
Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile põlatuile! Õp 31:8
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„Viled hüüdma!“ – kingime orelile värskema kõla ja uue hingamise

Orelimäng on Kaarli koguduse jumalateenistuse saatjaks ol-
nud hiljemalt 1863. aastast, mil jumalateenistusi peeti veel ki-
riku ehitamise ajaks tehtud „hädakirikus“. Kaarli kiriku sissepü-
hitsemispäeval, 1870. aasta IV advendil, tervitas kogudust juba 
G. Normanni valmistatud uus orel.
1923. aastal paigaldati kirikusse uus orel – tollase organisti ja 
koorijuhi Mihkel Lüdigu sõnul vahetati „ajast ja arust G. Nor-
manni orel“ välja Walcker oreli vastu. Uus orel ehitati Ludwigs-
burgis Württembergis Walcker & Cie vabrikus. Uus „pillide pill“ 
oli noores Eesti Vabariigis esimene esinduslik uus orel, millelt 
oodati tugevat mõju kogu riigi muusikakultuurile - instrument 
pidi olema eriti suur, kõlavärvikas ja kunstiliselt parimal tase-
mel. Oma 84 registriga ületaski orel ka auväärset orelit toom-
kirikus. Kuni tänaseni on Tallinna Kaarli kiriku Walcker-orel 
suurim orel Eestis. 
Suurtest Walcker-orelitest omab Tallinna Kaarli kiriku orel ka 
tänapäeval erilist positsiooni. Maailmas ei ole sellest perioodist 
teist terviklikult püsinud Walcker-orelit ja ainuüksi sel põhjusel 
on Kaarli kiriku orelil tähtis koht Euroopa väärtuslikemate aja-
looliste orelite hulgas. 

90 aasta jooksul on Walcker orel kogudust teenides lasknud 
kõlada lugemata arvu koraale ja muid muusikapalu – seda nii 
jumalateenistustel kui arvukatel kontsertidel. Orel pole lakanud 
mängimast ka osaliste remontide perioodidel ning – tänu tar-
gale tellijale ja paigaldatud tallamismehhanismile – isegi mitte 
elektrikatkestuste ajal, nagu näiteks paljudele meeldejäänud 
2005. aasta jõululaupäeval! 
Nüüd oleme siiski silmitsi vajadusega anda auväärt vanuses 
pillile puhkust ja saata ta kapitaalremonti. Seda erakordse väär-
tusega instrumenti tuleks ettevaatlikult parandada, kulunud ja 
kadunud detailid asendada täpselt samas stiilis ja samadest 
materjalidest valmistatud osadega – nii taastaksime selle oreli 
algse ilu erakordse kõla näol ja säilitaksime pilli ka järeltuleva-
tele põlvkondadele.
2011. aasta märtsis alanud kiriku siseremont jõuab käesole-
va aasta juuliks, mil lõppeb J. Köleri fresko restaureerimine, 
seisu, kus kogudus peab hoolega kaaluma järgmisi kirikusaali 
remondiga seotud etappe. Lisaks kiriku laele on remontimata 
veel ka orelirõdu seinad, mis peaks toimuma enne oreli kapi-
taalremonti. 

Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile põlatuile! Õp 31:8

Mõni aeg tagasi kõnelesin ühe inimesega armastuse olemusest. Ühel hetkel ütlesin mõtte, mis tegi kuulaja vaikseks ja mõt-
likuks. Olin öelnud, et see inimene, kes ei suuda andestada ei saa ka armastada. Andestusest algab armastus. See inimene 
tõdes peale väikest pausi, et võimatu on andestada kellegile, kes sinu vastu on eksinud.
Kindlasti on see raske, kuid mitte võimatu. Jeesus kutsub meid üles armastama oma vaenlasi ja palvetama nende eest. Ka  
Meie Isa palves palume, et Jumal annaks meile andeks meie võlad, kui meie andestame oma võlglastele. Ikka tundub, et 
lihtsam on maksta kätte või katkestada suhted kui andestada ja tehtud ülekohus unustada. Lihtne on ehk ka mitte muretseda 
ja teinekord mitte märgata, kui kellegi suhtes tehakse ülekohut või valitseb ebaõiglus.
Ometi tuleb meil küsida: Kas meil on õigust saada osa armust, kui me ise ei suuda andestada? Kas meil on õigust loota õig-
lusele, kui ise ei hooli ega tee välja neist, kes vajavad õigust ja tuge? Jeesus oma kannatuste, surma ja ülestõusmisega on 
avanud tee andestusele, hoolimisele ja märkamisele. Me kõik loodame, et ta andestab meile meie eksimused, kutsudes meid 
üles tegema sama, andestama ja armastama neid, kes meie vastu on eksinud. Ta kutsub meid ka üles märkama ja seisma 
vastu ebaõiglusele ja kõigele kurjale. 
Maikuu juhtsalm kutsub meid üles mitte ainult andestama vaid seisma kõikide nende eest, kes on põlatud. Tehkem head, 
andestagem ja hooligem kõikide eest, et armastus seeläbi võiks meis kasvada!

Koguduse õpetaja Jaak Aus



26. mail loositakse välja 
Leonhard Lapini 

akrüülmaal “Sisemaastik”
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Oleme taas käivitamas orelifondi tööd ja rahakogumiskam-
paaniat, et meie ainulaadne orel saaks järgmised aastaküm-
ned teenida Loojat ja rõõmustada koguduseliikmete südameid 
värskema kõla ja uue hingamisega. 
Kogunenud on ka juba väike orelisõprade rühm, kelle eesmär-
giks on oreli remondi osas teha koostööd koguduse erinevate 
rühmadega – remondirakukese, juhatuse, nõukogu jmt.  Oluli-
ne on juhtida tähelepanu oreli remondi hädavajalikkusele, jaga-
da omavahel infot oreli remondi  rahastamise osas ja ajakava 
koostamisel oreliremondi ettevalmistamiseks, mis oleks koos-
kõlas kirikusaali üldremondiga. 
Kutsume üles kõiki koguduseliikmeid kaasa aitama oreli re-
mondile. Oreli kapitaalremont läheb maksma umbes 400 000  
eurot.

Alates 1. maist 
ORELIREMONDI KAMPAANIA 

„VILED HÜÜDMA!“
Kui keegi soovib oreli kapitaalremondi toetuseks annetada, 
siis on seda võimalik teha kolmel moel:
1. Annetada kirikusse paigutatud orelivilekujulisse annetus-
karpi.
2. Annetada EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse oreli 
arveldusarvele 221057033689.
3. Kinkides kirikule enda nimelise orelivile, või hoopis vile 
mõne kalli inimese mälestuseks. Kõikide annetajate nimed 
jäädvustatakse kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga 
annetatud vile kohta väljastab kogudus tänukirja, millel kir-
jas, milline vile on kirikule kingitud. Vilede hinnad jäävad va-
hemikku 30-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 kirikumeeste poole.

Kogudusel on hea meel teada anda, et maikuu teises 
pooles algab J. Köleri fresko restaureerimine. 

Tööde teostamine toimub
 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti toel. 

Koguduse kanda jääb tasu
 tellingute paigaldamise ja rendi  eest. 

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. 
 

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

Oleme remondi heaks raha kogumisega jõudnud etappi, kus 
loosime välja taas auhinnad kõigi nimeliste remondi heaks an-
netanute vahel. Peaauhinnaks on Leonhard Lapini akrüülmaal 
“Sisemaastik”. Lisaks sellele loositakse välja mitmeid muid au-
hindu. Loosimisel osalevad annetajad, kes teinud nimeli-
se annetuse ajavahemikul 25.05.2012–23.05.2013. 
Olete oodatud  osa saama  loosimisest  ja  sellele  järg-
nevast  koosviibimisest  Kaarli  kirikus Kolmainupühal,  
26. mail.  Jumalateenistus algab 10.00 ja sellele järgneb 
ühine supisöömine ja loosimine. 
Oleme tänulikud kõigile, kes aitavad lauda katta kohvi- 
ja teekõrvasega. Maitsva supi eest hoolitseb kogudus! 

Seisuga 26.04.2013 
on remondi heaks 

laekunud 53 342 eurot



KAHEST MUUSIKAÕHTUST

7. mail esinevad Kaarlis muusikaõhtul Maris Lend (flööt, 
klaver) ja Maie Koldits (klaver), kes pakuvad kuulata klaveri-
loomingut neljale käele ning klassikat flöödile ja klaverile. Võin 
eksida, kuid minu teada ei ole Kaarli kirikus varem klaveril nel-
jakäe-muusikat esitatud, seepärast peaks see kontsert pakku-
ma erakordset huvi. 
Maris Lend on meile flötistina juba varasemast tuntud, niisa-
muti ka oma heliloomingu poolest, mida on laulnud koguduse 
koorid ja mis on kõlanud vaimulikel laulupidudel. Olles sügavalt 
palveline inimene, on loodus teda õnnistanud paljude annete-
ga: helilooja, pianist, organist, flötist, koorijuht ja pedagoog. Ta 
on veel ka muusikaliselt väga andekate laste ema, ühesõnaga 
– multitalent. Maie Koldits on aastaid töötanud klaveripeda-
googina Tallinna Georg Otsa nim Muusikakoolis ja olnud kla-
veriansambliseltsi „Allegro“ asutaja. Temagi üks poegadest on 
leidnud tee muusikasse ja teine mõtleb lavastajana, mida uut 
võiks selles osas tänases maailmas pakkuda. 
Kui uurisin, et kuidas Maris ja Maie ansamblipartneritena kokku 
said, sain trafaretse vastuse: Eesti on nii armsalt väikene ko-
hakene, et ühise ameti, eluviiside, väärtuste ja aatekaaslaste 
kokkusaamine pole mingi ime. Neid ühendab soov jagada seda 
muusikas peituvat jõudu, mis inimhinge puudutab ja kosutab. 
Schuberti lauludele on tehtud palju nelja-käe-seadeid, need on 
(nagu lauludki) pärlid muusikas. Schuberti kohta on öeldud, et 
orkestrit võis olla tema jaoks palju, klaverimängijate kahte kätt 
vähe, neli kätt aga just niipalju kui vaja! Nii et igal juhul tasub 
tulla kuulama seda igatsustest, elutõ(o)est ja hingerahust pul-
bitsevat loomingut ka Kaarli muusikaõhtul!
14. mail esineb Kaarlis muusikaõhtul Kaarli Koguduse 
Kontsertkoor, juhatavad Raul Talmar, Piret Aidulo ja Mar-
leen Nurm. Raul Talmar asus koori juurde tööle selle hooaja 
algul ja see on koori esimene iseseisev suurem ülesastumine 
uue peadirigendi käe all. Tema eestvedamisel kanti jõulude 
ajal Kaarlis ette Mart Siimeri keerukas, 13-osaline muusikaline 
jõululugu „Neljas kuningas“, mille helilooja kirjutas spetsiaalselt 
Kaarli kiriku jaoks ja mille ettekandmisest võtsid osa koguduse 
muusikakollektiivid. Küsides Raul Talmarilt, kuidas on ta suut-
nud koori n-ö oma käe alla saada, sain vastuseks: „Ega ma ei 
tea, kas ma juba Kaarli Koguduse Kontsertkoori oma käe alla 
olen saanud, kuid hetketi tundub, et meie mõtteviisid hakkavad 
ühtlustuma. Koostöö on alanud väga meeldivalt ja koori poolt 
äärmiselt toetavalt, mille üle olen südamest tänulik. Ajuti tun-
dub, et koori nimi „kontsertkoor” hoiab mõned potentsiaalsed 
lauljad koorist eemal (ilmselt tuleb igal nädalal uus kontsert 
anda), kuid uusi lauljaid me sooviksime oma ridadesse juurde 
küll ja koori kontsertide tihedus on täiesti paras (jõuab selgeks 
saada küll). Igal juhul on see mulle meeldiv ja huvitav väljakut-
se, mille vilju loodan maitsta üha küpsemal kujul.“ 
Seekordne kontserdikava on eri ajastuid puudutavalt mitme-
kesine ning koorile vokaaltehniliselt ja muusikaliselt üksjagu 
nõudlik: Knut Nystedt, Pärt Uusberg, Michael Haydn, Karl 
Jenkins, Arvo Pärt, Toomas Trass, Rein Kalmus, Andres Uibo, 
Kadri Hunt ja Leonardo Sciavao. Kahe laulu juhatamisega teeb 
oma koolimuusikaosakonna koorijuhtimise eksami Eesti Muusi-
ka- ja Teatriakadeemia tudeng Marleen Nurm, kelle õpetaja on 
Andres Heinapuu. Meie koguduse muusikajuht ja peaorganist 
Piret Aidulo on sel kontserdil nii koorijuhi kui ka organisti rollis.

Muusikateadlane Ene Pilliroog  

Heategevuslik vanavara 
korjandus Kaarli kiriku 

remondi heaks

PIIBLITUNNID
Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks 

mu teerajal. Psalm 119:105

Alates aprillikuust käime koos kord nädalas selleks, et lugeda 
erinevaid Pühakirja tekste ning arutleda ja jagada mõtteid 
loetu üle. Piiblitundi on oodatud igaüks, kes soovib süveneda 
Jumala Sõna rikkustesse. 

Piiblitunnid toimuvad teisipäeviti kell 14–15.30 
kogudusemaja õppeklassis.

30. aprill. Imetegu ja tähendamissõna. Markuse evangeelium 4
07. mai. Tõeline leib. Johannese evangeelium 6
14. mai. Palve. Matteuse evangeelium 6:9-13
21. mai. Kiusatus ja kannatus. Matteuse evangeelium 4:1-11
28. mai. Ülestõusnud Issand. Johannese evangeelium 21

Olete oodatud piiblitundidesse! 

Lisateave: õp Kaisa Kirikal (kaisa@ekn.ee, tel 5347 8967)

KEVADINE VÄLJASÕIT

11. mail toimub kevadine pereväljasõit
Külastame seekord Paldiski linna, kirikut ja Paldiski mitme-

kesise looduse ja  kultuurilooga poolsaart.

Kaasa võtta mõnus piknikueine, mis kõhtu täidab!

Väljasõit Kaarli kiriku eest kell 10, 
orienteeruvalt jõuatakse linna tagasi  kell 16.

Osalemine väljasõidul ainult eelregistreerimisega!

Osavõtutasu 12 € inimene, 
4 ja enama liikmega pere 40 €. 

Registreerumine kuni 8. maini.

Muuseumiöö “Öös on inimesi” 
Kaarli kirikus 18.05.2013:

18.00–18.30 Kaarli koguduse naiskoor, 
                     juhatab Marika Kahar
18.30–19.00 Kiriku ekskursioon Vootele Hansen
19.00–19.30 Orelimuusika pooltund Marika Kahar
19.00–21.00 Soovijatel võimalus külastada kiriku torne
20.00–20.30 vokaalansambel Vexilla Regis
21.00–21.30 Irene Kabonen - sopran, Piret Aidulo - orel
21.30–22.00 „Öös on inimesi“ – Kaarli kiriku inimesed  
                      ajaloolistel fotodel
http://www.muuseum.ee/et/kuum/muuseumioo/



MAI KIRIKUS...

Esmaspäev, reede     kell 10–13
Teisipäev, neljapäev  kell 10–13, 14–16
Kolmapäev            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, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB 10022004706006, 
Swedbank 221011214295
annetused remondi heaks: 
Swedbank 221040614950

KOGUDUSE KANTSELEI 

Leerikool
03.04.2013–30.06.2013
06.05.2013–30.06.2013
11.09.2013–08.12.2013

Toolivõimlemine 
neljapäeviti kell 11 koguduse majas 

Kaarli seeniorid
15. mai läheme külla Tallinna Jaani 

koguduse seenioridele. 
Koguneme kell 10.45 Jaani kiriku ees  

Koraalikoor 
02. mai kell 13 koguduse majas 

Diakooniatöö

TEELISTE KIRIK
01. mai – 30. september 

E, K, N, R kell 10-15
T kell 13-19

Ootame appi kiriku valvureid!
Kontakt: Jaanus Ruiso, Rein Vrager

KIRIKU KORISTAMINE
Reedeti kell 9 hommikul.

Olete oodatud!

SÜDAME KÕNE JUMALAGA
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära 
võtnud oma heldust! Ps 66:20
P 05. mai kl 10.00 Missa

Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas 
E 06. mai kl 13.00 Missa 
T 07. mai kl 17.30 Muusikaõhtu 

Maris Lend – flööt,klaver; Maie Koldits – klaver 
N 09. mai kl 18.00 Missa, Taevaminemispüha 
L 11. mai kl 18.00 Kontsert

Sankt Matteus koor Stockholmist. Kavas: Cristóbal de Morales, Arvo 
Pärt, Olivier Messiaen. Sissepääs vaba. 

PÜHA VAIMU OOTUS
Kristus ütleb: „Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese 
juurde.“ Jh 12:32
P 12. mai kl 10.00 Missa, Emadepäev  
E 13. mai kl 13.00 Missa  
T 14. mai kl 17.30 Muusikaõhtu 

Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor. 
Dirigendid: Raul Talmar, Piret Aidulo ja Marleen Nurm.  

N 16. mai kl 17.00 Kontsert
Kesklinna sotsiaalkeskus, juhandaja Vaike Sarn. 

PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. 
Sk 4:6
P 19. mai kl 10.00 Missa, I Nelipüha 
E 20. mai kl 13.00 Missa, II Nelipüha 
T 21. mai kl 17.30 Muusikaõhtu 

Meeli Lass – sopran, Siiri Ronimois – alt, Marju Riisikamp – orel
VARJATUD JUMAL
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis Tema au! Js 6:3
P 26. mai kl 10.00 Missa, Kolmainupüha 
E 27. mai kl 13.00 Missa 
T 28. mai kl 17.30 Muusikaõhtu 

Püha Vaimu kiriku kammerkoor Crede 25. sünnipäeva kontsert  

12. mail kell 11.30–13.30 kiriku esisel platsil 
HEATEGEVUSLIK LAAT KAARLI KOOLI 

(Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool) TOETUSEKS!

Käsitöö jm põneva müük; söök ja jook nii kohapeal kui kaasa, loterii
Võimalus külastada kiriku torni
Võimalus teha perepilt
Ja palju muud...

 Olete väga oodatud!


