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Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud. Kl 4:6
Sool on ilmselt kõige levinum maitseaine, sest see annab toidule midagi juurde. Ilma soolata toitu valmistada on pea võimatu.
See pole ainult tänapäeval nii. Sool oli tähtis ka perioodil, kui ristiusk tekkis ja loomulikult juba palju varem. Teame, et Jeesuski
kasutab mitmes tähendamissõnas just võrdlust soolaga, sest see ilmestab inimestele kõige paremini seda olulist, mida Ta
õpetab ja soovib.
Nii väljendab ka kõnesse toodud soolasuse mõiste seda, et ärge lobisege niisama, vaid rääkige asjast nii, et inimesed seda
taipavad ja see neile korda läheb.
Kui see mõttekäik tuua tänasesse maailma ja kirikusse, võiks ehk öelda, et kirikus kõneledes olgu vaimuliku sõnum selline,
mis inimest puudutaks nii, et sõnad saaks inimestele tähendusrikkaks.
Nii püüavad vaimulikud tuua jutlustesse ilmekaid näiteid, konkreetseid manitsusi, sobivaid võrdlusi ja palju muud, mis võiks
kuulajaid puudutada ja luua häid ning positiivseid emotsioone. Ometi ei rääkinud Jeesus sageli seda, mis inimestele meeldis.
Ta ei proovinud inimestele meele järele olla või tekitada neis positiivseid emotsioone. Jeesus rääkis ja pühakiri õpetab seda,
mida inimesed peavad tegema, et pärida igavene elu ja armastus Jeesuse vastu kasvaks.
Kui oma elu elame Jeesuse järgi, siis tema on hea mõõdupuu, millega hinnata seda, millest kõneleb alanud kuuks apostel
“Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud”. Kl 4:6.
Kristuse Ülestõusmise valgust teie eluteele soovides

Õpetaja Jaak Aus
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KIRIKU REMONDI LÕPETAMINE – TALLINNA PRAOSTKONNA AASTA TEGU

Koguduse õpetaja Jaak Aus võtab vastu Tallinna praostkonna aasta teo auhinna, klaasikunstnik Ivo Lille taiese
30. märtsil kogunes Tallinna Jaani kirikusse praostkonna sinod. Seal kuulutati
välja ka praostkonna aasta tegu. Praostkonna nõukogule oli esitatud kaheksa
kandidaati. Välja valiti Tallinna Kaarli
kiriku 2011. aastal alustatud kiriku siseremondi lõpetamine.
“Hea meel on tõdeda, et kirikusaal tervikuna on viimaste aastate jooksul tundmatuseni muutunud – kirik on saanud
puhta, värske ja kauni interjööri. Kogu

siseremont tehti kiriku oma vahenditega (va J. Köleri fresko restaureerimine).
Oleme tänulikud kogudusele kannatliku
meele, eestpalvete ja annetuste eest”,
ütles Jaak Aus.
Ettevalmistused kiriku siseremondiks
ulatusid juba 1991. aastasse, aga suuremahuliselt algas see 2011. aastal. 2016.
aastal toimunud Kaarli kiriku orelirõdu
lae ja seinte värvimistöödega viidigi need
tööd lõpule.

Lühiülevaade remondi käigust:
2011 – Põhja- ja lõunalöövi ning koorialuse ruumi sanitaarremont; kogu kirikuruumi sokliosa puhastamine vanast
värvist ja krohvist; Kaarli kiriku rekonstrueerimise eelprojekti alustamine.
2012 – kiriku idaseina remont, apsiidiseinale maalitud teksti “Tulge minu
juure kõik, kes teie waewatud …“ konserveerimine, lõunaseina ja koorirõdu
ning põhjaseina ja koorirõdu vahelise ala

altaritrepilt vanade värvikihtide eemaldamine puhta paekivipinnani, koorirõdu
alusesse ruumi kahe lühtri paigaldamine
ja eletrisüsteemi korrastamine, lisavalguse paigaldamine altarisse.
2013 – võidukaare remonttööd ja J. Köleri freskotehnikas altarimaali „Kutsuv
Õnnistegija“ restaureerimine; sanitaarremont kiriku käärkambris; WC-de ümberehitustööd ja käärkambri ning organistide ruumi vahelise eeskoja korrastamine;

kirikusaali laudpõrandate värvimine.
2014 – kirikusaali lae ja võlvkaarte värvimistööd, lae kahjustatud puitosade
vahetamine; kõikides lühtrites 1924. aastast pärinevate vanade tinakestas elektrijuhtmete väljavahetamine ning neile
helinduse tarbeks ja tulevase valguslahenduse jaoks elektrikaablite paigaldamine; pulmakambri ja eeskoja seinte
värvimine.
2015 – ettevalmistus 2016. aastal ala-
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TALLINNA LINN ERALDAS WALCKERI-ORELI REMONDIKS 50 000€

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja
Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus sõlmisid 5. aprillil sihtotstarbelise toetuse lepingu, mille kohaselt toetab Tallinna linn
Kaarli kiriku oreli kapitaalremonti 50 000
euroga.
Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart
ütles, et linna toetus protestantlikule
pühakojale on eriti kohane – tähistatakse ju tänavu Tallinnas, nagu ka mujal
maailmas, 500 aasta möödumist refor-

matsioonist. „Linnal on hea meel toetada
Eesti ühe suurima luterliku koguduse ja
Eesti suurima oreli remonti,“ sõnas Kõlvart. „Kaarli kirik tähendab linlastele lisaks usutemplile ka vaimsuse ja kultuuri
templit, kus saab hingekosutust nii traditsioonilistel jumalateenistustel kui ka
suurepärastel kontsertidel. Ühtlasi annab
kogudus tänuväärse panuse pealinna haridusellu, sest koguduse juures tegutseb
nii lasteaed kui kool.“

nud oreli ja koorirõdu seinte-lae kapitaalremondiks.
2016 – põhjapoolse torni trepiko ja kapitaalremont (kuni teise tasapinnani) , kirikusaali lääneseina ja oreli kohal oleva lae
remont. Oreli kapitaalremondi 1. etapp.
Külli Saard

“1923. aastal ehitatud Tallinna Kaarli kiriku Walckeri orel on tänaseni suurim orel
Eestis ja omab erilist positsiooni ka laiemalt. Maailmas ei ole sellest perioodist
teist terviklikult püsinud Walckeri orelit
ja sel põhjusel on Kaarli kiriku orelil tähtis
koht Euroopa väärtuslikemate ajalooliste
orelite seas,“ rääkis koguduse organist
Piret Aidulo. „Orelimäng on Kaarli koguduse jumalateenistustel saatjaks olnud
juba 1863. aastast. Lisaks on orelil oluline koht erinevatel kontsertidel, seda nii
suurvormide kui kammermuusika ettekandmisel.”
2016. aasta algas Walckeri oreli kapitaalremondiga. Tööd on jagatud seitsmesse
etappi ja need kestavad ühtekokku kolm
aastat. Tööde kogumaksumuseks on ca
250 000 eurot ja töid teeb kohaliku orelimeistri firma Toomas Mäevali OÜ.
Möödunud aastal lõpetati oreli remondi kaks esimest etappi ja see maksis ligi
80000 eurot. Tööd jätkuvad selle aasta
maikuus.

TOETA KA SINA ORELIREMONDI JÄTKUMIST

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 24. aprill 2017 on annetustena laekunud 89 216€ ja kirikule kingitud 751orelivilet
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Kolmapäeval, 19. aprillil sai teoks koguduse liikmete reis Tartusse, et külastada nii Eesti Rahva Muuseumi Raadil kui ka Pauluse
kirikut. Sõitsime Kaarli kiriku juurest välja pool 9 hommikul, sest
kell 11 ootasid meid juba giidid, et tutvustada uut muuseumi
ja selles leiduvat. Oli tõeliselt huvitav ekskursioon, asjatundlik
giid ja palju infot, millele mõelda. Muuseum on suur ja väga
mitmekesise väljapanekuga, kasutatud on palju interaktiivseid
eksponaate k.a puutetundlikud ekraanid, mis infot edastavad
ning suur hulk filme, mida on võimalik vaadata. Seetõttu andis
meie ligi kolmetunnine ringkäik ainult ülevaate sellest, mis käsitlust leiab ja millises muuseumi osas nendega tutvuda saab.
Põhjalikuks süvenemiseks on kaugeltki rohkem aega tarvis varuda. See on ka mõistetav, sest kõne all on ometi terve meie
rahva ajalugu ja kultuur. Raadilt sõitsime edasi Pauluse kogudusse, kus pakuti meile maitsvat lõunasööki ning vastne koguduse õpetaja Kristjan Luhamets kõneles koguduses toimuvast.
Samuti rääkis ta suurejoonelisest Eliel Saarineni projekteeritud
kirikust, nägime ka selle krüptis asuvat kolumbaariumi ehk tuhaurnide matmispaika, mis on ainus omataoline Eestis.
Tallinnasse tagasi jõudsime poole seitsmeks õhtul. Nii mõnelgi
olid jalad pikast päevast päris väsinud, kuid hoolimata sellest
plaanime juba uut väljasõitu 3. juunil Narva. Aitäh toredale Tartu reisiseltskonnale, bussijuht Martinile ja tere tulemast järgmisele reisile!
Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

KÜLAS EESTI PIIBLISELTSIL

Kaarli puiesteel, kiviviske kaugusel Kaarli kirikust, asub Eesti
Piibliseltsi kontor, kuhu ülestõusmisaja esimese nädala teisipäeval meie koguduse piiblitunnilised kogunesid. Meid võttis
vastu lahke kontorirahvas ja peasekretär Jaan Bärenson.
Jaan Bärenson tutvustas meile Eesti Piibliseltsi ajalugu, kõneles seltsi tänase päeva töödest-tegemistest ning eesseisvatest
väljakutsetest. Muuhulgas on üheks suureks väljakutseks alustada lähiajal uue eestikeelse piibli tõlkimist. Selleks on vaja aga
aega, raha ja tõlkijaid.
Piibliseltsis oli meil võimalik näha ja tutvuda seltsi aukartustäratava piiblite koguga. Saime imetleda erinevaid kirjapilte
muuhulgas hiina, jaapani, araabia, heebrea, kreeka, ladina,
vana slaavi ja Gröönimaa indiaanlastele tõlgitud piiblites. Saime lehitseda ligi kümnekilost pühakirja ja käes hoida umbes
tikutopsi suurust piiblit. Elevust tekitasid ka kokku keeratud rullid lihtsas pudelis, mis esmapilgul ei andnud uudistajatele ühtegi vihjet, et tegu olnuks piibliga. Lähemal uurimisel selgus, et
Reisiseltskond 1884. a valminud esimese sini-must-valge lipu ümber
pudelisse oli rulli keeratud kümmekond venekeelset Johannese
evangeeliumi tõlget. Pudel ise oli aga umbkaudu Nõukogudeaja lõpul või Eesti iseseisvumise taastamise ajal visatud Läänemere lainetesse ning jõudnud nõnda Põhja-Eesti rannikule.
Eesti Piibliselts asutati 1813 ja taastati 1991 pärast sulgemist
1940. aastal. Eesti Piibliselts korraldab eestikeelse Piibli tõlkimist, väljaandmist, levitamist ja tutvustamist. Seda, mida
tehakse Piibli tõlkimiseks, levitamiseks ja tutvustamiseks üle
maailma, saab kuulata Raadio7-s ja Pereraadios sarjast “Piibel
Maailmas”.
Õpetaja K. Luhamets kõneles Tartu Pauluse koguduses toimuvast
Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal
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REIS KOGUDUSE RAHVAGA TARTUSSE

MAI KIRIKUS...
HEA KARJANE
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
E 01. mai kell 13.00 Missa, kevadpüha
T 02. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Olga Zaitseva – sopran, Aare Saal – bariton, Piret Aidulo – orel.
K 03. mai kell 17.15 Missa
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata,
uus on sündinud! 2Kr 5:17.
P 07. mai kell 10.00 Missa
E 08. mai kell 13.00 Missa
T 09. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Kaarli koguduse kammerkoor Canorus, kaastegevad vokaal -ja
instrumentaalsolistid. Sissepääs vaba.
K 10. mail kell 17.15 Missa
TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1
P 14. mai kell 10.00 Peremissa, Emadepäev
E 15. mai kell 13.00 Missa
T 16. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid. Sissepääs vaba.
K 17. mai kell 17.15 Missa
P 21. mai kell 10.00 Missa
SÜDAME KÕNE JUMALAGA
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult
ära võtnud oma heldust! Ps 66:20
E 22. mail kell 13.00 Missa
T 23. mail kell 17.30 Muusikaõhtu
Kaarli koguduse noorteansambel Maarian Lendi juhatusel. Sissepääs vaba.
K 24. mail kell 17.15 Missa
N 25. mail kell 17.30 Missa, Taevaminemispüha
P 28. mail kell 10.00 Missa
PÜHA VAIMU OOTUS
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik
enese juurde! Jh 12:32
E 29. mail kell 13.00 Missa
T 30. mail kell 17.30 Muusikaõhtu
Kaarli koguduse kontsertkoori kevadkontsert. Sissepääs vaba.
K 31. mail kell 17.15 Missa

KURSUS “ABIELLUMINE? ABIELU! ABIELUS...” – Lühike kursus
neile, kes plaanivad abielluda ja kes mõtlevad, kas või miks peaks abielluma

Käsitlusele tulevad teemad:
• Mis teeb abielust abielu? Kas paber või midagi muud?
• Mis on perekond? Perekonna traditsioonide kujundamine ja väärtused.
• Mida teha, et abielu oleks õnnelik? Kas annab midagi teha?
• Kas armastus saab abielus otsa? Mis üldse on armastus?
• Praktilised küsimused seoses laulatusega ja riikliku abielusõlmimisega.

Leerikool
29. märts – 25. juuni 2017
13. september – 10. detsember 2017

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas
Koraalikoor 4. mai kell 13
koguduse majas

Seenioride klubi 17. mai kell 14
koguduse majas

PIIBLITUNNID
Kohtume 9. ja 16. mail kell 12.15
koguduse majas!
Huvilised on oodatud!
Lisateave: õp Kaisa Kirikal
(kaisa @ ekn.ee, 5347 8967)

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
Kursusele on oodatud kõik, kes plaanivad
luua perekonda. Ootame ka neid, kes
on kaua koos elanud, aga ei ole abieluni
jõudnud.
Kursusele registreerimine kuni 12.05.2017
e-posti aadressil tallinna.kaarli@eelk.ee
Kohtume: 16. mai, 30. mai kell 17.30–19
Kursuse viib läbi õpetaja Jaak Aus

