele 
24. veebruaril kell 12 Kaarli Koguduse maja saali!
Kõik on oodatud!



KAMPAANIA “SILMAD SÄRAMA!”

Annetusest saadud raha läheb J. Köleri kutsuvat 
Kristust kujutava freskotehnikas altarimaali 

restaureerimiseks. Palume appi kõiki andma oma        
panust, et sellel kunstiteosel kujutatud silmad taas       

särama läheksid. 
Annetuskampaania kestab kuni 31. jaanuarini 2014. 

Helistades numbril 900 7704 toetad 
Kaarli kiriku fresko restaureerimist 3 euroga. 

KAMPAANIA 
“ANNETUSED KAARLI KIRIKU REMONDI HEAKS”

Eesmärgiks on koguda 1 miljon eurot Kaarli kiriku 
remont-restaureerimiseks.

Kui annetustest on kogunenud 50 000 eurot, 
siis loositakse välja teine peaauhind – 

Leonhard Lapini akrüülmaal “Sisemaastik”. 
Loosimine toimub ainult nende annetajate vahel, kes on 

teada andnud oma nime ja kontaktandmed. 

Seisuga 1.02.2013  on laekunud 44 362 eurot

Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis oli 17.01–05.02. võima-
lik vaadata näitust Kaarli kirikust.
Iga seisatuja sai teha väikse mõtterännaku ajas ja ruumis – 
näitusekülastaja  ees avanes valik Tallinna Kaarli kiriku sise- 
ja välisvaateid.   
Näitus koostati Kaarli Koguduse arhiivimaterjalide põhjal, 
mitmete fotode originaalid on pärit Eesti Filmiarhiivist ja Ees-
ti Ajaloomuuseumist. Fotode ja postkaartide reprode autor 
on Mati Mõttus. 
Fotod ja postkaardid grupeeriti periooditi, mis andis võima-
luse jälgida nii kiriku ehituse kui ka seda ümbritseva linna-
ruumi muutumist. Vanim foto on tehtud enne 1870. aastat, 
mil kirik oli veel tellinguis ja kirikul ei olnud tornikiivreid (need 
valmisid alles 1882. aastal). Eksponeeriti ka foto, millel kiriku 
läänefassaadi peaportaali kohal olevas roosaknas ei olnud 
kella – numbrilaud paigutati sinna tõenäoliselt alles 1910. 
aastal. Vanim näituse postkaart  pärines 1889. aastast. 
Vanemast perioodist väärivad märkimist kindlasti fotod, mil-
lel näha kirikus olnud gaasivalgustuslaternad, mis paigutati 
kirikusse 1896. aastal. Need ei jäänud kirikusse kauaks – 
1923. aastal vahetas gaasivalgustuse välja elektrivalgus.
Pühakoja väärtuslikumaks ehteks on Johann Köleri kutsuvat 
Kristust kujutav freskotehnikas altarimaal “Tulge minu juurde 
kõik, kes Te vaevatud ja koormatud olete, mina tahan teile 
hingamist saata”. Tähelepanelik vaataja võis postkaartidelt 
leida veel altarimaalil oleva vana tekstikuju „Tulge minno 
jure keik, kes teie waewatud ja koormatud ollete ja minna 
tahhan teile hingamisse sata. Matt 11,28“. Praeguse vormi 
ja sõnastuse sai kiri 1920. aastatel.
Näitusel olid oma koha leidnud ka postkaardid Peeter I ku-
juga, mille varjust paistavad ka Kaarli kiriku tornid. Peeter I 
kuju võeti maha 1922. aastal, postkaartidel aga „elas“ monu-
ment edasi veel 1920-ndate lõpuski.
Näituse viimase perioodi fotod lõid silla rootsiaegse Kaarli 
kirikuga. Sealt võis leida foto praeguse Kaarli kiriku põhja-
tornis asuvast Stockholmis valatud kellast, mille 1696. aas-
tal kinkis kirikule Rootsi kuningas Karl XI. See on ka ainus 
mälestus Põhjasõja ajal hävinud Kaarli koguduse kirikust. 
Kel näitusel jäi käimata, saab loodetavasti näitust edaspidi 
veidi teises esituses näha ka Kaarli kirikus ja soovi korral ka 
näitusel olevaid fotosid endale soetada. Saadud tulud paigu-
takse kiriuk remondi toetuseks.

Rahvusraamatukogu fuajeegalerii näitusest “Kaarli kirik kõigist ilmakaartest – 100 aastat läbi fotosilma”  

Näituse avas kogudus juhatuse esimees Vootele Hansen
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VEEBRUAR KIRIKUS...

Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK. 

Teenistuse alguses kogunetakse pulmakambri juures, et minna lastetöötegijate hoole alla lugusid kuulama ja joo-
nistama-meisterdama. Vanemad saavad samal ajal jumalateenistusel osaleda.

JUMALA SÕNA KÜLV
Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15

P 03. veebruar kl 10.00 Missa 
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas

E 04. veebruar kl 13.00 Missa 
T 05. veebruar kl 17.30 Muusikaõhtu

Anton Morozov (klarnet) ja keelpillikvartett Tamperest. Kavas: W. A. 
Mozarti Klarnetikvintett ja E. Griegi Keelpillikvartett  

JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis 
prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31

P 10. veebruar kl 10.00 Missa
E 11. veebruar kl 13.00 Missa 
T 12. veebruar kl 17.30 Muusikaõhtu

Kadri Ploompuu – orel, Maren Ülevain - sopran  
K 13. veebruar kl 18.00 Missa, Palvepäev, Tuhkapäev 

JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi 
teod. 1Jh 3:8

P 17. veebruar kl 10.00 Missa 
E 18. veebruar kl 13.00 Missa 
T 19. veebruar kl 17.30 Muusikaõhtu

Kammernaiskoor Sireen. Dirigeerivad Ülle Ploompuu ja Tiiu Sinipalu 
Kavas: Matsushita, Mägi, Kravtsov, Rahmaninov, Uusberg jt.

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 24. veebruar kl 10.00 Missa 
E 25. veebruar kl 13.00 Missa 
T 26. veebruar kl 17.30 Muusikaõhtu

Sebastian Wesman – viiul (Argentiina/Eesti)

MUUSIKAÕHTUST
5. veebruaril esinevad Kaarli kirikus toimu-
val muusikaõhtul noored muusikud Tampe-
rest: klarnetisolist Anton Morozov ja 2011. 
aastal asutatud Kaveet-quartet koosseisus 
Hanna Lipiäinen (viiul), Aarni Pennanen 
(viiul), Oili Tuhkanen (vioola) ja Tuomas 
Roos (tšello). Vaatamata sellele, et nad on 
veel „põhikohaga“ tudengid kas Tampere 
konservatooriumis, Tampere Rakendus-
kõrgkooli muusikaosakonnas või Helsingi 
Sibeliuse Akadeemias, tegutsevad nad 
agarasti mitmetes kammermuusika projek-
tides. 
Kui klarnetist Anton Morozov ühel suvel 
Kaarli kirikut külastas, siis tundis ta kohe, 
et tahab siin esineda. Seekordne kontser-
direis saab teoks tänu Tampere kõrgkoo-
lide toetusele, nende eriline tänu kuulub 
seejuures konservatooriumi direktor Ilari 
Laaksole. Anton Morozovi ja Kaveet-
quartet’i muusikaõhtu kavas on Mozarti 
Klarnetikvintett ja  Griegi Keelpillikvartett. 
Anton Morozov sündis Peterburis ja alus-
tas oma muusikaõpinguid pianistina. 2005. 
aastast on ta õppinud klarnetit, algul Pe-
terburis Viktor Stoljarovi ja Nikolay Kirju-
hini, seejärel Tamperes Pekka Ahoneni 
juhendamisel. Ta on regulaarselt osalenud 
suvekursustel ja täiendanud end selliste 
virtuooside nagu Valery Gorokholinsky, 
Luigi Magistrelli, Ernesto Mollinari ja Mark 
Nuccio meistriklassides. Praegu õpib ta 
Helsingi Sibeliuse Akadeemias, on män-
ginud ooperiteatri orkestris, sümfooniaor-
kestris, UHK-quartet’is, puhkpillikvintetis, 
Berliinis baseeruvas Saksa-Skandinaavia 
noorteorkestris ja Kristiansandis (Norra) 
tegutsevas Orketer Norden’is.

Muusikateadlane Ene Pilliroog

Avatud: E, R kell 10–13; T,N kell 10–13, 14–16; K kell 10–13; 14–18KOGUDUSE KANTSELEI 

Õpetaja Jaak Aus  Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13 
       Kolmapäev kell 11–13, 16–18
Diakon Saima Sellak-Martinson Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101; 
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu

kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB 10022004706006, 
Swedbank 221011214295
annetused remondi heaks: 
Swedbank 221040614950


