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Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. (Ps 139:18)
Kristus on üles tõusnud! Tõesti Ta on üles tõusnud!
See vana Ülestõusmispühade tervitus kõlab aprilli esimesel pühapäeval kõigis kirikutes ja paljudes kodudes üle kogu maailma.
Ülestõusmispühade rõõm on erakordne ja ootamatu. Mitte ainult sellepärast, et Kristuse surnust ülestõusmises võimatu võimalikuks sai, vaid et rõõm muudab olematuks sügavaima meeleheite. Lugedes evangeeliumi lugusid Kristuse kannatusteest,
võime vaid aimata tema jüngrite ja poolehoidjate sügavat leina ja kurbust õpetaja kaotuse ajal. Mõista nende meeleheidet ja
hirmu tuleviku ees, kui kustunud on ka viimne lootuskiir. Nii lõplik ja lõpetatud on silme ees kujutis Kolgata ristist. Ülestõusmispühad aga näitavad meile, kuidas Jumal ka kaotuse võiduks muudab.
Ülestõusmispühade rõõm ei ole ka ainult rõõm Kristuse ülestõusmise pärast vai ka rõõm sellest, et ülestõusmisega saab
surma võitnud Kristuse läbi tühjast hauasuust igavese elu värav kõigile, kes usus sellest sisse astuvad.
Saksa teoloog Werner Elert võtab kristliku ülestõusmisusu kokku nii: „Ei saa uskuda ülestõusmist, uskumata Kristusesse. Ja
vastupidi: kui usume Kristusesse, siis usume ülestõusmisse, sest Tema ei ole surnud iseenda jaoks ega ole ka üles tõusnud
iseenda tarvis. Ta on võtnud võimu surmalt ja esile toonud kadumatuse meie jaoks.“
Omamoodi peegeldab sama usku ka aprillikuu juhtmõtteks olev Vana Testamendi lauliku salm: „Kui ma ärkan, olen ma alles
sinu juures“. (Ps 139:18)
Sõnal „alles“ on eesti keeles mitmeid tähendusi, üks nendes tähistab säilimist ja alles olemist.
Laulik kinnitab meile Ülestõusmispühade tähtsaimat sõnumit, et nii elus kui surmas oleme Jumala juures alles.
Võime ennast usaldada Jumala kätte igal päeval paludes lauliku sõnadega: „Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures“.
Koguduse diakon Meelis Holsting

Jeesus ütleb: „Veel pisut aega, ja maailm
ei näe mind enam, aga teie näete mind,
sest mina elan ja ka teie peate elama.“
Jh 14:19
Armsad Kaarli koguduse liikmed, sõbrad
ja toetajad!
Alustan tervitust õpetaja Toomas Pauli
mõtetega, mis avaldati 24. märtsil Tallinna Jaani koguduse Facebooki lehel.
Õpetaja Paul kirjutab: „Surra tuleb ükskord nagunii, aga kristlase küsimus on,
kas üksi või koos Jeesusega.“
Õpetaja Paul arutleb oma mõtiskluses
selle üle, milline on meie lootus elu keerulistel hetkedel ja ka siis, kui eluõhtu
hakkab kätte jõudma.
Igapäevaselt võime kogeda inimeste kartuseid ja hirme, mis on tingitud sellest erilisest olukorrast maailmas. On tunda ja
tajuda inimeste väsimust ning kurnatust.
Igapäevaste uudiste valguses kipub ka
lootus, et see pandeemia lõpeb, sageli
hääbuma. Üha rohkem kõneldakse inimeste vaimse tervise halvenemisest.
Teist aastat järjest on ka kirikud Jeesuse
kannatusnädalal ja ülestõusmispühadel
teenistusteks suletud. Eks seegi tekitab
kurbust meie hinges ja nukrust südames.

Maara Vindi illustratsioon

Hoidkem üksteist palvetes

Alustasin just selle tsitaadiga õpetaja
Pauli mõtisklusest, sest see lause võtab
kokku selle, mis meile kristlastele on oluline. Seda tsitaati võiks täiendada ja loodan, et õpetaja Paul sellest ei pahanda.
Lisaksin sellele tsitaadile ühe sõna ja
ütleksin: Elada ja surra tuleb meil kõigil,
aga kristlase küsimus on, kas üksi või
koos Jeesusega.
Ülestõusmispühade ootuses tahan meile

kõikidele tuletada meelde, et lootusetuse
tunne saab tabada neid, kelle elus ei ole
Jeesusel kohta. Kristuse kannatused,
surm ja ülestõusmine tuletavad meile
meelde, et Jumala armastus ei ole lõppenud. Kui püsime Temas, oleme Temaga
ühenduses. Läbi palve ja armulaua
sakramendi püsib Tema meis. Saame
seda tunda ja kogeda, kui oleme ühenduses Temaga.

Ka suurel nädalal ja ülestõusmispühadel kantakse koguduse
YouTube’i kanalis üle olulisemad jumalateenistused. Kõikidel
päevadel peetakse palvuseid, mis Jeesuse kannatusteed peegeldavad. Oma osa annavad Kaarli Kooli ja koguduse lastetöö tegijad, et ka lihtsate jutustuste kaudu anda lastele edasi
oluline sõnum nendest pühadest. Teatud kellaaegadel hoiatkse
lahti kiriku uksed, et ka Vaiksel Nädalal saaks tulla palvetama,
süüdata küünla ning individuaalselt osa saada armulaua sakramendist.
Tänan kõiki, kes on kogudust oma annetustega toetanud. Olgu
siis pärast veebiteenistust või ka lihtsalt ülekannetega koguduse arvele. Iga annetus aitab sel keerulise ajal kogudusel hak-

kama saada igapäevatöö ja püsikulude tasumisega.
Hoidkem üksteist palvetes ja vajadusel võtke julgelt ühendust
vaimulikega, et jagada oma rõõme ja muresid.
Jagage internetis informatsiooni meie teenistuste ja tegemiste
kohta ning pange „pöial püsti“, kui on midagi meeldinud. Selle
kaudu saavad tegijad indu ja kinnitust, et see on hea, mida
tehakse koguduse meediatöös.
Soovin kõikidele rahulikku Vaikse Nädala jätku ja rõõmsaid
Jeesuse Kristuse Ülestõusmispühi!
Koguduse õpetaja Jaak Aus

Videoloengute sari „Kaarli lood“
Möödunud aasta 4. advendil tähistasime Kaarli koguduse 350.
ja praeguse Kaarli kiriku pühitsemise 150. aastapäeva. See
eriline sündmus jäi paraku koroonaepideemiast tulenevate piirangute varju ning loodetud viisil ei olnud võimalik seda pidada.
Tänagi ei oska me veel prognoosida, millal haiguspuhang lõpeb
ning millal saame taas kiriku ja kogudusemaja uksed avada ja
kokku tulla. Muude tegemiste hulgas on ära jäänud ka pea 20
aastat kestnud loengusarja „Jalutades Jumala aedades“ raames plaanis olnud loengud ja ettekanded.
Seetõttu, soovides olulist juubelit siiski esile tõsta ja pakkuda
võimalust hoida isolatsiooni ajal vaimset sidet oma kogudusega, sündis mõte kutsuda ellu juubeliaasta saatesari „Kaarli
lood“.
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Fotod: Saima Sellak-Martinson

Saate salvestus koos Hilkka Hiipoiga, kes kõneles
2013. aastal toimunud J. Köleri freskomaali restaureerimisest.

Saatesarja videooperaatorid Meelis Holsting ja Urmo
Treisalt. Kaadri taga annavad nõu saatesarja teised
toimkonna liikmed Kaisa Kirikal, Saima Sellak-Martinson
ja Külli Saard

Selles terve aasta vältavas saatesarjas, mida saab vaadata
Kaarli koguduse YouTube’i kanalil, tutvustatakse ja meenutatakse koostöös mitmete meile tuntud inimestega koguduse lugu
selle algusajast kuni tänase päevani. Tegemist on lühiloengutega, mis kestavad akadeemilise veerandtunni või veidi kauem.
Tänaseks oleme juba salvestanud ja monteerinud põnevad
lood koguduse juhatuse liikme Vootele Hanseni ja Eesti Kunstiakadeemia professori Hilkka Hiiopiga. Samuti on on olemas
edaspidiseks lubadused mitmelt huvitavalt ettekandjalt ja nendega salvestusajad kokkulepimisel.
Kajastamist leiab koguduse elu läbi mitme sajandi, meie erakordse praeguse kirikuhoone rajamine, kirikus asuv sisustus ja
kunstiväärtused, uhke Walckeri orel, meie auväärsed õpetajad
ja palju palju muud.
Saadete salvestamiseks vajalik tehnika on kogudusel olemas
ja seda kasutatakse iganädalaselt pühapäevaste missade ja
õhtupalvuste salvestamiseks ja ülekandmiseks.
Uus saatesari on mõeldud meile kõigile ühiseks kingituseks ja
vaimurikastuseks sel isemoodi 2021. aastal.
Esimene loeng jõuab huvilisteni 6. aprillil ja soovime vaatajateni tuua kuni kaks videoloengut kuus.
Koguduse vaimulike assistent
Urmo Treisalt

Kahe maali konserveerimistööd
Möödunud kuul viidi läbi kiriku käärkambri seinal oleva kahe
maali konserveerimistööd.
Esimesel maalil kujutatakse Kaarli kirikut, selle autor on
E. Randlepp ja see on maalitud 1955. aastal.
Maali pind oli algselt väga mustunud, lõuend kergelt deformeerunud ning alusraamiks oli lihtne hööveldamata puidust,
kitsas raam. Konerveerimistööde käigus maali pind puhastati.
Maalilõuendi tagumine pool kuivpuhastati tolmust ning maal
pingutati uuele kiilraamile. Viimasena kaeti maali pind õhukese
lakikihiga.

Maal puhastusprotsessi ajal ...

Maal puhastusprotsessi ajal ...

Maal oli äärmiselt mustunud – ilmselt kaetud tahmakihiga, mis
johtub eelkõige Kaarli kiriku pikaaegsest kütmisest söega, mis
toimus kuni 1980ndate aastate keskpaigani.
Maalile oli juba varem tehtud näo piirkonnas väike puhastusproov, mille käigus oli märkimisväärselt kahjustatud ka maalikihti. Proovid näitasid, et maalikiht on äärmiselt lahustitundlik
ja maalipinna tundlikkuse tõttu puhastati see äärmise ettevaatlikkusega.
Puhastamisjärgselt toneeriti maali kaod lakivärvidega ning
kaeti maal lahja lakiga pulveriseerimise meetodil.
Tööd teostas H&M Restuudio OÜ. Suur tänu neile!

... ja pärast konserveerimistöid

Teisel maalil on kujutatud Toomgildi oldermanni Hans Heinrich Falcki (1791–1874). Falck oli Kaarli kiriku ja kogudusega
tihedalt seotud: ta oli aastatel 1862–1874 koguduse konvendi
kaaspatroon, Kaarli kirik rajati Falcki antud maatükile ja ta
annetas ka ehitustöödeks materjale.
Kuna restaureerimise käigus avanes mustusekihi alt üllatavalt
tundlikult maalitud portree, pani see diskuteerima maali valmimisaja üle: kas tegemist on Hans Heinrich Falcki eluajal valminud portreega või maaliti see alles pärast tema surma (1874),
st foto järgi. Teame vaid, et maali kinkisid Kaarli kogudusele
tema pärijad 1912. aastal. Maalil võiks tegemist võiks olla
umbes 70-aastase härrasmehega, st maalimisaeg võiks langeda kusagil 1860. aastatesse.
Täiendavat informatsiooni võiks anda lihtsad pigmendiuuringud. Juhul, kui tuvastatakse mingi 19. sajandi keskpaigast oluliselt hilisemal ajal avastatud pigment, saab püstitada kindlama
hüpoteesi maali valmimisaja kohta.

... ja „uues kuues“ pärast konserveerimistöid

PÜHADE AEG ....
N 01. APRILL, SUUR ŅELJAPÄEV
kell 17:30 Missa YouTube’i kanalis
kell 18:30–19:15 Kirik on avatud isiklikuks palveks, küünla süütamiseks, kokkuleppel vaimulikuga armulaua osaduseks
R 02. APRILL, SUUR REEDE – JEESUSE KRISTUSE SURMAPÄEV
kell 10:00 Jumalateenistus YouTube’i kanalis
kell 10:00–14:00 Kirik on avatud isiklikuks palveks. Armulauda sel
päeval ei jagata. Risti all on võimalus süüdata küünal.
L 03. APRILL, VAIKNE LAUPÄEV
kell 18:00 Õhtupalvus YouTube’i kanalis
P 04. APRILL, 1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
kell 10:00 Missa YouTube’i kanalis
kell 11:30–12:30 Kirik on avatud isiklikuks palveks, küünla süütamiseks, kokkuleppel vaimulikuga armulaua osaduseks
E 05. APRILL, 2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
kell 10:00 Palvus YouTube’i kanalis
kell 12:30–13:30 Kirik on avatud isiklikuks palveks, küünla süütamiseks, kokkuleppel vaimulikuga armulaua osaduseks

Kirikus avalikke jumalateenistusi ei peeta.
Kirikuuksed on avatud, et saaks viibida isiklikus palves,
süüdata küünlaid ja kõneleda vaimulikuga.
Võimalus on osa saada pihist ja armulauast.
Tallinna Kaarli kirik on avatud:
Esmaspäev kell 12.30–13.30
Teisipäev kell 17.00–18.00
Kolmapäev kell 17.00–18.00
Neljapäev kell 07.45–8.15
Reede kell 12.30–13.30
Pühapäev kell 11.30–12.30
Pühapäeval kell 10 algav missa kantakse üle
YouTube’i kanalil.

Nendel missadel kirikus viibida ei saa.
Nakkusohu vähendamiseks järgige 2+2 põhimõtet,
desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust.

Esmaspäevast laupäevani toimub YouTube’í kanalil
algusega kell 18.00 õhtupalvus

LEERIKOOL
10. aprill – 20. juuni 2021
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

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.

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

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R
T, N
K

kell 10–13
kell 10–13, 14–16
kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa

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

kokku leppida.
telefon: 619 9100
e-post: info@kaarlikogudus.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.ee
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

