
Teie aga olete “valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, 
kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. 1Pt 2:9
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Teie aga olete “valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, 
et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. 1Pt 2:9 

Usule tulnud inimestele on alati vaja kogenud uskliku inimese tuge ja nõuannet. Tema toel  suudetakse usku mõista ja edasi 
kasvada ning ületada usuküsimustes tekkinud kahtlused.
Ülaltoodud kirjakohas julgustabki apostel Peetrus Väike-Aasia noori kristlikke kogudusi usuteed kindlalt jätkama. Kirjas mee-
nutab ta neile, et minevikus enne Kristuse tundmist olite te oma himude all ja teis oli tuleviku suhtes täielik teadmatus. Nüüd 
aga uskudes Jeesusesse Kristusesse ja Tema lunastustöösse olete saanud usu läbi pühaks rahvaks. Jumalarahvast juhib 
alati Issand ise, seetõttu on Ta andnud rahvale teada seda, mida teised ei tea!  Mida on siis Issand ilmutanud pühale rahvale? 
Sellele küsimusele annab vastuse Peetrus oma kirja  sissejuhatuses: „Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse 
Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist 
kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis taevas on tallel teie jaoks, mida Jumala väega valvatakse usu 
läbi õndsuse jaoks, mis on valmis ilmsiks tulema viimsel ajal!“ /1Pt 1:3-5/ 
Kadumatu ja närtsimatu pärandi kätte saamiseks tuleb kristlasel käituda Jumala omandrahva väärikusega. Selleks peavad 
kristlased maha panema endas oleva viha, ahnuse, kadeduse, apluse, lihahimu, uhkuse, laiskuse - kõik selle, mis viib inimese 
kaugemale oma Loojast. Eelnimetatud „surmapatte“ hüljates, suudetakse endalegi märkamatult korraga näha ümbritsevat 
maailma imelises, jumaliku armastuse valguses. Selle valguse kuumus suudab ära põletada inimese südames olevad kurjuse 
juured, aga on ka soojuseks meelekindluse, õigluse, mõõdukuse, halastuse ja usu seemnetele.   
Jeesus Kristus on surnuist ülestõusnud. Tõesti, Ta on ülestõusnud, selleks, et saaks kogu maailmale nähtavaks Jumala ar-
mastus ja halastus ning jääks kehtima elav lootus rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks teile, kes te olete Kristuses ja 
selliselt olete usu läbi saanud Jumalale kuninglikuks preesterkonnaks, pühaks rahvaks ja omandrahvaks.

Koguduse diakon Tiit Zeiger

SÕNAD JA TEOD

Kaarli kiriku ümbruse maastikuarhitektuursed eskiisid

Tallinna Tehnikakõrgkooli 3. kursuse rakendusarhitektid kasu-
tasid aine “Haljastus ja väikevormid” raames õpiobjektina Kaar-
li kiriku ümbrust ja Kaarli puiesteed. Kursuse tulemusena valmi-
sid grupitöödena maastikuarhitektuursed eskiisid. Tööd kaitsti 
2015. aasta detsembris ja nüüd saab valikuga neist tutvuda nii 
kodulehel kui ka kirikus. Tööde juhendaja oli Tiina Tuulik.
Kuna tegemist oli akadeemilise projektiga, siis võisid ideed olla 
lennukad – liikluse ümberkorraldamisest kuni kiriku ümbruse 
olemasoleva haljastuse likvideerimiseni (teadmisega, et ole-
masolev on siiski parem kui uue istutamine).
Nii on osa töödest suurejoonelise linnaehitusliku lahendusega, 
kus liiklus on radikaalselt ümber korraldatud ja sildu ehitatud. 
Leidus ka töid veesilmade, purskkaevude ja skulptuuridega… 
Ja muidugi oli ka alahoidlikumaid ja kergemini elluviidavamaid 
töid.
Mitmes eskiisprojektis oli kandvaks ideeks visuaalse seose 
loomine Kaarli kiriku ümbruse ja Kaarli puiestee vahel. Selleks 
kasutati siduvaid elemente, näiteks sarnast haljastusmustrit ja 

pinnakatteid.
Oli ka lahendusi, kus Kaarli kiriku ümbrust ja Kaarli puiestee 
parki vaadeldi eraldiseisvate osadena ja/või kasutati erisuste 
esiletoomist.
Sooviti ka parandada ühendust kiriku ja puiestee vahel, luua 
mugavaid ja toimivaid ligipääsuvõimalusi jalakäijatele ja kerg-
liiklejatele. Kasutati ära ka looduslikku maapinna kallet.
Töödes kajastus ka soov taastada Kaarli kiriku tähtsus antud 
piirkonnas, rõhutades selleks vaateid kirikule, suurendades 
ümbritsevat roheala koos puhkenurkadega ning pakkudes 
rahulikku ja puhast linnakeskkonda. Selleks vähendati auto-
de liiklust, sõidurajad muudeti kaherealisteks ja autoteed viidi 
0-tasapinda.
Mitmetes lahendustes oli kõrghaljastus eemaldatud ja selle 
asemele kavandatud uus madal ja keskmise kõrgusega tai-
mestik, mis kirikut liialt ei varjestaks.
Loodetavasti viiakse mõni väljapakutud lahendustest ka reaal-
selt ellu.



TOETA KA SINA ALANUD ORELIREMONTI

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskasti.

2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arvelduskontole EE452200221057033689.

3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – 
ristilapsele ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või 
hoopis endanimelise orelivile. Vilede hind jääb vahemikku 

10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet 
pikkusega mõnest sentimeetrist 6 meetrini. 

4. Helistades annetustelefonil 9007704 
toetad oreli remonti 3 euroga.

Seisuga 1. märts 2016 
on annetustena laekunud  60 547 eurot

ja kirikule kingitud 499 nimelist orelivilet

TÄNAME LAHKEID ANNETAJAID!

Hea kirikuline!

Oleme üheskoos Kaarli kiriku korda teinud - 
kirikusaal on puhas ja kaunis ning 

toetab  koguduselu selle mitmekesisuses. 
Aitäh teile, ustavad koguduse liikmed ja 

lahked annetajad, toetuse eest!

Alustasime sel aastal Kaarli kiriku haruldase 
Walcker-oreli  kapitaalremonti, 

mis maksab 250 000 eurot ja kestab 3 aastat. 
Paneme üheskoos oreliviled 

taas puhtalt kõlama!

KOLM KORDA BACH
Teisipäeval, 19. aprillil kell 17.30, toimub Kaarli kirikus üks 
tavapärasest suurejoonelisem muusikaõhtu. Laval on Tallinna 
Kammerkoor ja Kaarli koguduse kammerkoor, organist Piret 
Aidulo, keelpillidel kauaaegne Estonia teatriorkestri viiuldaja 
Toomas Bubert, ERSO orkestrant Piret Sandberg ja muusi-
kaakadeemia tudeng Raido Lill. Solistidena astuvad üles te-
nor Mark Woodcock Ameerika Ühendriikidest, sopran Kristiina 
Under Estonia teatri koorist ja bariton Ott Indermitte RAM-ist. 
Juhatab Pärtel Toompere.
Kava seob tervikuks heliloojate perekonnanimi – kõlavad Jo-
hann Christian Bachi „Magnificat“, Johann Ludwig Bachi motett 
„Ich habe dich ein klein Augenblick verlassen“ („Ma jätsin Sind 
maha vaid üürikeseks silmapilguks“) ning esimene osa Carl 
Philipp Emanuel Bachi oratooriumist „Auferstehung und Him-
melfahrt Jesu“ („Jeesuse ülestõusmine ja taevasseminek“).
J. C. Bach (1735–1782) oli Johann Sebastian Bachi üheteist-
kümnes ja noorim poeg. Ta elas suure osa oma elust Itaalias 
ja Inglismaal, töötas organistina ning pöördus katoliiklusesse. 
„Magnificat“ on stiilipuhas näide tol ajal uudsest helikeelest, mis 
eristub nii tema vendade kui ka isa loomingust ja mis vaimustas 
väga noort Mozarti. Tonaalses teoses on tähtsal kohal rohked 
dünaamilised kontrastid, kuid üldmuljelt on see siiski pigem jää-
davalt rõõmus ja uhke igiliikur, andes selgelt edasi loo sõnumit: 
„Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu 
päästja pärast“.
J. L. Bach (1677–1731) on Johann Sebastian Bachi kaasaeg-
ne, kuid nende lähim ühine sugulane on vana-vana-vanaisa 
Veit Bach. Heliloojad tundsid teineteist ning Johann Sebastian 
kandis ka vähemtuntud kolleegi kantaate ette. „Ich habe dich 
ein klein Augenblick verlassen“ on motett, mille helge ja pisut 
jõululikult kõla taga on traagiline sisu. Vanast testamendist lae-
natud A-osa tekst kutsub üles, et usule ei pöörataks selga ka 
siis, kui kõik ei lähe hästi. Vaheosas on dialoog lapsevanemate 
ja varalahkunud lapse vahel: kui vanemad ei varja oma kurbust 
ja kannatusi, mida nad peavad läbi elama, siis laps lohutab, kii-
tes hauatagust elu, kus ta ei pea tundma valusid ega viletsust. 
Võimalik, et Johann Ludwig Bach on teoses kajastanud oma 
isiklikku traagikat.
C. P. E. Bach (1714 – 1788) oli Johann Sebastiani poeg, keda 
eluajal tunti suguvõsa kuulsaima esindajana. Mozartilt pärineb 
tsitaat: „(C.P.E) Bach on isa, me oleme poisikesed.“ Ta oli he-
liloojana isast märksa uuenduslikum, kirjutades ka stiilis, mis 
omane lausa vararomantikutele. Kaheosaline oratoorium „Jee-
suse ülestõusmine ja taevasseminek“, millest sellel kontserdil 
tuleb ettekandele esimene osa, on näide helilooja mitmekülg-
susest. Emotsionaalsel skaalal on esindatud nii äng kui ka 
triumf, nii müstika kui ka hämmastus. Samamoodi on mitmeke-
sine ka muusikaline pool – baroksete retsitatiivide kõrval võiks 
mõne numbri omistada vabalt ka sajandi võrra hiljem elanud 
heliloojaile.
Kontserdil laulab 54-aastase ajalooga Tallinna Kammerkoor, 
kes osaleb vahetult enne seda ülesastumist konkurssidel Jõh-
vis ja Itaalias Riva del Gardas. Koori peadirigent Aivar Lešt-
šinskile omistati äsja Arvo Ratassepa mälestuspreemia. Koori 
abidirigendid on muusikaakadeemia tudengid Pärtel Toompere 
ja Mariell Aren. Kaarli koguduse kontsertkoori hooaeg möödub 
ennekõike pühapäevastel jumalateenistustel ja ühiskontserti-
del lauldes, kuid nad annavad täispikkasid kontserte ka üksi. 
Sel hooajal on nende põhirõhk välismaa muusika mitmekülg-
susel ning varasemast rohkem on lauldud saksa ja ungari koo-
rimuusikat. Koori dirigendid on Piret Aidulo ja Pärtel Toompere.

Pärtel Toompere



KOPLIMEMBRAANIDE PAIGALDAMINE, MÄNGUPULDI MONTAAŽ..
Märtsis jätkusid Walceri oreli kapitaal-
remonditööd. Orelilt võeti remondiajaks 
paigaldatud katted maha, paigaldati 
ristid ja puhastati prospekt. Tööd teos-
tati tõstukilt.
Tehtud töödest võiks eraldi välja tuua 
järgmise:
1 Koplimembraanide paigaldamine ja 
reguleerimine
2. Mängupuldi montaaž
3. Vilemembraanide remont
4. Puitvilede puhastamine
5. Vilelaudade remont
6. Uute vilede valmistamine Hollandis, 
mis peaksid valmima aprilli lõpuks.
7. Sobiva materjali ja meetodi leidmine 
prospektivilede värvimiseks.
Ehkki algse kava järgi oli plaan Üles-
tõusmispühadeks mängupult tööle 
saada, siis olude sunnil on tulnud tööde 
järjekorda muuta, mis on toonud mõne-
nädalase viivituse ja praegu julgeme 
lootust anda, et esimesi hääli kuuleme 
orelist aprillikuu lõpus.

Koguduse lastetöö
ootab uusi kaastöölisi ja -teelisi, 

kes soovivad anda oma vabatahtliku panuse 
koguduse tegevusse ja arengusse.

Lastetöös kaasalöömiseks on erinevaid võimalusi vastavalt 
soovile, huvile ja ajalistele võimalustele: 

pühapäevakool, pereüritused, lastelaagrid jpm.

Huvi korral palume ühendust võtta:
6199 111, kaarlike@eelk.ee

 2. aprillil kl 11.00 Perekohvik
Mõnus laupäevahommik kohvi ja suupistetega, huvitava 

vestluse ning muusikalise etteastega.

Seekord on Perekohviku külaliseks 
LAGLE PAREK, 

kellega vestleme palverännakutest ja 
Maarjamaa palverännuteest Eestis.

Muusikalist elamust pakuvad muusikastuudio 
Suzuki viiuliõppe õpilased 

õpetaja Riina Lõhmuse juhendamisel.

Lastele samal ajal avatud mängutuba.
Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt 
ühise laua katmiseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

Ootame teid!

Orelirõdu lagi ja seinad on värvitud ning ristid oreliprospektile tagasi paigaldatud. 
Kaarli kiriku interjööri remont on nüüd lõppenud, tööd oreliga aga jätkuvad.

Kaarli Kool ootab 
2017. aasta sügisel

1. klassi astuvaid lapsi  

EELKOOLI

Kaarli Kooli eelkooli eesmärgiks on anda lastele esmane 
turvaline kogemus koolielust, õppida ning avastada, saada 

uusi teadmisi ja kogemusi nii, et esimesse klassi minek 
võiks olla eelkõige rõõm põneva koolitee algusest. 

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lähtutakse 
Kaarli Kooli väärtustest, põhimõtetest ja eesmärkidest ning 
soovitakse olla kodule lapse arengus toetavaks partneriks. 

Õpitakse matemaatikat, eesti keelt, käelist tegevust, 
loodusõpetust, teeme tutvust saksa keele, muusika ja 

liikumisega. 
Koolipäev koosneb neljast 30-minutilisest õppetunnist, mille 

vahel on 10-minutilised puhkepausid.

Eelkooli tunnid toimuvad Kaarli Kooli ruumides, 
aadressil Toompuiestee 4 (hoovimajas), 

2016 oktoober – 2017 aprill kord nädalas kas teisipäeviti 
või neljapäeviti kell 15:00–17:30.

Registreerumine kestab märtsist kuni 
10. septembrini või kuni kohtade täitumiseni.

Registreerimiseks on vaja täita kooli kodulehel olev ankeet 
ja saata või tuua see Kaarli Kooli:

kaarlike@eelk.ee / Toompuiestee 4, Tallinn 10142.

Eelkooli maksumus on 50€ kuus. Kaarli Kooli lasteaia 
lapsele on maksumus 40€ kuus.



APRILL KIRIKUS... Leerikool
06. aprill – 26. juuni 2016

07. september – 4. detsember 2016
14. nov 2016 – 26. veebr 2017

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
Koraalikoor 7. aprillil kell 13 

koguduse majas
Seenioride klubi 20. aprillil kell 14

koguduse majas

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 

PIIBLITUNNID
Õnnis on inimene, kel on hea meel Issanda 

Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päe-
vad. Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud 
veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja 

mille lehed ei närtsi. Psalm 1:1a–3
Tunnid toimuvad 

teisipäeviti kell 14.00–15.30 
kogudusemajas. 

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

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.
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

ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD
 Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest 
halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse 
ülestõusmise läbi surnuist. 1Pt 1:3
P 03. aprill kell 10.00 Missa
E 04. aprill kell 13.00 Missa
T 05. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu 

Marcel Johannes Kits ning Politsei- ja Piirivalveameti segakoor Akord Ingrit 
Malleuse juhatamisel. Kavas: Bach, Brahms, Gjeilo

HEA KARJANE
Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tun-
nen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 
10:11a,27–28a
P 10. aprill kell 10.00 Missa, Leeripüha
E 11. aprill kell 13.00 Missa
T 12. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu 

Kristiina Under - sopran, Niina Murdvee - viiul, Piret Aidulo - orel
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus 
on sündinud! 2Kr 5:17
P 17. aprill kell 10.00 Missa
E 18. aprill kell 13.00 Missa
T 19. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu 

Tallinna Kammerkoor, Kaarli koguduse kammerkoor, organist Piret Aidulo.
viiuldaja Toomas Bubert, ERSO orkestrant Piret Sandberg ja muusikaakadeemia 
tudeng Raido Lill. Solistid tenor Mark Woodcock Ameerika Ühendriikidest, 
sopran Kristiina Under Estonia teatri koorist ja bariton Ott Indermitte RAM-ist. 
Juhatab Pärtel Toompere.

TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1
P 24. aprill kell 10.00 Missa
E 25. aprill kell 13.00 Missa
T 26. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu 

Ellerheina lastekoor. Dirigeerivad Anneli Mäeots ja Gerli Aet Arras


