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Armastage tõtt ja rahu! Sk 8:19
Käesoleva kuu juhtsalm Vanast Testamendist prohvet Sakarja raamatust annab taas tunnistust Piiblist loetava universaalsusest ja aktuaalsusest. Kuigi prohvet elas umbes 500 aastat enne Kristust, on tema sõnad väga kehtivad ka täna, mil räägime
palju mitte ainult riikidevahelistest konfliktidest, vaid veel rohkem: otsesest sõjategevusest Ukraina territooriumil. Erinevad
uudistekanalid toovad meieni hirmutavaid ja jõuetukstegevaid kaadreid rünnakutest ja kannatanutest... Lisaks märkame ühiskonnas jätkuvaid häälekaid vaidlusi ja diskussioone paljude erinevate arusaamade, nö tõdede vahel.
Kõige toimuva kontekstis julgustagu meid prohveti sõnad, mis kutsuvad üles armastama tõtt ja rahu. Keegi on küll öelnud, et
seal, kus on palju tõdesid, ei ole rahu võimalik. Ju see nii ka on, kuid ehk vaid seni, kuni me ei ole valmis armastusega üksteise
arusaamu mõistma ja aktsepteerima, seni, kui rõhutame kangekaelselt erimeelsusi ega otsi erinevatest vaadetest ühisosa ja
üksmeelt.
Meil on hea võimalus end ja oma arusaamu analüüsida algaval paastuajal, sest on ju selle oluline osa ja eesmärk enese
läbikatsumine, oma patu äratundmine, selle kahetsemine ning meeleparanduse teele asumine. Et me seeläbi ümbritsevate
keeruliste ja raskete aegade kiuste suudaksime vastu seista kõigele kurjale ning jätkata oma teed ikka ja alati Kristusele
toetudes ja Tema eeskuju järgides. Andku Tema ise meile selleks tarkust ja jõudu ning jäägu meid ja meie armsaid alati oma
armuga saatma!
Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

2021. aasta oli koguduse jaoks eriline, tähistasime ju Kaarli
koguduses juubeliaastat – koguduse ja esimese pühakoja 350.
ning praeguse kirikuhoone 150. aastapäeva. Saime seda teha
vastavalt praegusele teistmoodi ajale ning aastapäeva tegevusi jagus nii kirikusse, kogudusemajja kui ka interneti avarustesse.
Kui mõelda kahele viimasele aastale – 2020 ja 2021 – siis
olid need mõlemad üldises plaanis teistsugused kui eelnevad
aastad. Aastaid omavahel võrreldes on need olnud siiski veidi
erinevad. Kui 2020. aastal pandeemia alguses oli veel lootus,
et tekkinud olukord on lühiajaline, siis 2021. aastal me enam
nii ei mõelnud ja tuli mõelda, kuidas olukorras, kus inimesi ka
vähem kirikusse tuli, nendeni jõuda ja nendega kontakti hoida.
Et kogudus ei jääks ilma Jumala Sõna ja armulaua sakramendita hoiti Kaarli kiriku uksi Ülestõusmispühade eel, mil avalikke
jumalateenistusi ei peetud, senisest enam lahti – inimestel
oli võimalik argipäeviti tulla kirikusse palvetama, eestpalveja mälestusküünalt süütama ning individuaalselt osa saama
armulaua sakramendist. Suure Nädala kui ka Ülestõusmispühade olulisemad missad kanti koguduse YouTube’i kanalis
üle. Lisaks pühapäevaste jumalateenistuste ülekannetele said
soovijad kuuel õhtul nädalas osaleda ka virtuaalsel õhtupalvusel, mida peeti märtsikuu algusest kuni 1. maini. Selle ajaga
salvestati kokku ligi viiskümmend palvust.
Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti kokku 84. Armulauaga jumalateenistusi oli kokku 174 – peame ka nädalasiseseid missasid esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti.
Koguduse YouTube’i kanalil kanti aasta jooksul üle 46 jumalateenistust. See on andnud paljudele, kes erinevatel põhjustel
oma koguduse keskel viibida ei saa, võimaluse osaleda siiski
jumalateenistusel, olla ühises osaduses ekraani vahendusel,
kuulda pühakirja lugemisi, jutlust ning üheskoos ligimeste eest
palvetada.

Foto: Urmo Treisalt

Kui kogudus kasvab osaduses ja palveelus, on tulevik täis lootust.

Vabaduse väljakupoolse kella sihverplaat
on taas illumineeritud.
Armulauale võeti 6098 inimest (2020. aastal 6735 inimest).
Lisaks põhijumalateenistustele peeti 435 jumalateenistust ja
palvust.
Keskmiselt võttis pühapäevastest ja suuremate kirikupühade
jumalateenistustest osa 105 inimest, mis on veidi vähem kui 2020.
aastal. Jumalateenistustel on võimalusel kaasatud laulukoore,
soliste ja instrumentaliste. Lisaks orelile kõlas teenistustel
vokaal- või instrumentaalmuusika 40 korral.
Koguduse liikmeannetajate arv on taas veidi vähenenud, samas

annetuste summa on suurenenud. Liikmeannetajaid oli möödunud aastal 1625
(2020. aastal oli 1725). Kõige suurem
osa annetajatest on 41–50 aastased
(357 inimest) ja kõige suurem liikmeannetajate kadu on olnud vanusegrupis
21–40 (72 inimest). Keskmise annetuse
suurus oli 89 €.
Pea kõigi talituste arvus on toimunud teatav
langus (va matustelitustes) ja selles on
tunda pandeemia mõju. 2021. aastal ristiti 87 inimest, kellest lapsi oli 29. Aastas
toimus kolm leerikursust ja konfirmeeriti
79 uut koguduse liiget. Laulatati 14 paari,
kõigi abielud registreeriti kirikus. Igavikku
lahkus ja matusetalitus viidi läbi 120 inimesele. Matustele ja laulatustele on muusikasoliste kutsutud 51 korda.
Kuna corona olukord vahepeal leevenes,
siis oli võimalik taas inimestega kohtuda
kantseleis. Samas kasutati vajadusel ka
ZOOMi keskkonda. Ka osa koguduse leeritunde toimusid interneti teel, õnneks
oli võimalus läbi viia ka kontakttunde.
Rõõmu teeb, et üle mitme aasta alustas
taas noorteleerirühm, kus leerilapsi rohkem kui 20.
Kevadine piirangute periood pani muusikaelu osalisele pausile. Kuni oli võimalik,
jätkati Muusikaõhtute sarja. Vahepeal peeti
Õhtupalvusi muusikaga – kirik oli lahti ja inimesed said koguneda harjunud aegadel.
Välisesinejaid oli sel aastal muusikaõhtutel vaid üks – organist Leipzigist. Kas
siin jättis pandeemia oma jälje. Kontserte
toimus kirikus 17, ka nende arv on viimasel
kahel aastal oluliselt vähenenud. Teenistustel kasutati eeslauljatena erinevaid
koorilauljad ja soliste.
Kooriproove ei saanud tavapäraselt läbi
viia ja nende töö oli häiritud. Aasta teisel poolel said siiski toimuda koguduse
kooride väljasõidud. Rõõmu laulmisest
ja tervitusi Kaarli kogudusest on viidud
erinevatesse paikadesse üle Eesti: Harkujärve, Ridala ja Kärdla, Kullamaa, ViruNigula, Simuna, Lohusuu, Kose, Kärla ja
Kuressaare.
Kiriku ja koguduse juubeliaasta lõpetamiseks telliti helilooja Mart Siimerilt kooriteos
psalmi tekstile „Hõisake“, mis kanti ette
koguduse aastapäeval 19. detsembril.
Juubeliaastal kutsuti ellu mitu saatesarja
koguduse YouTube’i kanalil. Alustati sarjaga „Kaarli lood“, kus tutvustati ja meenutati koguduse lugu selle algusajast
kuni tänase päevani. Kajastamist leidis

koguduse elu läbi mitme sajandi, praeguse kirikuhoone rajamine, kirikus asuv
sisustus ja kunstiväärtused, uhke Walckeri orel, koguduse kalmistud, meie muusikud, õpetajad ja kogudusega seotud
olulised isikud.
Juunikuus lisandus rubriik „Kirikupühadest ja mälestuspäevadest“, mis sündis
soovist tutvustada kirikuaasta suuremate
pühade kõrval väiksemaid kirikupühi
ning mitmeid usu esivanemate mälestuspäevi.
Alates sügisest käivitus sari “Vestlusi Piiblist”, kus kõnelevad Piibli teemadel koguduse õpetaja Jaak Aus ja dr Jaan Lahe.
Ka Kaarli Kooli ja koguduse lastetöö tegijad on YouTube’i kanalis lihtsate jutustuste kaudu andnud lastele edasi olulist
sõnumit kirikupühadest. Ilmuma hakkas
Kaarli Kooli ajaleht „Kajamised“, mis annab
edasi Kaarli Kooli igapäevaelu tegemisi.
Sügisest on jätkunud kirikukool ja toimunud on perekohvikud, korraldatud on laatasid Kaarli Kooli toetuseks. Aasta lõpuks
oli selgunud plaan Kaarli Kooli gümnaasiumiklassi loomiseks koostöös Rocca al
Mare kooliga.
Ka diakooniatöö tegevus koguduse seenioridega ei olnud tavapärane, aasta
teisest poolest alustati siiski regulaarsete
kokkusaamistega. Võrdluses eelmiste
aastatega on hingehoidlikul eesmärgil
toimunud kodukülastused asendunud
telefonivestlustega ning kõnede arv on
möödunud aastal hüppeliselt suurenenud.
Kirikus oli läbi aasta avatud skulptor Tauno
Kangro näitus kiriku välisnišši plaanitud
evangelistide kujudest. Kirikuümbrus sai
kaunimaks ja Vabaduse väljaku poolsele
küljele rajati roosipeenrad.
Kevadesse jäi kiriku käärkambri seinal
oleva kahe maali konserveerimisetööd. Esimesel maalil kujutatakse Kaarli kirikut ja
teisel on kujutatud Toomgildi oldermanni
Hans Heinrich Falcki.
Kaarli kirikus toimusid sügisel olulised
remonditööd: kellasüsteemi restaureerimine ning mehhanismide kaasajastamine, lääneseina sokli restaureerimine
ning orelirõdu välimiste akende restaureerimine.
Juubeliaasta sügisel sai alguse piiskoppide jutluste sari, tõi mis vaheldust ja
elevust koguduse ellu. Missadel teenisid
piiskop emeeritus Einar Soone, piiskop
Tiit Salumäe, peapiiskop emeeritus And-

res Põder, piiskop Joel Luhamets, peapiiskop Urmas Viilma.
Koguduse juubeliaasta lõpetas aastapäeva konverents „Luterlik kirik eile, täna
ja homme. Kaarli kogudus eile, täna ja
homme“. Ettekandjateks olid piiskop
emeeritus Einar Soone, õpetaja Mihkel
Kukk, õpetaja Mathias Burghardt, peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Jaak Aus.
Aastapäevaks ilmus ka ajakiri „Sulane“,
mis oli pühendatud tavapärasest rohkem
koguduse ajaloole. Igakuiselt jagatakse
infot kuukirja „Sõnad ja Teod“ kaudu, lisaks
kasutatakse teavitamiseks Facebooki ja
Instagrami.
Kokkuvõtteks võib öelda, et pandeemia on
jätnud oma jälje – vähenenud on ametitalituste arv, ka kirikus käib jumalateenistustel vähem inimesi. Mitmed tegevused
on lõpetanud töö või siis „kolinud“ uude
keskkonda. Piiblitunde ja loengusarja
„Jalutades Jumala aedades“ küll enam
koguduse majas ei peeta, kuid uues
vormis on võimalik osa saada YouTube’i
kanali sarjadest „Vestlusi Piiblist“, „Kaarli
lood“ ja „Kirikupühadest ja mälestuspäevadest“. Ka koorilauljate arv on vähenenud ja muusikud on elanud teadmatuses,
kas ja kui kaua saavad kooriproove teha.
Samas on kooride töö taastumas ja neil
olnud võimalus käia lauluga kaasa teenimas ka väljaspool Kaarli kirikut.
Vaatamata liikmeannetajate langusele,
on koguduseliikmed koguduse eest hästi
hoolt kandnud ning oleme majanduslikult
hakkama saanud.
Rõõmu teeb juba sel aastal alustava noortejuhi leidmine, kirikukooli tegevus ja üle
mitme aasta alustanud noorteleer. Kaarli
Kooli tegevus on oluline osa koguduse
tööst ja loodame, et seotus kogudusega
muutub veel tihedamaks. Kõik see annab
lootust, et ka möödunud aasta tagasilöögid on ajutised. Praostkonna Aasta teo
tiitel saadi Kaarli Kooli uue koolimaja valmimise eest.
Kirikus tehtud remondid, kellade taas
tööle panemine lisab aastale veelgi head.
Meil on väljakutseid, aga kui kogudus
on toimekas ja ostib uusi lahendusi ning
võimalusi, kasvab osaduses ja palveelus,
on tulevik täis lootust.
Oleme tänulikud 2021. aasta eest ja palume
Jumala õnnistust alanud aastaks.
Koguduse õpet Jaak Aus

2021. AASTA TULUD JA KULUD KIRIKUS
Koguduse tulu tuleb liikmete annetustest ning varasemate
põlvkondade kogutud vara majandamisest.
Head koguduseliikmed! Suur tänu, et hoolite, peate oluliseks ja
toetate oma kodukoguduse igapäevast tegevust. Juba teiselkeerulisel Corona-aastal oli seda toetust väga vaja.
Tänu teie panusele toimuvad teenistused, talitused ja kontserdid soojas, valges, puhtas ja remonditud kirikus. Sel aastal võimaldas teie toetus soetada parem tehnika teenistuste ülekanneteks internetis ja nii on igapühapäevased missad jõudnud
kõigini, kes pole pääsenud kirikusse.
2021. aastal laekus liikmeannetustest 163 807 €, lisaks korjanduste, ametitalituste ja muude annetustena 53 026 €. Kokku

Õppida saab mitut moodi – tunnis, õppekäigul või ühise arutelu käigus. 4. veebruaril oli 8. ja 9. klassi õpilastel külas ajakirjanik ning
endine Riigikogu liige Marianne Mikko. Koos arutleti naise kohast
ühiskonnas läbi ajaloo, võrdsusest ja sellest, kuidas olulised naised
ühiskonnas on ka omamoodi unustusse vajunud.
216 883 €.
2021. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevaseks toimimiseks 188 338 €.
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15. veebruaril kogunes ajale iseloomulikult interneti vahendusel koguduse nõukogu, et muuhulgas kinnitada möödunud aasta
tulude-kulude aruanne ja vastu võtta 2022. aasta eelarve.
Nõukogu sai eelnevalt koostatud materjalidega tutvuda, õpetaja
Jaak Aus tegi ka omapoolse videoülevaate. Seetõttu oli hääletusprotsess kiire ning aega kulus vaid täpsustavatele küsimustele.

SÕNAGA
KIRIK
MUUSIKAGA
KIRIK

SOE KIRIK (küte) – 15 017 €
VALGE KIRIK (elekter) – 5 168 €
PUHAS KIRIK (koristaja ja kojamehe palgakulu, vesi, prügi,
puhastustarbed) – 8 761 €

SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu, ametirõiKaarli Kooli Eesti Vabariigi aastapäeva aktus-palvus 23. veebruaril.
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!

vad, küünlad, oblaadid, vein) – 73 509 €

MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli
hooldus, helivõimendus) – 38 621 €

ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks,
solidaarsusmaks) – 22 893 €

REMONT JA HOOLDUS (kajastab kapitaalremondi omaosalust) –
14 834 €

MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika,
kiriku valve, kindlustus) – 9 535 €

MÄRTS KIRIKUS
K 02. MÄRTS KELL 17:30 Missa. Tuhkapäev, palvepäev
N 03. MÄRTS 07:45 Missa
JEESUS – KIUSTAUSTE VÕITJA – Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et
Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b
P 06. MÄRTS 10:00 Missa
kell 12:00 Missa
E 07. MÄRTS 13:00 Missa
T 08. MÄRTS 17.30 Muusikaõhtu.
G. Otsa nim. muusikakooli oreliõpilased Kristel Aeru klassist. Sissepääs vaba
K 09. MÄRTS 17:30 Missa
N 10. MÄRTS 07:45 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 13. MÄRTS 10:00 Missa
kell 12:00 Missa
E 14. MÄRTS kell 13:00 Missa
T 15. MÄRTS 17.30 Muusikaõhtu
Allar Kaasik – tšello, Marika kahar – orel. Sissepääs vaba.
K 16. MÄRTS kell 17:30 Missa
N 17. MÄRTS kell 07:45 Missa
JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA – Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis
vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62
P 20. MÄRTS kell 10:00 Missa
kell 12:00 Missa
E 21. MÄRTS kell 13:00 Missa
T 22. MÄRTS 17.30 Muusikaõhtu
Triin Ella – mezzosopran, Kerstin Tomson – vioola, Piret Aidulo – orel.
Sissepääs vaba.
K 23. MÄRTS kell 17:30 Missa
N 24. MÄRTS kell 07:45 Missa
R 25. MÄRTS kell 17:30 Missa, Paastumaarjapäev
L 26. MÄRTS kell 18:00 Kontsert
C. Kreegi “Reekviem”. Estonia Seltsi Segakoor. Ene-Mai Salumäe orelil.
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 27. MÄRTS 10:00 kell Missa
kell 12:00 Missa
E 28. MÄRTS kell 13:00 Missa
T 29. MÄRTS 17.30 Muusikaõhtu
Maren Ülevain – mezzosopran, Kersti Petermann – orel. Sissepääs vaba
K 30. MÄRTS kell 17:30 Missa
N 31. MÄRTS 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
22. jaanuar – 10. aprill 2022
09. aprill – 26. juuni 2022
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Diakooniatöö
Koraalikoor

3. märtsil 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

