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Nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi,
mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südamest. 2Pt 1:19
Apostel Peetrus julgustab oma kirjas millestki kindlast – „kindlamast kui prohvetisõnast“ – kinni hoidma. Sellest salmist ei
selgu, mis see konkreetselt peaks olema, kuid eelnevatest leiame, mida ta silmas peab. Nimelt meenutab ta kokkupuudet
Jeesusega ja kinnitab oma kogemusele tuginedes, et „meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud
mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga“.
Apostlid nägid Jeesust oma silmaga, olid Temaga koos, said Tema elust vahetult osa, ei ole ju põhjust imestada, et nad seetõttu Tema õpetust kirglikult edasi püüdsid kanda ning ka teisi seda järgima julgustada. Ühest küljest tegi see nende uskumise
meiega võrreldes lihtsamaks, kuid teisalt: kui palju inimesi on sellest kaugest ajast tänaseni Jeesust silmaga nägemata kogenud Tema suurust oma elus ja sellest tunnistust andnud. Kui paljud meie esivanematest on tundnud Jeesuse lähedust ja Tema
tuge rasketel aegadel. Kas ei võiks see jälle omakorda meile olla tunnistuseks Tema võimsusest?
2. novembril on hingedepäev, mil mõtleme eriliselt neile, kes siit ilmast ära on kutsutud, meenutame koosoldud aegu ja ühiselt
tehtut. Paljudel on kombeks süüdata kalmistul lähedaste haudadel küünlaid, mis pimedal ajal enda ümber imelist valgust
heidavad ja kurbuses lootusrikast jõudu annavad… Julgustagu need küünlaleegid meid alati ja igas hetkes Issanda peale
lootma ja meenutagu Tema enda sõnu: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu
valgus.” Jh 8:12
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Kaarli kogudus on tänulik, et Walckeri oreli kauaoodatud kapitaalremondi I etapp jõudis lõpusirgele. Sel puhul toimus 4. oktoobril Kaarli kiriku orelirõdul remondi
esimese etapi pidulik vastuvõtmine.
Kapitaalremondi tööd hõlmasid mängupulti ning esimese manuaali vilestikku ja traktuuri. Tööde teostamise muutis keerulisemaks asjaolu, et samal ajal
toimus ka kirikusaali lääneseina ja lae remont. Lae
ja seinte värvimise tõttu tuli orelit korraga rohkem
demonteerida kui see oreliremondi tõttu oleks vajalik olnud, et tagada oreliosade säilimine võimalikes
ohuolukordades. Lisaks kaeti orelikapp tihedalt kinni. Ruumi remonditööde ajal oli võimalik korrastada
orelist eemaldatud detaile ning ette valmistada erinevaid membraane. Peale kirikusaali remondi lõppemist
eemaldati orelikapilt katted ning algasid puhastus- ja
montaažitööd, mis kestsid ligi neli kuud.
Vastuvõtmisele olid tulnud nõukogu liikmed, koguduse töötegijaid, Tallinna vaimulikest Patrick Göranson,
Alo Martinson ja Jaan Tammsalu.
Koguduse õpetaja Jaak Aus tänas orelimeister Toomas
Mäevälja tehtud suure töö eest. “Mul on siiralt hea
meel, et otsustasime orelimeistriks Toomase kutsuda.
Ehkki see oli mõnes mõttes pragmaatiline otsus, oli
see hea otsus.
Kas orel heliseb teistmoodi, kui varem? Kahjuks ei ole
võimalik kuulata võrdlust “enne ja nüüd”, kuna me ei
ole varasemaid salvestusi teinud. Olime kolm kuud
kuulanud digiorelit ja tõepoolest on selles mõttes suur
vahe sees.”

Toomas Mäeväli tutvustab tehtud tööd
Toomas Mäeväli jätkas: “Täna on eriline hetk, kus saame vaadata tagasi
tehtud tööle. See oli minu jaoks suur usaldus, et kogudus lubas mul selle
töö ette võtta. Juba 1993. aastal alustasin Kaarli kiriku oreli juures tööd
orelimeister Harry Ilvese käe all, olen 20 aastat seda orelit hooldanud ja
tunnen seda hästi.
Mis eristab oreliehitust muust tisleri- või restaureerimistööst? Orelile ei
saa läheneda meetodil pahtel katab, värv matab. Oreli probleeme tekitavad süsteemid tuleb uuesti ja uuesti lahti võtta seni, kuni pill hakkab tööle.
Kas orel teeb teistsugust häält, kui aasta tagasi? Eks ta ikka teeb küll!
Orel töötas ja oleks ju ka edasi veel töötanud, aga hakkas muutuma järjest ebakindlamaks. Klaverimängija mängib oma 70 klahvil, lüües klahvi
kõvemini või nõrgemalt, et heli oleks valjem või vaiksem. Oreli dünaamikas on aga lisaks olulised ka registrid, mis teevad häält valjemaks ja
vaiksemaks. Meie oreli häda oligi see, et osad registrid ei tahtnud enam
töötada.
Mis on oreli juures veel tähtis – kõla! Väga oluline on heli tekitavate vilede seisukord. Võime olla õnnelikud, et neid vilesid on palju, üle 5000.
Enne teist maailmasõda on kahjuks kümnendik vilesid orelist ilma loata
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Kaarli kiriku Walckeri oreli
kapitaalremondi I etapi
pidulik vastuvõtmine

ära viidud, ja nii oli Kaarli orelisse rasketel aegadel käepäraste võimalustega
juurde tehtud üle 500 vile, millest praegu 170 välja vahetasime. Vile tooni vahe
on nagu öö ja päev, need annavad kõlas
tunda ja see muutus tuntavalt.
Peale paigaldustöid järgnes vilede kõlaline ühtlustamine ning häälestamine.
Selle töö õnnestumiseks tellisin kevadel
spetsiaalse kaugjuhitava klahvivajutamise masina, millega sain mugavalt intoneerida. Kõigi registrite kõlatugevus ja
karakter säilis nagu enne remonti, samuti
on säilitatud aja jooksul kujunenud häälestuskõrgus.”
Ka organist Piret Aidulo tänas omalt poolt
Toomas Mäevälja: “Jah, ka mina olen
täiesti vaimustuses sellest täpsest ja

peenest tööst, mida Toomas tegi. Ja kõik
see on ju käsitöö, detailid on väikesed ja
neid on tuhandeid. Töötunde kulub detailide peale tohutult ja on igati arusaadav,
et see töö on ka nii kallis. Muidugi peavad selleks olema oskused, mul on väga
hea meel, et Toomasest on kujunenud nii
oskuslik orelimeister”.
Tänuliku meele, rõõmu ja innuga tutvustas Piret Aidulo kohaletulnuile oreli
registreid ja nende võimalust muuta heli
nüansi- ja tunderikkaks.
Kokkuvõtteks võib öelda, et valmistamisest alates algupärasena säilinud Tallinna Kaarli kiriku Walckeri orel kujutab
endast kogu Euroopa jaoks olulist kultuuripärandit ja nüüd peale oreliremondi esimest etappi on see väärtuslikkus

veelgi selgemini märgatav. Orel on oma
suuruselt kirikuruumiga heas kooskõlas.
Kõik remonttööd on teostatud põhimõttel,
et orel säilitaks oma ajaloolise välisilme
ja hõngu ning kõik funktsioonid töötaksid.
Tallinna organistide ning Tallinna Rahvusvahelise Orelifestivali külalisorganistidelt on antud orelile ja teostatud tööle
kiitev hinnang.
Kohtumisele järgnenud muusikaõhtul
esinesid bariton Ott Indermitte ja Piret Aidulo Pühale Franciscusele pühendatud
kavaga, sest 4. oktoober on frantsiskaanide ordu – esimese ja tuntuima rändmungaordu – rajaja Püha Franciscuse
mälestuspäev.

Külli Saard

15.–19. oktoobrini viibis Eestis külaskäigul Hamburgi Kinder- und Jugendkantorei St. Petri/St. Katharinen laste- ja
noortekoor. Lapsi-noori oli kokku 23 ning neid saatmas 5 täiskasvanut, sealhulgas dirigent Sabine Paap ja pastor Frank
Engelbrecht. 18. oktoobri õhtul andis koor koos Kaarli koguduse
noorteansambliga muusikaõhtu raames kontserdi Kaarli kirikus.
Kuulajate vastuvõtt oli väga soe ning tänu aplausi näol jagus
mõlemale kollektiivile. Peale muusikaõhtut veedeti ühine õhtu
koos noorteansambliga kogudusemaja keldriruumis.
Lisaks kontserdile Kaarli koguduses lauldi eelmisel päeval ka
Jaani kiriku hommikusel jumalateenistusel.
Külalised tutvusid ka Tallinna vanalinnaga, toimus ekskursioon
Raekotta, külastati bastioni käike ning roniti Oleviste kiriku torni.
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Lõikustänupühal, 9. oktoobril, toimus kirikus perejumalateenistus. Peale seda toimus Kaarli kiriku esisel platsil kaheksandat
korda sügislaat kogudusele juba tuttavas vormis – supikatlas
podises maitsev hernesupp, kohvikus sai kookide, pirukate ja
võibaleibade kõrvale rüübata sütel valminud lõkkekohvi, kuuma
õuna-ingveri jooki või värsket õunamahla. Suur tänu kohviku korraldamise eest Kaarli Kooli lastevanematele ja õpilastele.
Täiendada sai toiduvarusid – pakuti suitsuliha ja -kalatooteid, koduleiba, mett, sibulat, küüslauku, kõrvitsat, porgandit, erinevaid
hoidiseid jpm.
Laadalt laekus kiriku Walckeri oreli remondi toetuseks tulu 497,1€.
Täname kõiki lahkeid annetajaid!
Tallinna Oleviste kirikus kuulutati 9. oktoobril avatuks reformatsiooni 500. juubeliaasta.
Oikumeenilisel jumalateenistusel teenisid Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute vaimulikud ning jutlustas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.
Sõna võtsid Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan,
justiitsminister Urmas Reinsalu ja Tallinna abilinnapea Taavi
Aas.
Muusikaga teenisid Bonzo, Birgit Sarrap, Maria Listra, Robert
Jürjendal, Madis Metsamart, Collegium Consonante orkester
koos 150 lauljaga üheksast erinevast laulukoorist. Kaarli kogudusest osalesid ka kontsertkoor ja Kaarli Kooli lapsed.

EELK TALLINNA TOOMPEA
KAARLI KOGUDUSE
UUE NÕUKOGU
KORRALISED VALIMISED
Korralised valimised toimuvad ajavahemikul
1.–8. jaanuarini 2017.
Valimised algavad täiskogu koosolekuga
1. jaanuaril pärast jumalateenistust.
Järgneva nädala jooksul saab hääletada koguduse kantseleis,
vajaduse korral kodus ja 8. jaanuaril pärast jumalateenistust
täiskogu koosolekul.
Valimine on salajane.
Nõukogu valivad koguduse täiskogu liikmed,
kelledeks on kõik konfirmeeritud koguduse liikmed,
kes on eelmisel või jooksval kalendriaastal,
seega 2016. ja 2017. aastal,
käinud armulaual ja teinud liikmeannetuse.
Armulaua sakramendist võib olla osa saanud
ka mõnes teises EELK koguduses.
Nõukogu liikme kandidaadiks võib üles seada vähemalt
18-aastase täiskogu liikme, kellel on valimisõigus.

LOENGUSARI
“JALUTADES JUMALA AEDADES”
1. november

M. Raabe. Kaarli kiriku tekstiilide

		

loojate Aino Schmidti ja Asta

		

Heinsaare elust ja saatusest

8. november

M. Raabe. Huvitavaid leide Eesti

		

kirikutekstiilide ajaloost

15. november A. Jürgenson. Argentina eestlased
22. november A. Jürgenson. Kaukaasia eestlased
29. november A. Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood:
		

Jeesuse elust

6. detsember A. Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood:
		

Jeesuse imeteod

Loengud algavad teisipäeviti kell 18.30 koguduse maja saalis

Esitada võivad nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja või
5 kuni 10 täiskogu liiget üheskoos.

Sissepääs vaba, võimalik teha annetus loengusarja jätkumise

Kandidaate saab üles seda kuni 18. novembrini.

toetuseks

/Toompuiestee 4/.

Hea kirikuline!
11. jaanuaril 2016 algas kauaoodatud Walckeri oreli kapitaalremont.
Töid teostab Mäeväli Orelitöökoda OÜ ja kapitaalremont läheb maksma umbes 250 000 eurot.
2016. aasta esimesel poolaastal teostatud remonttööd läksid maksma ligi 80 tuhat eurot.
Järgmise etapiga on plaan alustada veel 2016. aastal ning järgnevatega vastavalt võimalustele 2017. aastal.

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 30. september 2016 on annetustena laekunud 71 000 eurot ja kirikule kingitud 562 nimelist orelivilet

Perekohvik kutsub
LAUAMÄNGU JA PANNKOOGI HOMMIKULE
5. novembril kell 11.00 koguduse maja saali.

Olete oodatud!

NOVEMBER KIRIKUS...
KAHE RIIGI KODANIK
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus,
Tema päralt olgu au ja igavene võimus. 1Tm 6:15,16
P 30. oktoober kell 10.00 Missa
kell 16.00 Kontsert. Hingedeaeg. Ott Lepland
E 31. oktoober kell 13.00 Missa
T 01. november kell 17.30 Muusikaõhtu
Vladimir Korolevski – orel (Peterburg). Sissepääs vaba.
K 02. november kell 17.15 Missa kiriku keldris
kell 19.00 Hingedepäeva kontsert
Tigran Mansurian Reekviem. Eesti Filharmoonia Kammerkoor.
Tallinna Kammerorkester. Dirigent Tõnu Kaljuste. Sissepääs vaba.
SURMAST ELLU
Tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist
valguse riigis. Kl 1:12
P 06. november kell 10.00 Missa
E 07. november kell 13.00 Missa
T 08. november kell 17.30 Muusikaõhtu
Leena Laas – viiul, Tuuliki Jürjo – orel. Sissepääs vaba.
K 09. november kell 17.15 Missa
VALVAKE!
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
P 13. november kell 10.00 Missa, Isadepäev
E 14. november kell 13.00 Missa
T 15. november kell 17.30 Muusikaõhtu
Aleksander Tsvetkov – orel, kaastegevad Marina Makarova ja Vadim Tsvetkov
(Peterburg). Sissepääs vaba.
K 16. november kell 17.15 Missa
KRISTUS – TAEVA JA MAA ISSAND
Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10
P 20. november kell 10.00 Missa, Igavikupühapäev
E 21. november kell 13.00 Missa
T 22. november kell 17.30 Muusikaõhtu
Ludmilla Kõrts – sopran, Meelis Vahar – viiul, Kadri Ploompuu – orel.
Sissepääs vaba.
K 23. november kell 17.15 Missa
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
P 27. november kell 10.00 Missa, I advent
E 28. november kell 13.00 Missa
T 29. november kell 17.30 Muusikaõhtu
Kersti Petermann – orel. Sissepääs vaba.
K 30. november kell 17.15 Missa

Leerikool
7. september – 11. detsember 2016
11. jaanuar – 9. aprill 2017
29. märts – 25. juuni 2017
13. september – 10. detsember 2017

Diakooniatöö

Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas
Koraalikoor 3. novembril kell 13
koguduse majas

Seenioride klubi 16. nov kell 14
koguduse majas

PIIBLITUNNID

Õnnis on inimene,
kel on hea meel Issanda Seadusest ja
kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu,
mis on istutatud veeojade äärde,
mis vilja annab omal ajal ja
mille lehed ei närtsi. Psalm 1:1a–3
Kohtume teispäeviti kell 12.15
koguduse majas!
Huvilised on oodatud!.
Lisateave: õp Kaisa Kirikal

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K
kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Diakon Saima Sellak-Martinson
Vaimulikega kohtumiseks palume
ette helistada

telefon: 619 9100
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

