
Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse vastu võtnud Issandaks, nõnda käige temas, olles 
juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud. 

Pauluse kiri koloslastele 2:6–7 
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Võidukaar remonditi Palmipuudepühaks!

Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse vastu võtnud Issandaks, nõnda käige temas, olles juurdunud ja ülesehitatud temas 
ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud. Pauluse kiri koloslastele 2:6–7

Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti ülestõusnud! Nii tervitavad vana kirikliku tava kohaselt kristlased üksteist kirikuaasta 
kõige olulisemal ja kesksemal ajal – Jeesuse Kristuse ülestõusmispühal. 
On aeg rõõmustada ja olla tänulikud Jeesuse Kristuse võidu üle – kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi on Kristus vabasta-
nud inimkonna patu, surma ja kuradi orjusest. Kõik prohvetiennustused on täitunud, surm on alistatud ja Kristus on võidutsev 
Kuningas! 
Aprillikuu juhtsalmis kutsub apostel Paulus meid kirjas koloslastele jääma Issandasse Jeesusesse, Temasse, kelle nimesse 
oleme ristitud, kelle püha nime kui pitserit oma palgeil ja südames kanname ning Kristuse toodud võidust surma üle igavese 
elu pärime. 
Maise elu päevil jagas Jeesus oma järgijatele palju õpetusi ja juhatust, mil viisil olla ja jääda Temasse. Tähendamissõnades 
avas Jeesus järgijatele lihtsate lugude abil taevariigi saladusi ja juhatas neid käima kitsast rada, mis viib igavesse ellu. Evan-
geeliumidest on lugeda, kuidas mõned Kristuse kaasaegsetest võtsid Tema sõnad oma südamesse kiiresti vastu, mõned jäid 
aga kahtlevale seisukohale, mõned neist lükkasid õpetuse hoopiski tagasi. 
Kes on meie usuelu aluseks? Kes on see kindel pind, kellele raskustes toetume, kellelt kaitset ja varju saame, kellelt jõudu ja 
tarkust ammutame? Kord küsis Kristus oma lähematelt jüngritelt: Kas teiegi tahate ära minna? Siimon Peetrus vastas Talle: 
Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et Sina oled 
Jumala Püha (Johannese evangeelium 6:67–69).
Puudutagu ülestõusnud Issanda vägi ja õnnistus meid ülalt ning aidaku meil püsida Temas ja Tema juhatatud eluteel, mis viib 
igavesse ellu. 

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Võidukaare remonttööd on jõud-
nud edukalt lõpuni – juba Pal-
mipuudepühal sai kogudus rõõ-
mustada remonditud võidukaare 
üle.  
Veebruaris alustatud kivist võlv-
kaare puhastamine tehnilise pii-
ritusega jätkus ka märtsis, selle 
tööetapi lõpetamisel puhastati ka 
puidust laeosa. Kokku kulus kivi- 
ja puitosa puhastamiseks 126 
liitrit tehnilist piiritust. 
Aeganõudev protsess oli sobiva 
tooni leidmine kivipinnale – vär-
vikataloogist prooviti ära kõik 15 
võimalikku värvitooni. Lõpuks, 
15. märtsi hommikuks tehti va-
lik ja leiti sobiv värvitoon. Siis 
algasid värvimistööd kivipinnal. 
Selleks ajaks oli värvitud ka pool 
puitosast. Kivipind värviti kahe 
kihiga. Siis jätkati puitosa värvi-



misega, see kaeti samuti kahe kihiga. Värvimine lõpetati 22. 
märtsi õhtul, seejärel eemaldati kattekiled ja puhastati karniisid 
tolmust. Siis oli võiamlik kirikust välja viia tõstuk.
Kiviosa peale kulus 60 liitrit värvi (mõlemat tooni 30 liitirit). Pe-
tikniššis kasutati kokku 8 erinevat värvitooni.
Puidust laeosa peale kulus kokku 19 liitirt (sealhulgas 4 liitrit lae 
liistude peale).
Värvimistöid oli keerukas teostada, kuna need tehti tõstuki 
pealt. Iga töömehe liigutus kõigutas tõstukit, mis tekitas ka 
“merehaigust”.
Alternatiivina oleks saanud kasutada ka tellingutelt värvimist, 
nende paigutamisel kirikusse oleks tulnud koguduse igapäeva-
elu rohkem ümber korraldada. 
Võidukaare remonttööd oli oluline teostada enne fresko res-
taureerimistööde algust. Need tööd toimuvad tõenäoliselt selle 
aasta  mais-juunis, selle kohta saame täpsemat informatsiooni 
edastada juba järgmises kuukirjas.

Täname kõiki, kes koguduse remondi edenemise eest 
palvetanud ja remondi jaoks on annetanud!

Heategevuslik vanavara korjandus Kaarli kiriku remondi heaks
Kogudus kuulutab välja heategevusliku korjanduse vanavarale. Annetatud esemed müüakse maha vanavaralaadal ja/või 

hiljem antiigipoodides. Saadud raha läheb kiriku remondifondi.
Kutsume üles kõiki koguduseliikmeid ja Kaarli kiriku remonti toetada soovivaid inimesi 

vaatama oma pööningule, kolikambrisse või sahtlipõhja ja annetama:

- Ehteid
- Münte ja vana raha
- Medaleid ja aurahasid
- Pille, noote
- Lauanõusid ja söögiriistu

- Vanu karpe, kaste, pakendeid
- Vanu postkaarte ja plakateid
- Vanu marke
- Antikvaarset olmetehnikat (valgustid,  
  grammafonid, raadiod jne)

- Antikvaarset mööblit
- Antikvaarseid tööriistu
- Antikvaarset kirjandust
- Antikvaarset tekstiili (vaibad, rõivad, linikud jne)

Tooge oma kasutuna seisvad esemed ja kogudus annab neile uue elu! 

La
e v

är
vim

ine
 tõ

stu
kil

t
Vä

rv
ito

on
i v

ali
m

ine
 ki

vis
t v

õlv
ka

ar
ele



PÜHALAULU KOOL 
Pühalaulu koolis saab õppida eestikeelsete Pühakirjateks-
tide laulmist, toetudes kiriku keskaegsetele traditsioonilis-
tele tarkustele ja kogemustele. Õppematerjaliks on praegu 
koostatav “Eesti laulupsalter”, mille üheks oluliseks muusi-
kaliseks aluseks on 10. sajandil kirjutatud traktaat psalmide 

laulmisest. Pühalaulu kooli viib läbi Eerik Jõks.

Mingeid muusikalisi eeldusi pühalaulu kooli tulemiseks ei ole 
vaja.  Ainsaks eelduseks Pühalaulu kooli õpilaseks saamisel 
on Sinu soov kannatlikult süveneda Pühakirja tekstidesse 
ja tahe endas avastada või arendada liturgilise laulu talenti.

Pühalaulu kool koguneb igal neljapäeval kell 17.30–19.30 
kiriku keldris. 

Täiendav teave Eerik Jõksilt aadressil eerik@ekn.ee.

Ühest muusikaõhtust
23. aprilli muusikaõhtul esinevad Kaarli kirikus sopran 
Anna Ganina, alt Jana Kuprijanova ja orelil mängib De-
niss Kasparovitš. Kontserdil tuleb ettekandele XVIII saj itaalia 
helilooja Giovanni Battista Pergolesi “Stabat Mater”. 
ANNA GANINA (sopran) on lõpetanud Jõhvi muusikakooli koori 
erialal ja 2010.a. Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli klassi-
kalise laulu erialal. Alates 2010.a. õpib Tallinna Ülikooli Kunsti-
de Instituudis laulmist Eda Zahharova lauluklassis. 

JANA KUPRIJANOVA (alt) õppis Georg Otsa nim. muusikakoo-
lis ning Eesti Muusika- ja Teatri akadeemias ja Belgia Monsi 
kuninglikus konservatooriumis. Ta on võtnud osa ooperifesti-
valides Poolas ja Saksamaal. Jana Kuprijanova on täiendanud 
ennast Kevin Smithi, Eva Märtsoni, Franz Lukasovsky jt meist-
rikursustel. 

DENIS KASPAROVITCH (orel) on lõpetanud Tallinna Nõm-
me muusikakooli klaveri erialal (õpetaja Aleksandr Lukjanov). 
15-aastasena alustas ta oreliõpinguid Ulla Kriguli juures. Hiljem 
jätkas ta õpinguid Tallinna Georg Otsa nimelises muusikakoolis 
klaveri erialal Ülle Sisa käe all. 2004. aastal sai Denis Kaspa-
rovitch teise koha kolme muusikakooli vahelisel klaveriõpilaste 
konkursil. Paralleelselt klaveriga õppis ta G. Otsa nimelises 
muusikakoolis ka orelit (õpetajad Aare-Paul Lattik ja Kristel 
Aer). Aastatel 2006-2011 õppis Denis Kasparovitch Eesti Muu-
sika- ja Teatriakadeemias (oreli eriala, prof. Andres Uibo klass), 
mille lõpetas cum laude diplomiga.

2007. a Tallinnas toimunud Dietrich Buxtehude interpretatsioo-
ni konkursil sai ta kolmanda koha. 2008. aastal võttis Denis 
Kasparovitch osa Moskvas toimunud Tallinna Kultuuripäeva-
dest. Aastal 2010 esines ta Peterburi Nikolai Rimski-Korsakovi 
nimelise konservatooriumi saalis. Samal aastal sai ta esikoha 
ning eripreemia Artur Kapi nimelisel organistide konkursil, mis 
toimus Suure-Jaanis ning 2011 aasta sügisel andis soolokont-
serte Peterburis. Aastatel 2009–2012 võttis Denis Kasparovitch 
osa Tallinna Rahvusvahelisest Orelifestivalist.

Tema initsiatiivil on aastatel 2008-2011 toimunud Johannes 
Brahmsi, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Antonio de Cabezóni ja 
Ferenc Liszti juubelitele pühendatud kontserdid. Denis Kaspa-
rovitch on mitmete kontserdisarjade alusepanija ning kunstiline 
juht.

Alates 2010. aastast on Denis Kasparovitch MTÜ Ars Musica 
Estonica juhatuse esimees.

LEINARÜHM
Kui oled kaotanud kalli lähedase ja tunned, et vajad oma 
leinas tuge, siis järjekordne leinarühm saab esimest korda 
kokku 9. aprillil. 

Juhendajateks on Helen Tuulik ja Saima Sellak-Martinson.
Kui soovid individuaalselt vestelda, saada lisainfot või tulla 

leinarühma, võta kindlasti ühendust 
Saima Sellak-Martinsoniga 

(tel 619 9100; 53015848; saima.sellak-martinson@eelk.ee)!

PEREKOHVIK
Järgmine ja selle hooaja viimane perekohvik toimub 

13. aprillil kell 11.00 
koguduse maja saalis (Toompuiestee 4).

Mõnus laupäevahommik koos kohvi ja suupistetega, huvita-
va vestluse ning muusikalise etteastega. Seekordne külaline 

on MTÜ-st Mondo ja kõneleb põnevat Aafrikast.

MTÜ Mondo tegeleb maailmahariduse edendamisega, 
avalikkuse koolitamisega humanitaarabi ja arengukoostöö 
teemadel, erinevate projektidega Aafrika (Ghana, Uganda, 

Keenia) ja Afganistani vaesemates piirkondades.

Lastele samal ajal avatud kõrvalruumis mängutuba.

Perekohvik on avatud koguduse maja saalis ja sinna on 
oodatud kõik vanusest ja pereliikmete arvust sõltumata!

Maikuu perekohviku ajal 11. mail toimub traditsioo-
niline kevadine pereväljasõit, millega paneme punkti 

ka selle hooaja peretööle. 

Täpsem info juba aprilli alguses kodulehel ja kuulutustel.



APRILL KIRIKUS...

Esmaspäev, reede     kell 10–13
Teisipäev, neljapäev  kell 10–13, 14–16
Kolmapäev            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 10022004706006, 
Swedbank 221011214295
annetused remondi heaks: 
Swedbank 221040614950

KOGUDUSE KANTSELEI 

Leerikool
03.04.2013–30.06.2013
11.09.2013–08.12.2013

Toolivõimlemine 
neljapäeviti kell 11 koguduse majas 

Kaarli seeniorid
17. aprill kell 14 koguduse majas 

Koraalikoor 
11. aprill kell 13 koguduse majas 

Diakooniatöö

KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Ilm 1: 18

E 01.04 kl 13.00 Missa, II Ülestõusmispüha 
T 02.04 kl 17.30 Muusikaõhtu

Veera Taleš – sopran, Toomas Bubert – viiul Marika Kahar – orel  
N 04.04 kl 14.00 Tallinna praostkonna sinodi jumalateenistus 
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 07.04 kl 10.00 Missa 
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas

E 08.04 kl 13.00 Missa 
T 09.04 kl 17.30 Muusikaõhtu

Noorte kammerkoor „Lauda\ (St. Petersburg) 
HEA KARJANE
Kristus ütleb: „Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja 
mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu.“ 
Jh 10:11,27-28

P 14.04 kl 10.00 Missa 
E 15.04 kl 13.00 Missa 
T 16.04 kl 17.30 Muusikaõhtu 

Kaie Hommuk – sopran, Valdo Subi – viiul, Maris Lend – klaver  
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus 
on sündinud. 2Kr 5:17

P 21.04 kl 10.00 Missa 
E 22.04 kl 13.00 Missa  
T 23.04 kl 17.30 Muusikaõhtu

Anna Ganina – sopran, Jana Kuprijanova – alt, Deniss Kasparovitš – 
orel. Kavas: Pergolesi Stabat Mater

TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS 
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1

P 28.04 kl 10.00 Missa 
E 29.04 kl 13.00 Missa 
T 30.04 kl 17.30 Muusikaõhtu 

Kristiina Under – sopran, Piret Aidulo – orel, G. Otsa nim. Tallinna 
Muusikakooli keelpillitrio  

Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK. 

Teenistuse alguses kogunetakse pulmakambri juures, et minna las-
tetöötegijate hoole alla lugusid kuulama ja joonistama-meisterdama. 
Vanemad saavad samal ajal jumalateenistusel osaleda.

2. aprill kell 18.30 
Ringo Ringvee. Uususunditest II

koguduse õppeklassis  /Toompuiestee 4/.
Sissepääs vaba,  võimalik teha vabatahtlik 

annetus 

LOENGUSARI 
“JALUTADES JUMALA AEDADES”

PIIBLITUNNID
 Alates 09.04.2013 toimuvad

piiblitunnid teisipäeviti kell 14.00 
kogudusemaja õppeklassis


