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Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. Jh 16:20

Sellised lohutavad sõnad ütles Jeesus oma jüngritele, kuid viimastes tekitasid need vaid segadust ja arusaamatust, sest käies 
Jeesusega koos, ei mõistnud nad, missugusest kurbusest käib jutt. Meie teame, sest saame Piiblist lugeda, et mõne aja pärast 
Jeesus arreteeriti, Teda piinati ning viimaks hukati. Loomulikult võisid kõik need järjest aset leidvad sündmused jüngreid kohu-
tada ja kurvastada, sest arvasid nad ju, et on Jeesuses ära tundnud Messia, päästja, kelle abi juba ammu oodati.
Praegu kirikuaasta rütmi järgi paastuajas elades teeme millestki vabatahtlikult loobudes ruumi mõtetele Jeesusest, meenuta-
me Tema katsumusi ja kannatusi, et seeläbi ehk reaalsemalt tajuda Tema ohvri suurust, pisutki lähemale jõuda Tema üleela-
miste mõistmisele. 
Kuid nagu Jeesus julgustavalt ütles, ei tuleks meil mitte takerduda raskustesse ja kurbusesse, sest me teame kõigi Tema kan-
natuste eesmärki, teame lõpptulemust, teame, et kannatused päädivad mõõtmatult suure rõõmuga – Tema ülestõusmisega, 
seeläbi surma võimu murdmisega ja igavese elu lootusega, millest meiegi võime osa saada! Kinnitagu meid eluraskustes 
Jeesuse sõnad: „Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt 
ära“. Jh 16:22

Diakon Saima Sellak-Martinson

Kaarli suur maalritöö
Märtsi algusest jätkub Kaarli kiriku siseremont – jätkatakse 
kirikusaali lae ja võlvkaarte värvimistöödega, mis said alguse 
möödunud aasta veebruaris, mil värviti võidukaar.
Kirikulistele harjumuspärane punakaspruun lagi värvitakse 
pea täies ulatuses heledama värviga, mille valimisel lähtuti 
algsest toonist. Täpselt samasugust värvi ei olnud võimalik 
leida, kuna lae värvitoon on määratud koos sellele aastatega 
kogunenud paatinaga ja selle eemaldamine varasematelt 
liim– ja õlivärvikihtidelt on praktiliselt võimatu. Pealmise pinna 
puhastamisel eemaldub ka teatud kogus pigmenti, mistõttu ei 
saa enam kindel olla, milline on tegelik toon. Seetõttu katsetati 
sarnase tooni leidmiseks 75 värvitooniga.
Kaarli kiriku algaastatel kasutatud kütte- ja valgustussüsteemid 
nagu ka kiriku asukoht lõid eeldused tugeva paatinakihi tekkeks. 
Kui esialgu tekkis paatina küünaldest ja gaasilampidest tulevast 
tahmast, siis peale 1923. aastal paigaldatud elektrilampe on 
paatina põhjustajateks olnud keskküttesüsteem (1923. aastal 
paigaldati kivisöekatel). Tänapäeval põhjustab paatina teket 
kiriku asukoht tihedas liiklussõlmes
Põhjus, miks toona värviti lagi heleda asemel tumedaks, võib 
peituda selles, et hele lagi oli kaetud paatina kihiga ning selle 
katmine heleda värviga ei oleks andnud head tulemust. Samuti 
võidi arvestada sellega, et heleda värvi valimisel oleks pidanud 
lage uuesti värvima juba 20–30 aasta pärast, kuid kogu saali 
tellingute püstitamine oleks olnud väga kulukas töö
Kui 1923. aastal toimus lae värvimine puidust tellingutelt, siis 
nüüd kasutatakse selleks tõstukit, mis jääb kirikusse umbes 4 
kuuks. Koguduse tavapärast elu see ei sega ja kogudus jätkab 
oma harjumuspärases rütmis. Kuna Eestist sobivat tõstukit ei 
leitud, toodi see Norrast.
Töid alustati koorirõdu kohal olevast võlvkaarest ja edasi 
liigutakse altari suunas. Oreli kohal olevat lage ei värvita, see 
tehakse koos Walcker-oreli kapitaalremondiga.
Kaitseks värvipritsmete eest kaetakse etapiti pingid, seinad ja 

lühtrid kiledega. Seejärel valmistatakse remonditavad pinnad 
ette värvimistöödeks: kivist võlvkaared ja puidust laeosa 
puhastatakse tehnilise piiritusega, võlvkaartel teostatakse 
krohviparandused ning seejärel kõik pinnad värvitakse.
Aeganõudev protsess laele ja võlvkaartele sobivate toonide 
leidmiseks on juba läbitud, seekordseks väljakutseks on koos 
sisearhitektiga laes paiknevatele metallrosettidele sobiva tooni 
leidmine.
Lae värvimine läheb kokku maksma ca 50 000 eurot. Oleme 
tänulikud kõigile, kellel on võimalik kogudust selles suures 
töös toetada. Annetusi saab teha EELK Tallinna Toompea 
Kaarli Koguduse kontole (Swedbank EE902200221040614950 
märksõna „lagi“). 



Kirikukool ja Kaarlikese 
huviringid!

Muusikastuudio (beebikool, mudilaste muusikaring, 
mudilaskoor, lastekoor, noorteansambel.

Loovusklubi (liikumisringid, loovusring mudilastele, käsitöö- 
ja loovusringid)

Täpsem info:  www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

Kogudus on silmitsi vajadusega anda auväärt vanuses 
Walcker-orelile puhkust ja saata see kapitaalremonti. Oreli 
kapitaalremont läheb maksma umbes 400 000 eurot.

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 EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ris-
timispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis endani-
melise orelivile. Kõikide annetajate nimed jäädvustatakse 
kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile 
kohta väljastab kogudus tänukirja, millel kirjas kirikule kin-
gitud vile nimi. Vilede hinnad jäävad vahemikku 10-st kuni       
3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega mõ-
nest sentimeetrist kuni 6 meetrini. 
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetate oreli 
remonti 3 euroga.
2013. aastal laekus oreli toetuseks 11 000 €.

Kirikule on kingitud 110 orelivilet.
Täname lahkeid annetajaid!

Märtsis jätkati kirikusaali lae ja võlvkaarte värvimistöödega, 
mis said alguse möödunud aasta veebruaris, mil värviti või-
dukaar.
Kirikulistele harjumuspärane punakaspruun lagi värvitakse 
pea täies ulatuses heledama värviga, mille valimisel lähtuti 
algsest toonist. 
Värvimistöödeks kasutatakse tõstukit, mis jääb kirikusse 
umbes 4 kuuks. Koguduse tavapärast elu see ei sega ja ko-
gudus jätkab oma harjumuspärases rütmis. 
Töid alustati koorirõdu kohal olevast laest ja liigutakse altari 
suunas. Oreli kohal olevat lage ei värvita, see tehakse koos 
Walcker-oreli kapitaalremondiga.
Lae värvimine läheb kokku maksma ca 50 000 eurot. 
Oleme tänulikud kõigile, kellel on võimalik kogudust selles 
suures töös toetada. 
Annetusi saab teha EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudu-
se kontole (Swedbank EE902200221040614950 märksõna 
„lagi“).

KAARLI SUUR MAALRITÖÖ

PÜHALAULU KOOLI PERE OOTAB OSA SAAMA 
EMAKEELSEST PSALMILAULUST

Pühalaulu kooli pere ootab osa saama emakeelsest psalmi-
laulust igal neljapäeval kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. 

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

Lisainfo:
Eerik Jõks (eerik@ekn.ee; 619 9100, 5300 8086)

REET OHNA 
AKVARELLMAALIDE NÄITUS

Koguduse maja
kantselei ooteruumis

maikuu alguseni.



Lunastus Kristuses
Kaarli kirikus 29. aprillil toimuv muusikaõhtu kujuneb suursünd-
museks, sest kümne aasta järel tuleb taas ettekandele Hugo 
Lepnurme kantaat „Lunastus Kristuses“. See ligi pooletunnine 
teos salvestati esmakordselt 1989–1991 Oleviste kirikus Mar-
go Kõlari juhatusel ja 1994 ilmunud CD-d on võimalik tänagi 
kuulata. Kümme aastat tagasi kanti teos ette Estonia kontser-
disaalis Coro Consonante ja Collegium Consonante esituses. 
Hugo Lepnurme Muusikaühingu ja maestro õpilaste eestvõttel 
on kantaat tänavu mitmel korral kavas lugupeetud organisti, 
pedagoogi ja helilooja 100. sünniaastapäevale pühendatud üri-
tuste seas. Kaarlis toimuv kontsert on just-kui eelproov enne 
suurteose esitust 22. juunil Suure-Jaanis toimuval vaimulikul 
laulupäeval.
„Lunastus Kristuses“ valmis 1955. aastal. Meenutame, et aastad 
1950-1956 olid Hugo Lepnurmele eriliselt katsumuslikud, 
sest oma parimas loomeeas oli ta kui „sektant ja sobimatu 
õppejõutööle“ vabastatud teenistusest konservatooriumis ja 
välja tõugatud heliloojate liidust. Organiste sai ta koolitada 
kuni 1948. aasta kevadeni, 1950. aasta kevadel lõpetati 
konservatooriumis kogu oreliklassi töö. Oma mälestustes on 
ta öelnud, et sel süngel ajal tõmbasid niite Kunstide valitsuse 
juhataja Max Laosson ja heliloojate liidu sekretär Harri Kõrvits. 
Mida oli inimestel valida? Kas lasta end kui lambaid tarastada 
ja võõrale rajale juhtida, ulguda koos huntidega või vastata 
otsustavalt: „Ei!“ Nii mõnestki ettepanekust jätkus Hugo 
Lepnurmel kindlameelsust lahti öelda, tundes lindpriiusest 
koguni kergendust. Tõepoolest – jõujooned olid temagi elus 
määratletud, polnud enam tarvidust kanda maske ja seeläbi 
hingeliselt lõhestuda. Juba 1945. aasta märtsist tundnud ta 
suurt seesmist kitsikust ja vajadust hingelise tasakaalu järele. 
Otsinud jumalasõnast vastuseid, leidis ta sealt kinnituse, 
et igaühe isiklik pöördumine peab toimuma ta hinges. Oma 
südametunnistuse sammudele leidis ta palvetuge ja osadust 
kohtumistes vaimuliku ja kunstniku Peeter Singiga.  
Olles 50-ndatel oma ametipostidelt tagandatud ja ühiskonnas 
justkui „eikeegi“, korrastas ja parandas ta siin-seal oreleid ja 
valmistas membraane, esines mõnes kirikus muusikaõhtul, 
paaril korral Estonia kontserdisaalis (nt 1950 Bachi 200. 
surma-aastapäeva kontserdil koos Jenny Siimoni ja Vladimir 
Alumäega ja 1951 Zara Doluhhanovaga) ning koguni 
Leningradi filharmoonia saalis. A-il 1952–1961 oli ta Tapa 
koguduse organist ja koorijuht ning 1953–1954 lühikest aega 
ka Tallinna toomkoguduse organist-koorijuht. Need viimased 
ametid olid tol ajal väga olulised – ikkagi ametlik elukutse, mis 
andis majavalitsuse silmis elamisõiguse omas korteris!  Nendes 
oludes valmis piiblitekstidele ta kantaat „Lunastus Kristuses“, 
mis veendunud usutunnistuse väljendusena on oma ajas 
erakordne teos. Alguskoraali palve „Oh Jumal, tule Sina nüüd 
abiks armuga“ andis heliloojale hingetuge. Kui meiegi seda 
palume, ei jäeta meid kunagi üksi. 
29. aprillil esitavad kantaadi „Lunastus Kristuses“ Kaarli 
koguduse Kontsertkoor, Viimsi koguduse kammerkoor, 
Tallinna toomkoguduse koor „Laudate Dominum“, 
organistide-koorijuhtide segakoori „KOSK“ lauljad, Kristiina 
Under (sopran), Ott Indermitte (bariton), Ooperkvartett, Maris 
Lend (flööt) ja Piret Aidulo (orel). Juhatab Raul Talmar.

Muusikateadlane Ene Pilliroog

Loengusari toimub teisipäeviti kell 18.30 koguduse 
õppeklassis  /Toompuiestee 4/.

Sissepääs vaba,  võimalik teha vabatahtlik annetus

LOENGUSARI 
“JALUTADES JUMALA AEDADES”

1. aprill Risto Paju. Tallinna raidkivikunstist

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal! Ps 119:105

Olete oodatud piiblitundidesse! 
Käime koos kord nädalas

teisipäeviti kell 14.00–15.30 kogudusemaja õppeklassis.
Oodatud on igaüks, kes soovib süveneda Pühakirja.

Suurel Reedel, 18. aprillil kell 13-15
Tallinna kirikuid läbiv

RISTITEERÄNNAK
väikestele ja suurtele

Algus kell 13 Tallinna Jaani kirikus

Vaiksel Laupäeval, 19. aprillil kell 18–21 
koguduse maja õppeklassis 

MUNADE VÄRVIMINE! 

   
ÜLESTÕUSMISPÜHAD KOGUDUSEGA

20. aprillil kell 10

Tähistame ühiselt kirikuaasta suurimat püha jumala-
teenistusega, kuhu on oodatud terve pere!

Lastele jutluse ajal käärkambris oma tegevus.
Peale jumalateenistust:

Jagame teelauas kaasatoodud küpsetisi.
Veeretame ja koksime värvitud mune.

Mängime ja laulame vanade rahvatraditsioonide järgi.
Võta kaasa endale ja sõpradega jagamiseks värvitud 
mune ning too kaasa midagi maitsvat ühisele lauale 

panemiseks!

Värvime mune nii endale kui ka koguduse 
ülestõuspühade tähistamise tarbeks.

Munad võtke ise kaasa! Mune saab ka 
eelneval nädalal annetada tuues need 
kirikusse või koguduse kantse-leisse 

vahemikus 14.–18. aprill. 



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, 619 9101
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 

Leerikool
19.02.2014–18.05.2014
21.04.2014–06.07.2014
10.09.2014–07.12.2014

KIRIKU KORISTAMINE
Reedeti kell 10 hommikul.

Diakooniatöö
Koraalikoor 3. aprillil kell 13 

koguduse majas
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas
Seenioride klubi 16. aprillil kell 14 
Endast ja oma tegemistest tuleb 

rääkima ka huvitav külaline.

Noorteleer 
alustas 25. märtsil 2014

APRILL KIRIKUS...
ELULEIB 
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see 
kannab palju vilja! Jh 12:24

E 30. märts kell 13 Missa, II Ülestõusmispüha
T 01. aprill kl 17.30 Muusikaõhtu

Ansambel SAVEtempo (Peterburg)
KANNATUSTE 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 06. aprill kl 10.00 Missa
E 07. aprill kl 13.00 Missa
T 08. aprill kl 17.30 Muusikaõhtu

Ludmilla Kõrts – sopra, Kadri Ploompuu – orel
AUKUNINGA ALANDUSTEE
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene 
elu. Jh 3:14b,15

P 13. aprill kl 10.00 Missa, Palmipuudepüha
E 14. aprill kl 13.00 Missa
T 15. aprill kl 17.30 Missa, Vaikne Nädal
K 16. aprill kl 17.30 Missa, Vaikne Nädal
N 17. aprill kl 17.30 Missa, Suur Neljapäev

Kaastegev segakoor
R 18. aprill kl 17.30 Missa, Suur Reede
L 19. aprill kl 23.00 Vigiilia
KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD! 
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning 
minu käes on surma ja surmavalla võtmed! Ilm 1:18

P 20. aprill kl 10.00 Missa, I Ülestõusmispüha
E 21. aprill kl 13.00 Missa, II Ülestõusmispüha
T 22. aprill kl 17.30 Muusikaõhtu

Tiit Kiik – orel, Kaastegev solist
ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD 
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastu-
sest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise 
läbi surnuist. 1Pt 1:3

P 27. aprill kl 10.00 Missa
E 28. aprill kl 13.00 Missa
T 29. aprill kl 17.30 Muusikaõhtu

Kaarli koguduse kontsertkoor, Viimsi koguduse segakoor, SK 
KOSK lauljad. H. Lepnurm: kantaat Lunastus Kristuses

K 30. aprill kl 19.00 Silvi Vraidi mälestuskontsert Valguses ja varjus


