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Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Rm 8:31

Märtsikuu on paastukuu. Igal aastal langeb just sellesse aega Jeesuse kannatusaeg. Väikeste nihkumistega, kuid enamus sellest 40 päe-
vasest ajast on just märtsis.
Paastuajal räägitakse palju Jumala armastusest. Räägitakse sellest, kuidas Jumal on  maailma armastanud ja kui suur on Jumala armas-
tus, et Ta oma Pojal laseb kannatada ja surra.
Olen end aga tabanud mõttelt, et kas see teadmine ja sellest rääkimine ka midagi muudab meie elus. Tean mitmeid, kes paastuvad ja kui 
olen küsinud, milles see väljendub, siis ikka millestki loobumisega. Olgu selleks siis näiteks liha, magus kook või internet. Kuid keegi ei ole 
mulle veel öelnud, et ta on otsustanud paastuajal süveneda Jumala sõnasse ja loeb igal päeval mõne peatüki Piiblist. Ei ole kohanud ka 
neid, kes on otsustanud, et sel paastul nad käivad igal pühapäeval kirikus. Vabandust, aga mulle tundub, et paastumine on otsekui rituaal, 
mida täidetakse, süvenemata selle aja sügavusse ja mõttesse.
Märtsikuu esimene pühapäev annab hea juhise ja viitab, mis oleks kõige parem ja õigem paast. Pühapäeva salm ütleb: Jeesus ütles 
Siimonale: „Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antak-
se andeks pisut, see armastab pisut.” Lk 7:47 Selleks, et võiksime mõista Jumala armastuse suurust ja januneksime selle järgi, 
ei piisa paastust kui rituaalist. Armastuse tähendus saab suureks, kui mõistame oma patusust ja süüd. Mõistes seda tajume ka armastuse 
tähendust ja selle suurust ning see muudab meie elu. Armastus tegi elavaks patuse naise ja see armastus teeb elavaks ka meid. Issand 
heida armu!

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Liikmeannetajaid oli möödunud aastal 1918, neist 1357 olid naised 
ja 561 mehed. Juba pikka aega on seitsekümmend või mõni prot-
sent enam liikmeannetajatest moodustanud naised. Viiendik neist on 
76-aastased ja vanemad. Võrreldes 2010. aastaga on liikmeanneta-
jate arv vähenenud 312 inimese võrra, suurim vähenemine on toimu-
nud just eakate naiste osas. 2010. aastal oli eakaid naisi liikmeanne-
tajate seas 516, 2014. aastal 363 (vähenemine 153 inimese võrra).
Liikmeannetustest laekus 100 699 € ja 42 senti, keskmine liikmean-
netus oli 52 ja pool eurot.
Korjandused jumalateenistustel, annetused ametitalitustel ja tei-
sed annetused tõid sisse 80 254 € ja 68 senti, kiriku remondiks anne-
tati 2 590 € ja 23 senti, oreli remondiks 27 602 € ja 34 senti.
Üüritulu ja hoonestusõiguste tasu oli 207 547 € ja 42 senti, muud 
tulud 1 385 € ja 04 senti.
Lastetöö tulud 21 143 eurot (annetused laagrite ja ühiste ettevõtmis-
te korraldamiseks).
Kokku olid koguduse tulud ilma Kaarli kooli ja lasteaia tulude ning 
üürnikele vahendatavate kommunaalteenuste eest laekunud summa-
ta 441 221 € ja 96 senti.
Kogudusele kuuluvate hoonete ülalpidamine, koristamine, mak-
sud kiriku keskasutustele, kantseleikulud, ametitalituste ja jumalatee-
nistuste kulud ja muud taolised tegevuskulud ilma üürnikele vahenda-
tud kommunaalkuludeta olid 124 342 € ja 73 senti. Sellest 15 739 € 
ja 38 senti olid kirikukassa-, praostkonnakassa- ja solidaarsuskas-
samaks.
Töötasud koos maksudega olid 169 927 € ja 63 senti. Selles summas 
kajastuvad koguduse töötajate palgad ja ühekordsed tasud loengute 
jmt eest. Koguduses töötas 2014. aastal 46 töötajat, kellest kiriku te-
gevusega seotult 18 ning koolis ja lasteaias 28. Koguduse töötajate 
palgad on praegu väikesed Tallinna tavapäraste palkadega võrreldes 
ning neid tuleb tõsta, sest mure oma leivatüki pärast väsitab.  

Omal ajal kogudusemaja katuse ja ventilatsiooni ehitamiseks võetud 
laenu tasusime koos intressidega 38 406 € ja 2 senti. Käesoleva aas-
ta suvel saab laen tasutud.
Lastetöö kulud olid 26 970 € ja 48 senti.
Kogudusemaja esimese ja keldrikorruse remont maksis 150 355 € 
ja 81 senti, kiriku lae värvimine ja kahjustunud laetalade vahetus 
maksis 60 653 € ja 36 senti, oreli hädapärased remondid 162 € ja 98 
senti. 
Kulud ilma kooli ja lasteaia ning üürnikele vahendatavate kommu-
naalkuludeta olid 570 819 € ja 1 sent.
Kulud ületasid tulusid peaaegu 130 tuhande euro võrra. Puudujäägi 
katsime varem kogutud raha kasutades. Nüüd tuleb uuesti raha kogu-
da võimalike ootamatute väljaminekute tarvis. Suuri kulutusi põhjus-
tasid remondid kogudusemajas, kirikus ja kogudusemaja lääneküljel 
oleva trepi juures. Loodame, et neist töödest on kasu koguduse töös 
ja rõõmusõnumi levitamisel meie linnas. 
Muude tulude ja kulude poolest oli tavapärane aasta. Soe talv vähese 
lumega hoidis kütte- ja lumekoristuskulud kavandatud piires. Koolil ja 
lasteaial on oma eelarve, mis mahult on samas suurusjärgus kogu-
duse eelarvega.
Sellel aastal on plaanis mitmed suuremad remonttööd: vaja on pa-
randada kiriku katusepleki valtse ja müürilatte ning vahetada kana-
lisatsiooni toru. Ees seisab ka kirikusse siseneva küttetoru vahetus, 
korrastamist vajavad kiriku ja kogudusemaja fassaadid ning kogudu-
semaja rõdud. Kogudusemajja tuleb luua ka võimalused ratastooliga 
sisenemiseks ja liikumiseks.
Loodame ka sel aastal koguduseliikmete palvetele, hoolele ja panu-
sele, et meie kirik teeks silmale ja orel kõrvale rõõmu.  

Vootele Hansen



LOENGUSARI 
“JALUTADES JUMALA AEDADES”

3. märts Peeter Paenurm. Kirikuaasta ja  rahvakalender
10. märts Toomas Paul. Piibli tõlkimise problemaatika
17. märts Peeter Helme. Religioon tänapäeva Eesti 
kirjanduses
24. märts Maarja Vaino. Tammsaare ja usuprobleem
31. märts Maarja Vaino. Jumal Vargamäe põõsas
7. aprill Riho Saard. Kiriku, usu ja ateismi küsimus Vilde ja 
tema lähedaste elus
14. aprill Riho Saard. Vilde kui maltsvetluse konstrueerija ja 
Maltsveti mälestuse päästja

Loengusari toimub teisipäeviti kell 18.30 koguduse 
maja saalis  /Toompuiestee 4/.

Sissepääs vaba,  võimalik teha vabatahtlik annetus.

Issanda kartus on tarkuse algus ja 
Kõigepühama äratundmine on arukus. Õp 9:10

PIIBLITUNNID
 teisipäeviti kell 14.00–15.30 

kogudusemajas. 

Lisateave: õp Kaisa Kirikal, 
e-post: kaisa@ekn.ee, tel: 5347 8967

Palve parkijatele

Kaarli kiriku ees on väike väljak, kuhu autoga kirikusse tulijad 
saavad jätta oma auto. Mõnede rahvarohkete teenistuste ajal 
on kirikuesine tihedalt autosid täis. Kuid sama väljak on ka 
juurdepääsutee kiriku peauksele. Laulatuste, matuste ja teiste 
ametitalituste ajal on selge, et tee ukseni peab vaba olema, 
kuid see on vajalik ka jumalateenistuste ajal. Kiriku ukse ette 
peab jõudma vajadusel kiiriabi, ka Päästeameti autod. 
Ka kirikulistel on hea uksest väljudes hetkeks seisatada ja tut-
tavatega mõned sõnad vahetada, kuid see on ebamugav, kui 
peab kohe hakkama autode vahel endale teed otsima.
Minu palve autokasutajatele on jätta ca 15 meetri ulatuses kiri-
kuukse esine ala vabaks. 

Vootele Hansen

PEREKOHVIK
7. märtsil kell 11

Külas on Tallinna Jaani koguduse õpetaja ja teoloog 
Arne Hiob, kellega vestleme 

Peetruse ja Pauluse linnast Roomast 
ja vaatame sellest ka pilte.

Muusikalise ettekandega rõõmustavad kohvikulisi 
mudilaste muusikaringi lapsed.

Lastele samal ajal avatud mängutuba.

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

 Ootame teid!

KURSUS “ABIELLUMINE? ABIELU! ABIELUS...”

Lühike kursus neile, kes plaanivad abielluda ja kes 
mõtlevad, kas või miks peaks abielluma.
Käsitlusele tulevad teemad:

• Mis teeb abielust abielu? Kas paber või midagi muud?
• Mis on perekond? Perekonna traditsioonide kujundamine 
ja väärtused.
• Mida teha, et abielu oleks õnnelik? Kas annab midagi teha?
• Kas armastus saab abielus otsa? Mis üldse on armastus?
• Praktilised küsimused seoses laulatusega ja riikliku abi-
elusõlmimisega.
Kursusele on oodatud kõik, kes plaanivad luua perekonna 
või lähiajal abielluda.
Ootame ka neid, kes on kaua koos elanud, aga ei ole abi-
eluni jõudnud.
Kursusele registreerumine kuni 05.04.2015 
e-posti aadressil tallinna.kaarli@eelk.ee
Kohtutakse kolmel korral: 
7. aprill, 14. aprill, 28. aprill kell 17.30-19.00
Kursus toimub Kaarli koguduse majas /Toompuiestee 4/.
Kursuse viib läbi Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus
Kursusel on kohtade arv piiratud.

ARUTLUS- JA MÕTIKLUSÕHTUD
Mis on õnn ja kuidas olla õnnelik?

Pealkiri on kindlasti intrigeeriv, sest mõiste õnn on ju subjektiivne 
ja õnnelikuks olemise mõõde sügavalt isiklik.

Nende õhtute eesmärk ei ole kindlasti pakkuda õnnevalemit. 
Katsume vaagida ja mõtiskleda, miks inimestena just nii käitume 
ja elame nagu elame? Kuidas teha häid valikuid? Kuidas leida 

rahu ja tasakaalu igapäevaselt?
Kui akadeemilisemalt ütelda, siis räägime moraalifilosoofiast ja 

moraaliteoloogiast.

Kohtume alustuseks kolmel korral: 
9.,16. ja 23. märtsil kell 17.30 

Kaarli koguduse majas /Toompuiestee 4/ 
Registreerumine: jaak.aus@eelk.ee

Osalemiseks ei ole eeltingimusi. Võivad tulla ka need, kes 
kogudusse ei kuulu.



ESTONIA SELTSI SEGAKOOR …

PÜHALAULU KOOL 
koguneb neljapäeviti kell 17.30 Kaarli kiriku keldris ja 

ootab nii vanu kui uusi õpilasi. 
Pühalaul on Pühakirja tekstidel põhinev palvekeel. Selle 

eesmärgiks on otsida Issanda palet ja tema tahte teostumist 
meie eludes.

Pühalaulu kooli õpilastelt ei eeldata lauluoskust ega isegi 
mitte viisipidamist. Vanusepiire ei ole. Ainsaks eelduseks 
Pühalaulu koolis õppimiseks on püüe süveneda Pühakirja 

tekstidesse ning avastada ja/või arendada endas pühalaulu 
annet. Iga Pühalaulu kooli tund lõppeb Vespriga Kaarli kiri-

kus. Pühalaulu kooli õpetaja on Dr Eerik Jõks. Tere tulemast!
Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: «Otsige mu palet!»  

Siis ma otsin, Issand, sinu palet Ps 27:8
Täiendav teave 

Eerik Jõks eerik@ekn.ee
www.psalmus.eu

… on korduvalt meie kogudusele muusikarõõmu pakkunud. Heameel 
on tõdeda, et Kaarli kiriku valisid nad koori 10. aastapäeval 13. sep-
tembril 2003 oma uue lipu pühitsemispaigaks. Kuid me võime see-
juures koguni igati tänulikult kaugesse minevikku vaadata, sest kui 
1865. aastal kaupmees Johann Trummeri (1816-1902) majas Viru 
tänaval Estonia Seltsile alus pandi, siis kuulus seltsi liikmeskonda ka 
Kaarli koguduse segakoori lauljaid. Võlvikat Kaarli kirikut alles ehita-
ti, kuid juba oli kaks aastat laulnud koguduse suur segakoor ja selle 
ärksameelne liikmeskond võttis osa Tallinna kultuurielust. Tõele au 
andes tuleb siiski siinjuures lisada, et Estonia Seltsi esimene esimees 
Johann Trummer olla tolle esialgu õlle- ja kaardimänguhimulise seltsi 
loonud justkui kiriku kiuste, kuid juba I üldlaulupeol saavutas seltsi 
meeskoor Eduard Bergmanni juhatusel I järgu diplomi. Estonia Seltsi 
juurde kuulus 1912-1940 kõrgetasemeline segakoor – Estonia Muusi-
ka Osakonna segakoor, mida võib lugeda 1993. aasta septembrikuus 
loodud Estonia Seltsi Segakoori eelkäijaks. Estonia Selts taastati 27. 
märtsil 1990.
Estonia Seltsi Segakoori seniste saavutuste tipus on grand prix 
2001. aastal Barcelonas toimunud folklooritöötluste konkursil „Europe 
… and it’s songs“. Kuid juba 1994 jõudsid nad Smetana-nim konkursil 
Litomyšlis kuldmedaligruppi ja saavutasid rahvusvahelisel konkursil 
„Tallinn 1994“ II koha, ka konkursil „Tallinn 2005“ pälvisid nad II koha, 
„Tallinn 2013“ aga segakooride kategoorias I koha. Koori tegevuses 
on olnud palju meeldejäävat, kasvõi 1999. aastal toimunud Ameerika-
reis või siis täiesti erilised hetked 24. detsembril 2001, kui esimest 
korda oli kooril võimalus laulda jõululaule päris jõuluööl. Need kõlasid 
Kaarli kirikus jõuluöömissal ja selle kandis üle Klassikaraadio. 

Koori on juhatanud 1993-1999 Peeter Perens ja 1999-2001 Jüri-Ruut 
Kangur, 1993. aastast on aga järjepidevalt selle dirigent olnud Heli 
Jürgenson, kellele 2001. aastast lisas mõneks ajaks oma abikäe Jor-
ma Sarv, viimastel aastatel on peadirigendile toeks ta õpilane Ksenija 
Grabova. Koori repertuaaris  on nii vokaalsümfoonilised suurvormid 
(Bachi „Matteuse passioon“, Brahmsi „Saksa reekviem“, Mendelssoh-
ni „Walpurgi öö“, Mozarti Missa c-moll, Schuberti Missa As-duur, Cy-
rillus Kreegi „Eesti reekviem“) kui ka iseenesestmõistetavalt Eesti se-
gakoorilooming Cyrillus Kreegi, Mart Saare, Gustav Ernesaksa, Ester 
Mägi ja Veljo Tormisega eesotsas. Seltsielule kohaselt on kooril oma 
traditsioonid, olgu need siis välisreisid, matkad või mitmesugused tu-
luõhtud. Kuigi koor on olnud osaline mitme heliplaadi sünni juures, 
millel on kas läbilõige Eesti koorimuusikast või siis ka uut Eesti muu-
sikat, siis kindlasti nii mõnigi koorimuusikahuviline ootab järge koori 
päris oma CD-le „Liugleb üks lind“, mis nägi ilmavalgust 2003. aastal. 
Estonia Seltsi Segakoor esineb Kaarli kirikus 24. märtsil toimuval 
muusikaõhtul. Kaastegevad on sopran Maria Listra ja organist Ene 
Salumäe.

Ene Pilliroog

ORELIREMONDI KAMPAANIA 
„VILED HÜÜDMA!“

Kui keegi soovib oreli kapitaalremondi toetuseks annetada, 
siis on seda võimalik teha neljal moel:
1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskarpi.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arveldusarvele 221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ris-
timispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis enda-
nimelise orelivile.Kõikide annetajate nimed jäädvustatakse 
kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile 
kohta väljastab kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile 
on kirikule kingitud. Vilede hinnad jäävad vahemikku 10-st 
kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega 
mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini. Vile kinkimissooviga 
saate pöörduda koguduse kantseleisse või pühapäeviti kiri-
kumeeste poole.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli 
remonti 3 euroga.

Seisuga 1. jaanuar 2015 
on annetustena laekunud  38 852 eurot

Täname lahkeid annetajaid!

Vaimulikud rabamatkad kevadel 2015. aastal

Tutvustav ja sissejuhatav esimene kohtumine leiab aset 
neljapäeval, 26. märtsil kell 17.30 
kogudusemajas /Toompuiestee 4/.

Rabamatkad toimuvad: 11.04, 09.05, 13.06.

Lisateave: õp Kaisa Kirikal
e-post: kaisa@ekn.ee, tel: 5347 8967



E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus
Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13 
Kolmapäev kell 11–13, 16–18
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Neljapäev kell 14–16
Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

KIRIKU KORISTAMINE 
reedeti kell 10 hommikul.

MÄRTS KIRIKUS...
PALVE JA USK 

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri 
meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

Leerikool
14.01.2015–19.04.2015
30.03.2015–28.06.2015
09.09.2015–06.12.2015

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 5. märtsil kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 18. märtsil kell 14 
koguduse majas

P 01. märts kell 10.00 Missa
Peale jumalateenistuste KIRIKUKOHV koguduse majas.

E 02. märts kell 13.00 Missa
T 03. märts kell 17.30 Muusikaõhtu. 

Arete Teemets- sopran, Tiit Kiik - orel 
JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA 
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, 
ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62

P 08. märts kell 10.00 Missa
E 09. märts kell 13.00 Missa

kell 19.00 Heategevuskontsert seose Tallinna pommitamise aastapäevaga. 
Tehnika Ülikooli Meeskoor

T 10. märts kell kell 17.30 Muusikaõhtu. 
Meelis Vahar – viiul Piret Aidulo – orel. 

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 15. märts kell 10.00 Missa. Kaastegev solist
E 16. märts kell 13.00 Missa
T 17. märts kell kell 17.30 Muusikaõhtu. 

Marika Kahar – orel, kaastegev Veera Talesh - sopran
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 22. märts kell 10.00 Missa
E 23. märts kell 13.00 Missa
T 24. märts kell 17.30 Muusikaõhtu

Estonia Seltsi Segakoor, dirigent Heli Jürgenson
K 25. märts kell 17.30 Missa, Paastumaarjapäev

Kaastegev solist
AUKUNINGA ALANDUSTEE 
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas 
igavene elu. Jh 3:14b,15

P 29. märts kell 10.00 Missa, Palmipuudepüha
Kaastegev koguduse naiskoor

E 30. märts kell 13.00 Missa
T 31. märts kell 17.30 Vaikse Nädala missa


