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Elage otsekui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks,
vaid olge Jumala sulased! 1Pt 2:16.

Ei saa tähelepanuta jätta, et kui eelmise aasta lõpus selle aasta kuukirjade salme paika pandi, ei mõelnud vast keegi, et 2020
august saabub kartuse saatel vabadusest taas ilma jääda. Nõnda, nagu juhtus kevadel koroonaviiruse kõrghetkel.
Olgu Jumal armuline ja andku inimestele tarkust, et uus pandeemia laine ei muutuks laialdaseks. Meie õnneks on Jumal vähemalt valitsusele juba tarkust andnud, kuna riigimehed ei tõtta uusi rangeid piiranguid kehtestama, vaid on lubanud võtta aega,
et esmalt näha, kui tõsine see kardetud teine laine saab olema.
Olgu seda tarkust ka meil, et me ei prassiks ööklubides ega kasutaks oma vabadust kurjuse katteks, vaid oleksime kuulekad
sulased Jumalale, kes kasutavad oma vabadust nõnda, et ka meie lähedased saaksid end tunda vabana.
Diakon Kevin Kirs

Seekord on põhjust kuukirjas peatuda
Tallinna Jaani kiriku galeriil, kus 31. juulil
avati Tauno Kangro isikunäitus Taevased
väed.
Nimelt on näitusel eksponeeritud skulptor T. Kaungro poolt 1992. aastal Tallinna
Kaarli kiriku tühjadesse niššidesse kavandatud 4 evangelisti kujud.
T. Kangro: „Kaarli kiriku evangelistid pidid
valmis saama 1992. aastal. Tegin neid
1990.–1992. aastal. Sain tollal kirikuteema eest ka eksmati – mis mind hiljem
elus väga palju aitas. Aga siis andis üks
õppejõud – keda enam ei ole meie keskel ja eks ta annab vastust kuskil mujal
– korralduse need tööd hävitada. Ta oli
erakordselt vihane, et temaga ei olnud
kokku lepitud. Õnneks me jõudsime koos
teiste skulptuurikateedri tudengitega vormid ära võtta. Savitööd hävitati. /.../ Kaarli
kogudus tegi siis isegi korjanduse – tehti
fotomontaažid ja kiriku arveldusarvele
korjati korjandusrahasid. Juttu on olnud
ka hiljem, nüüdsete kirikujuhtidega, ja
kõik on suhtunud positiivselt. Ma loodan
siiralt, et sellega saab kunagi edasi tegeleda. Selleks on need kujud praegu ka
siia toodud, et neid rahvale näidata. /.../
Huvitav, et minu enda jaoks ei ole need
evangelistid aastate jooksul üldse teisenenud. Loomulikult ma näen siin tehnilisi
vigu, need siin on ikkagi visandid, kahemeetrised – Kaarli kirikusse tuleksid 5.70
kõrgused ja tunduvalt detailsemad, pluss
seal all peavad olema kahes igavikulises
ringis nende sümbolid. Need on puudu.
Tol korral neid ei tehtud ja selles on mind
ka süüdistatud – et miks seal ei ole süm-
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boleid juures. Praegu ma teeksin need
sümbolid. Aga tol korral, et saada kätte
visand konkreetsest persoonist, isiksusest, evangelistist, oleks sümbol pigem
häirinud.
Nüüd on niivõrd huvitav! Ma näen neid
siin esimest korda pühakojas. Need on
nagu võõrad tööd, kellegi teise tehtud ...
Väga huvitav kontekst.
Kunstnikuna on mu enda lemmikevangelist loomulikult Luukas. Aga kuna me
oleme Pühale Johannesele pühitsetud
kirikus, siis respekt ka tema suhtes. Kuid
kui kunstnikuna subjektiivne olla, siis
tõesti on minu jaoks esmatähtis Luukas,
kunstnike hoidja ja kaitsja.“

Tõepoolest on Kaarli kiriku ehituses jäänud teostamata mitu projekti, üks neist
on kujud niššidesse.
Hippiuse idee kohaselt paiknenuks põhjapoolsetes niššides Martin Lutheri kui
luteri usule alusepanija ja Rootsi kuninga Gustav II Adolfi kui Eesti- ja Liivimaa
koolihariduse edendaja kujud ning lõunapoolsetes niššides Vene tsaari Aleksander I kui eestlaste pärisorjusest vabastaja kuju ja ühe eesti rahva seast pärineva
silmapaistva kirikutegelase kuju.
Teine, põhimõtteliselt samasugune usutegelaste ja valitsejate kujude prototüüpide variant nägi ette Gustav II Adolfi
asemel Rootsi kuninga Karl XI kui vana

Kaarli kiriku aegse valitseja ja ehituse
toetaja figuuri ning kohaliku usutegelasena Martin Knöpkini kui luteri usu Eestimaale tooja kuju. Selline variant võis olla
kõne all 1864. aastal, kui ehitustööd olid
jõudnud akende ja niððide kõrgusele.
Kolmanda variandi kohaselt olnuks
esindatud isikud, kellel oli suurehitise
teokssaamisel kõige suurem isiklik panus: kaaspatroon ja ehitise suurtoetaja
Hans Heinrich Falck, suurtoetaja doktor
Philipp Karell, arhitekt Otto Pius Hippius
ja insener Rudolf von Bernhard. Tõenäoliselt tuli see variant päevakorda pärast
Hippiuse surma 1883. aastal, kui arhitekti
viimset soovi – olla maetud Kaarli kiriku
eeskotta – täita ei saadud ning Hippiusele ja Falckile kavandati mälestustahvleid
kiriku eeskotta.”

Neljanda variandi evangelistide näol esitas T. Kangro 1992. aastal.
2005. aasta detsembris püstitati Kaarli kiriku ühte nišši skulptor Tiiu Kirsipuu jääst
tehtud kuju Neitsi Maarjast lapsega.
Galerist Erkki Juhandi: “Võib-olla tekitab
see laiemat diskussiooni - kas on vaja
uuesti jätkata evangelistide paigaldamisega või mitte. Igal juhul on nad siin meile nähtavad ja annavad sellele näitusele
omamoodi nii ajaloolise kui ka piibelliku
mõõtme”.
Kasutage ainukordset võimalust näha
skulptuuride kavandeid ja külastage näitust Tallinna Jaani kirikus. Näitus jääb
avatuks 04. septembrini ja on avatud
T–P kell 12–16.
Külli Saard

Kaarli koguduse lastetöö alustab
kõigi oma tegevustega jälle septembris
Ootame lapsi ja noori KAARLI KOGUDUSE KIRIKUKOOLI.
Tundides käsitleme piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega,
kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid
vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu.
Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid.
Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade
lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt
huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad.
Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal
käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.
Tunnid toimuvad nädalavahetustel –
pühapäeviti kell 12 koguduse maja ruumides.
Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3–15 aastat.
Tegevust alustame septembri lõpus.
Vajalik eelnev registreerimine: kaarlike@eelk.ee või tallinna.kaarli@eelk.ee
Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku
annetuse.
Septembris alustavad tööd jälle Kaarli Kooli HUVIRINGID,
kuhu ootame igas vanuses lapsi ja noori.
Muusikastuudio: muusikaring, laulukoorid, pilliõpe jm.
Lasteaia vanusele: robootika, liikumisringid, käsitööring, ballett jm
Kooli vanusele: robootika, käsitöö, kunst, jalgpall, võimlemine, kokandus jm.
Vaata täpsemalt www.kaarlikool.ee .
Huviringide info uuendatakse augustikuu jooksul – on tulemas uusi
põnevaid tegevusi. Jälgige infot ja reklaami!
Kaarli Kool ootab 2021. aasta sügisel I 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.
Eelkool alustab tundidega oktoobris 2019.
Registreerumine kestab 10. septembrini või kohtade täitumiseni.
Täpsem informatsioon: www.kaarlikool.ee

JäPe 2020.
Võimatu saab võimalikuks.
JäPe 2020 leiab aset
21. – 23. augustil Pilistveres.

Sarnaselt möödunud aastale toimub
Kaarli koguduse kaudu
ühine registreerimine.
Selleks palun anda endast märku
kevin.kirs @ eelk.ee.

NAISKOORI ÕPPEPÄEV
29. augustil kell 10-14
koguduse maja saalis.

Ootame ka uusi lauljaid
täpsem info ja kontakt:
dirigent Kersti Petermann

Mis puu see on? Seda puud kasutavad kevadel meie lasteaialapsed, kes kooli lähevad, oma heade
soovide soovimiseks. Selleks, et
puu tühjana kirikus ei seisaks, oleme hakanud sinna riputama laste
nimesid, kes on käesoleval aastal
ristitud.
Sellel pildil on õunu veel vähe, aga
neid tuleb igal nädalal juurde. Kõigil
kirikulistel on võimalikneid nimesid
lugeda ja samal ajal ka nende laste
eest palvetada. See on meie kõigi
eesõigus, palvetada ristitud laste
eest.
Kõigeväeline Jumal. Usaldame Sinu hoolde lapsed, kes on ristimise
läbi Sinu omaks saanud. Õnnista neid nende eluteel ja olgu Sinu arm
ja head inglid neid hoidmas ja kandmas.

Koguduse lastetöötegijad Hiiumaal. 1.–4. juulini olid koguduse
lastetöötegijad väljasõidul Hiiumaal. Nelja päeva jooksul tehti kokkuvõtteid möödunud lastetöö hooajas ning peeti plaane järgmiseks
aastaks. Lisaks sisukatele nõupidamistele tutvuti ka Hiiumaa kaunite
kirikute ja loodusega. Muuhulgas külastati ka Kassari kabelit ja kalmistut, kuhu teadupoolet on ju maetud Villem Tamm, kes oli meie kiriku altarimaali prototüübiks.

Juulikuus tehti korda Kaarli Kooli maja fassaad.

Kaarli koguduse kammerkoor Canorus tähistas hooaja lõppu juuli
esimesel nädalavahetusel väljasõiduga Pärnumaale. Lauldi Eliisabeti
kirikus, tutvuti Mihkli kirikuga ja prooviti ka akustikat ning tehti matk
Soontagana maalinna.

Lastelaager Vodjal. Kui tavaliselt toimub lasteaager vahetult pärast
jaanipäeva, siis sellel aastal lükkus laager augusti algusesse. Suvelaager toimus sellel aastal 31.07-4.08 Vodja mõisas. Laagri teemaks
oli „Mängult või päriselt“. Igal laagripäevalpäeval on teematundide,
ettevõtmiste ja ürituste aluseks päeva teema.
Laagripäevade jooksul toimusid erinevad arutelud, teematunnid, rühmatööd, maastikumängud ja lõbusad võistlused. Laagripäeva alustati
ja lõpetati palvusega, Nautisime matkates, ujudes ja mängides mõnusat suveilma ning tugevdasime sõprussuhteid toredate kaaslastega.
Laagripäevade jooksul mõtestasime ja kogesime läbi mängude ning
loovuse elu erinevaid tähtsaid teemasid ja küsimusi. Mängisime, et
eluks vajalikke oskusi arendada ja elada tõeks seda, mida mängudes
õppisime.

AUGUST KIRIKUS...
TÕDE JA EKSITUS – Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju
igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9
P 02. august kell 10.00 Missa
E, 03. august kell 13.00 Missa
T, 09. august kell 17.30 Muusikaõhtu.
Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba.
USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL – Igaühelt, kellele on antud palju,
nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.
Lk 12:48
P 09. august kell 10.00 Missa
E, 10. august kell 13.00 Missa
T, 11. august kell 17.30 Muusikaõhtu.
Maria Veretenina – sopran, klaveril Roksana Tarvide (Läti). Sissepääs vaba.
SOOSINGUAJAD – Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema
on valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12
P 16. august kell 10.00 Missa
E, 17. august kell 13.00 Missa
T, 18. august kell 17.30 Muusikaõhtu.
Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
ENESE LÄBIKATSUMINE – Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele
annab armu! 1Pt 5:5b
P 23. august kell 10.00 Missa
E, 24. august kell 13.00 Missa
T, 25. august kell 17.30 Muusikaõhtu.
Saksofonikvartett “Quattro Quarti” , kaastegev Hille Poroson - orel. Sissepääs vaba.
JEESUS – MEIE AITAJA – Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat
tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
P 30. august kell 10.00 Missa
E, 01. september kell 13.00 Missa
T, 02. september kell 17.30 Muusikaõhtu.

KULDLEERIPÜHA JUMALATEENISTUS
30. augustil 2020 kell 10
Ootame kirikusse kõiki 1970. aastal ja varem
leeris käinud koguduseliikmeid.
Kui soovite osa võtta kuldleeripühast Kaarli kirikus,
siis palume end eelnevalt registreerida
koguduse kantseleis hiljemalt 24. augustiks.
Täpsem info tööpäeviti
telefonidel 619 9100, 5300 8086

LEERIKOOL
12. september – 29. november 2020
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

KODUNE ARMULAUD
Soovi ja vajaduse korral käivad
koguduse vaimulikud ka kodus, haiglas
ja hooldekodus armulauda jagamas.
Nii enda kui lähedase koduse armulaua
soovist saavad koguduse liikmed teada
anda kas koguduse kantseleisse või
otse vaimulikule.
Diakon Saima Sellak-Martinson
5301 5848
Koguduse kantselei 6199 100

SAADA EESTPALVESOOV
Kaarli koguduse kodulehel on
võimalik saata oma eestpalvesoove ka
elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja
murepalved kantakse jumalateenistustel
ühises palves Jumala ette.
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

KOGUDUSE KANTSELEI
E, T, N kell 10–13
K
kell 10–13, 14–18
R
suletud
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa

Kirikal, diakonid: Saima SellakMartinson, Tiit Zeiger, Meelis
Holsting, Kevin Kirs. Kohtumine tuleb

eelnevalt kokku leppida.
telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: EELK Tallinna Toompea
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295

annetused remondi heaks:

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli hoolduse heaks:

Swedbank EE452200221057033689

annetused Kaarli Kooli toetuseks:

Swedbank EE332200221056298548

