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Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks
Kristuses Jeesuses. Gl 3: 28
Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist,
sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Gl 3: 28

Maikuu juhtsalm viitab kristlaseid ühendavale usule. Paulus kõneleb selle kirja peatükis sellest, et kui inimesed on tahtnud
eristuda määratledes enda positsioone, võimalikke kohustusi, ülesandeid ning õigusi, siis usuga Kristusesse oleme saanud
üheks. Ei ole enam nii olulised eelpool loetletud erisused, vaid meid kõiki ühendav usk Jeesusesse Kristusesse. Sellepärast
kasutatakse sageli ütlust: “vennad ja õed Kristuses”.
Ehkki see on ilus ütlus ja ilus mõte, toob see vägisi pähe küsimuse: kas me tegelikult tajume, mida selline ühendav usk
tähendab? Ilmselt sageli ei taju, sest tänases maailmas oleme harjunud mõtlema pealiskaudsemalt ning süvitsi mõtlemine on
sageli vaid sõnakõlks.
Pealiskaudne mõtlemine aga tingib selle, et enam ei süveneta ja mõtestata olulisi teemasid. Nii võetakse omaks seisukohad,
mis ei kuulu enesele, vaid kellelegi teisele ning võetakse omaks lühiajalised arvamused ja seisukohad, mis ei toeta kaugemat
eesmärki, ühtsusest rääkimata.
Kristlastele ei tohiks selline mõtlemine olla omane. Peaksime püüdlema selle poole, et vaatame ja arutleme maailmast avatult,
pidades aga eneste ees silmas meid ühendavat uaku Kristusesse.
Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. 1Jh 5:4

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Kogudus kirjastas raamatu “Kunstniku käepuudutus.
J. Köleri freskomaal “Tulge minu juurde kõik...”
Kaarli kogudus on üle pika aja kirjastanud raamatu. Seekord
on tegemist kakskeelse väljaandega “KUNSTNIKU KÄEPUU-

DUTUS. Johann Köleri freskomaal „Tulge minu juurde kõik
...”” “The Artist’s Fingerprint. Johann Köler’s fresco Come
unto Me, All ...” laiendades seeläbi lugejaskonda ka väljapoole

Eesti piire.
Johann Köleri Kaarli kiriku apsiidimaal on eestlastele krestomaatiline kunstiteos, mille märgi-staatus ei tulene üksnes töö
kunstilisest väärtustest, vaid ka ajaloolisest, rahvuslikust, kohaspetsiifilisest ja kontekstipõhisest identiteedist. Seetõttu on
teost palju uuritud, sellest on kirjutatud nii teaduslikus kui ka
populaarses vormis, töö on visuaalse kujundi ja kuvandina sööbinud iga eestlase mällu.
Mis ajendas aga teost veel kord fookusse võtma?
2013. aastal viidi läbi altarimaali esmakordsed täismahus konserveerimistööd selle valmimisest saadik. Selleks paigaldati
igapäevaselt kättesaamatus kõrguses asuva kunstiteose ette
tellingud, mis võimaldasid lisaks restaureerimisele teha maalile
põhjalikud materjalitehnilised uuringud.
Raamatu idee autor ja koostaja on Hilkka Hiiop, kes oli ka freskomaali restaureerimis-konserveerimistööde juht. Kuna tööde
käigus tuli lisaks juba teadaolevale materjalile välja palju uut
ja huvitavat, siis tekkiski soov seda laiema lugejaskonnaga jagada. Nii viibki raamat lugeja koos uurijatekonservaatoritega
tellingutele ja näitab seda erakordset maali lähivaates.
Raamatule on sissejuhatava osa kirjutanud koguduse juhatuse esimees Vootele Hansen. Järgnevad tekstid on kirjutanud
Tiina-Mall Kreem ja Hilkka Hiiop, ja nendes on antud väike ülevaade J. Kölerist kui esimesest eesti soost professionaalsest
maalikunstnikust ja rahvusliku maalikoolkonna loojast, Kaarli
kiriku freskomaali saamisloost ja J. Köleri autoritehnikast, ap-

siidimaalimaali ajaloolisest taustast ja tehnilisest ülesehitusest,
Köleri maalitehnilisest arsenalist, autori märkidest ning kompositsiooni ülesehitusest, 2013. aastal läbi viidud konserveerimistöödest jms. Raamatus on olulisel kohal visuaalne pool ja see
on rikas illustratiivse materjali poolest.
Raamatu trükkimist toetas Kultuurikapital, muud kirjastamisega
seotud kulud kandis Kaarli kogudus.
Raamatu kujundaja on Villu Plink, keeletoimetaja Karin Leesment ja Renita Raudsepp.
Tallinna Kaarli Kogudus on rõõmus ja tänulik, et eesti kulturilukku olulise jälje jätnud J. Köleri freskomaali lugu on jäädvustatud
raamatuna.

Raamatu esitlus toimub 11. mail orienteeruvalt kell
11.30 peale jumalateenistust.
Raamatu müügist saadud tulu läheb kiriku remondi
toetuseks.

KAARLI SUUR MAALRITÖÖ
Märtsis jätkati 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.
Värvimistöödeks kasutatakse tõstukit, mis jääb kirikusse
umbes 4 kuuks. Koguduse tavapärast elu see ei sega ja kogudus 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.

Foto: Arho Tuhkru

Annetusi saab teha EELK Tallinna Toompea Kaarli Koguduse kontole (Swedbank EE902200221040614950 märksõna
„lagi“).

Seisuga 1. mai on lae värvimiseks annetatud 277 €.
Täname lahkeid annetajaid!

REMONTTÖÖD APRILLIS
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 ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis endanimelise orelivile. Kõikide annetajate nimed jäädvustatakse
kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile
kohta väljastab kogudus tänukirja, millel kirjas kirikule kingitud vile nimi. Vilede hinnad jäävad vahemikku 10-st kuni
3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetate oreli
remonti 3 euroga.

2013. aastal laekus oreli toetuseks 11 000 €.
Kirikule on kingitud 175 orelivilet.
Täname lahkeid annetajaid!

Aprillis on lae värvimistööd edenenud jõudsalt. Lõpetatud on
esimene etapp – alates koorirõdust on värvitud kaks suurt ja
üks väike kaar ning jõutud on kirikusaali keskossa. Praeguseks on kulunud puhastustöödeks 225 liitrit piiritust ja värvimistöödeks 170 liitirt värvi (70 liitrit puidule ja 100 liitirit kivipinnale). Värvmistööde käigus on tõstukit ümber paigutatud
kolmel korral. Kui esimesel korral kulus tõstuki ümberpaigaldamiseks kaks päeva, siis nüüd tänu kogemustele ja abimaterjalidele õnnestus see juba poole päevaga. Tõstuki “käpad”
toetuvad kirikupinkidele, käppade alla on ehitatud selleks sobivad tugevad alused.
Lae puhastamise käigus leiti aga lae keskosa puidust dekoratiivselt tähtvõlvilt puidu kahjustused. Põhjus jääb 30 aasta
tagusesse aega: 1985ndatel vahetati kirikul katuseplekk, enne
seda olid toimunud katuselt aga läbijooksud (vihmaveed, lumasulamisveed). Kogu puitosa “võetakse” nüüd luubi” alla, suure
tõneäosusehga on kahjustus neljas neelukohas. Peale ekspertiisi läbiviimist alustatakse lahenduste leidmist kahjustatud
puitosade turvaliseks vahetamiseks. Tööd raskendab puitosadele ligipääs. Puitosad tuleb kirikusaalist toestada ja seejärel
pööningult eemaldada topeltlae vahele sattunud liiv. Siis selgub
lõplik kahjustuse ulatus ja puitosade vahetamise viis.
Töid teostab kauaagne koostööpartner HeaKoda OÜ. Töid
tehakse kahes vahetuses – varahommikul kella kuuest kuni
hilisõhtuni.

Märtsis ja aprillis on töödele kulunud 11 714 €.

Emeriitprofessor Mati Palmi
õpilaste kevadkontsert
Kauni tavana esinevad Kaarli kirikus 27. mail toimuval muusikaõhtul Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia emeriitprofessori Mati
Palmi õpilased.
Nii mõnedki neist on meil esinenud juba järjepidevalt, näiteks
metsosopran Jin Jing (Hiina) ning bariton Grigori Seliverstov
ja bass Pavlo Balakin (Ukraina). Seekord lisanduvad baritonid
Arvīds Keinis (Läti) ja Roman Cherivinko (Ukraina), bass Pavel
Lapkovski ja bassbariton Olari Viikholm.
Kuigi noored muusikud on tulemuslikult osalenud nii laulukonkurssidel kui ka festivalidel, siis esinemine Eesti suurima ja
tämbririkkaima oreli saatel (nagu seda on Kaarli Walckeri orel!)
on neile andnud kordumatuid muusikakogemusi.
Kontserdikavas on Bachi, Händeli, Mozarti, Villem Kapi jt heliloojate loomingut. Koos oma õpilastega esineb ka emeriitprofessor Mati Palm, orelil Piret Aidulo.

KOGUDUSE FOTONURK

EMADEPÄEVA
PEREJUMALATEENISTUS JA
HEATEGEVUSLIK LAAT

11. mail kell 10

Ootame teid koos perega Kaarli kirikusse emadepäeva
perejumalateenistusele.
Esinevad kõik Kaarlikese Muusikastuudio rühmad ning kaasa
teenivad koguduse lapsed ja noored.
Kirikukooli lapsed saavad tunnistused.
Kõik lapsed on oodatud õnnistamisele.
Peale jumalateenistust kell 11.30–13.30 kiriku esisel
platsil HEATEGEVUSLIK LAAT KAARLI KOOLI TOETUSEKS!

VÄLJASÕIT TARTUSSE
10. mai

Munade veeretamine Ülestõusmispühadel

Väljasõit „Heade mõtete linna“ Tartusse, kus tutvume Peetri,
Pauluse ja Jaani kirikuhoonetega ning koguduste tegemistega.
Pauluse kirikus pakutakse ka lõunasööki.
Väljasõit kell 8.30 Kaarli kiriku eest, tagasi jõuatakse umbes 20.30.
Soovitav osavõtutasu 17.- eurot.
Osavõtust teada anda 7. maiks.
Info: Saima Sellak-Martinson

Ühine kohvilaud peale Ülestõusmispühade teenistust

e-post: saima.sellak-martinson@eelk.ee
tel 5301 5848

MAI KIRIKUS...
HEA KARJANE
Kristus ütleb: Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja
mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh
10:11a,27–28a
P 04. mail kell 10.00 Missa
Solist Veera Tales
E 05. mail kell 13.00 Missa
T 06. mail kell 17.30 Muusikaõhtu
Triin Ella - metsosopran, Piret Aidulo – orel
L 10. mail kell 16.00 Credo festivali kevadkontsert
Kammeransambel
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on
sündinud! 2Kr 5:17
P 11. mail kell 10.00 Missa, Emadepäev
E 12. mail kell 13.00 Missa
T 13. mail kell 17.30 Muusikaõhtu
Kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid, juhendaja Vaike Sarn
L 17. mail kell 18.00 Muuseumiöö kontsert
Toomas Bubert - viiul, Marika Kahar – orel
kell 19.00 Muuseumiöö kontsert
Marika Kahar - orel
kell 20.00 Muuseumiöö kontsert
Ansambel Vexilla Regis, orelil Piret Aidulo
kell 21.00 Muuseumiöö kontsert
Irene Kabonen - sopran, Piret Aidulo - orel
TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1
P 18. mail kell 10.00 Missa
E 19. mail kell 13.00 Missa
T 20. mail kell 17.30 Muusikaõhtu
Maire Martinson – sopran, Tiit Kiik – orel
SÜDAME KÕNE JUMALAGA
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud
oma heldust! Ps 66:20
P 25. mail kell 10.00 Missa
Naiskoori 61.aastapäev
kell 12.00 Keskpäevamuusika Vanalinnapäevade kirikupäeva raames
Musitseerivad Toomas Bubert - viiul ja Marika Kahar - orel
kell 12.30 Kaarli kirikut tutvustav loeng
Eesti suurima oreli tutvustamine, avatud pääs kiriku torni
E 26. mail kell 13.00 Missa
T 27. mail kell 17.30 Muusikaõhtu
Mati Palm ja tema õpilased Eesti Muusika – ja Teatriakadeemiast
N 29. mail kell 17.30 Missa, Taevaminemispüha

Leerikool

19.02.2014–18.05.2014
21.04.2014–06.07.2014
10.09.2014–07.12.2014

Diakooniatöö
Koraalikoor 8. mail kell 13
koguduse majas

Toolivõimlemine neljapäeviti
kell 11 koguduse majas

Seenioride klubi 21. mail kell 14
Endast ja oma tegemistest tuleb
rääkima ka huvitav külaline.

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 10 hommikul.

KOGUDUSE KANTSELEI

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

