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Tõesti, see oli Jumala Poeg! Matteuse 27:54

Oleme kannatusajas. Palmipuudepühal algab Suur Nädal ehk 
Vaikne Nädal ehk Püha Nädal, mil ristikirik üle ilmamaa pühitseb 
Kristuse kannatuste, surma ja ülestõusmise mälestust.
Iga Suure Nädala päev kannab oma sõnumit ning avab meile tükk-
haaval Jeesuse elutee sündmusi. 
Palmipuudepühal loeme Aukuningas Jeesuse alandustee 
algusest. Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma ning 
Teda saadavad tervitama tulnud rahvahulga juubeldamine ja 
rõõmuhõisked: Hoosanna Taaveti Pojale. Õnnistatud olgu see, 
kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes! /Mt 21:9/.
Esmaspäeval leiame palvetava Jeesuse Ketsemani aias. Minu 
Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust! 
Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii 
nagu sina! /Mt 26:39/. 
Teisipäeval astub Jeesus Jeruusalemma suurkohtu ette. 
Kolmapäeval mõistetakse Jeesus surma. Juudast saab tükikeste 
hõbeseeklite eest Issanda äraandja.
Neljapäeval peseb Jeesus oma jüngrite jalgu. Ta seab armulaua 
ning kinnitab seeläbi jüngrite usku. Kui nüüd mina, Issand ja 
Õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta 
üksteise jalgu. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, ei ole teener 
suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema 
on saatnud /Jh 13:14, 16/. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus 
leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes: Võtke, 
sööge, see on minu ihu! Ja Ta võttis karika, tänas, andis 
selle neile ja ütles: Jooge kõik selle seest, sest see on 
minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude 
andeksandmiseks! /Mt 26:26–28/.
Suur Reede. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida 

nad teevad! /Lk 23:34/. Sinu kätte ma annan oma vaimu! 
/Lk 23:46/. See on lõpetatud! /Jh 19:30/. Jumala Tall, Kristus 
heidab ristil meie eest hinge.
Vaiksel Laupäeval on Issanda ihu hauas. 
Pühapäev on Ülestõusmise ja rõõmu päev. Kristus on lunastanud 
meid patu ja surma orjusest. 
Suure Nädala sündmused kutsuvad meidki viivuks peatuma ning 
järele mõtlema, kuhu asetun Jeesuse kannatusloos mina. Milliste 
Jeesuse-aegsete kaasteelistega sarnanevad minu sõnad ja teod. 
Kas mõistan mitmepalgelistes ja vastandlikes tegelaskujudes 
ära tunda oma hoiakuid ja meelsust, vaadata oma eksimuste 
ja patu peale ning jõuan patukahetsuses meeleparanduseni. 
Ehk jõuan oma elus teeotsani, mil lasen oma elu ristiteel üheks 
saada Kristusega, mil ma ei hoia enam kramplikult kinni oma 
tahtmisest ja selle järgi seatud eluteest, vaid kogen, et usu läbi 
võib minu ahtakesest teekonnast saada Kristuse ristitee minuga 
ning senisest minakesksusest palvest palve Issand, ärgu saagu 
mulle minu, vaid Sinu tahtmine. 
Ristikiriku kuulutuse tuumaks on sõnum, et Kristus on võitnud patu 
ja surma võimu ning toonud vabaduse oma rahvale. Kristuse jär-
gijatele annab Tema võit kurja orjuse üle ja ülestõusmine surnuist 
kinnitust, et Ta on Elav Issand ning Temas on elu ja on seda üli-
rohkesti. Usu läbi teeb Ta elavaks meidki, nõnda et saame elama 
Tema läbi ja Temaga. Laskem endid Kristuse kannatuslool ja Tema 
ülestõusmisel kõnetada, et Püha Jumal saaks oma Vaimu väe-
ga meid uueks luua, et ka meie elule ärkaksime ja ülestõusmise 
valguses käiksime. Et meis saaks alguse Jeesuse Kristuse lugu 
meiega. 

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Kaarli kiriku J. Köleri apsiidimaali eeskujul valminud A. Kalmuse õlimaali konserveerimine

Aastatel 1919–1944 oli Kaarli koguduse III piht-
konna õpetajaks Artur Soomre. Koguduse juures 
pidas ta teisigi ameteid: oli Kaarli Gümnaasiumi 
kuraator, Kaarli Lauluseltsi esimees, Kaarli Vaeste 
Hoolekandeseltsi esimees, Kaarli Noorte Koondise 
esimees, uue koguduse maja muretsemise komis-
joni liige, Kaarli kiriku kaunistamise ringi asutajaid. 
Tema töö ja pühendumine koguduses oli kantud 
sõnadest „Andkem Issandale oma noorus, vaimus-
tus, elujõud. Pühitsegem Temale kogu elu ja töö“. 
1924. aastal kinkis Artur Soomre oma abikaasale 
Arnold Kalmuse õlimaali lõuendil (180x140 cm), 
mille aluseks oli Johann Köleri freskomaal. Maali 
allosas oli kaks kirjet: parempoolsel „J. Köler 
Wiljandi järel Arn. Kalmus.“ ning vasakpoolsel 
„Oma armsa abikaasale Ellenile tema 25 aasta 
sünnipäeva puhul. 2. VII 1924. A. Sommer“
Mis ajast on maal kirikus olnud, seda kahjuks 
enam täpselt ei teata. Aga vanemad koguduse-
liikmed ilmselt mäletavad, et maal oli vähemalt 
1960ndatest Kaarli kiriku käärkambris väikse altari A. Kalmuse värskelt konserveeritud õlimaal (1924)



Issanda kartus on tarkuse algus ja 
Kõigepühama äratundmine on arukus. Õp 9:10

PIIBLITUNNID
 teisipäeviti kell 14.00–15.30 

kogudusemajas. 

Lisateave: õp Kaisa Kirikal, 
e-post: kaisa@ekn.ee, tel: 5347 8967

PEREKOHVIK 11. aprill kell 11
Külas on EELK Perekeskuse juhataja Mari Paenurm, 
kellega proovime vastata küsimusele: vanemad ja kodu 
on lapse jaoks kahtlemata kõige tähtsamad, aga kas me 
näeme ka teisi osapooli, kes lapsi kujundavad ja kas me 
oskame seda ressurssi alati ära kasutada ning mis roll 

võiks lapse jaoks olla näiteks kogudusel? 

Muusikalise ettekandega rõõmustavad kohvikulisi 
muusikastuudio klaveriõpilased.

Lastele samal ajal avatud mängutuba.

Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt 
ühise laua katmiseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

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 abi-
elusõlmimisega.
Kursusele on oodatud kõik, kes plaanivad luua perekonna 
või lähiajal abielluda.
Ootame ka neid, kes on kaua koos elanud, aga ei ole abi-
eluni jõudnud.
Kursusele registreerumine kuni 05.04.2015 
e-posti aadressil tallinna.kaarli@eelk.ee
Kohtutakse kolmel korral: 
7. aprill, 14. aprill, 28. aprill kell 17.30-19.00
Kursus toimub Kaarli koguduse majas /Toompuiestee 4/.
Kursuse viib läbi Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus
Kursusel on kohtade arv piiratud.

03. aprillil kell 13.00 Tallinna praostkonna 
ristitee rännak

Ootame teid Suurel Reedel, 3. aprillil
Tallinna praostkonna RISTITEE RÄNNAKULE läbi Tallinna 

erinevate kirikute.

Oodatud on nii väikesed kui ka suured!
 

04. aprill kell 17.00-20.00 Munavärvimistal-
gud

Ootame kõiki Vaiksel Laupäeval, 4. aprillil kell 17:00-20:00 
koguduse majja mune värvima! 

Värvime mune nii endale kui ka koguduse ülestõusmispühade 
ühise tähistamise tarbeks. 

Palun võta munad ise kaasa!

Mune saab ka annetada tuues need eelnevalt kirikusse või 
koguduse kantseleisse ajavahemikus 28.03 - 01.04.

 
05. aprill kell 10.00 Ülestõusmispühad kogu-

dusega

Tähistame ühiselt kirikuaasta suurimat püha jumalateenistusega, 
kuhu on oodatud kogu pere!

Jutluse ajal lastele käärkambris oma tegevus.

Pärast jumalateenistust:
Jagame teelauas kaasatoodud küpsetisi.

Veeretame ja koksime värvitud mune.
Mängime ja laulame vanade rahvatraditsioonide järgi.

Võta kaasa endale ja sõpradega jagamiseks värvitud mune ning 
too ühise laua katmiseks kaasa midagi maitsvat!

kohal. Kui käärkambri remondi ajal 1990ndate alguses väiksest alta-
rist loobuti, siis võeti seinalt maha ka A. Kalmuse maal. Maal seisis 
aastaid pakituna orelirõdul ning tänavuse aasta alguses toimusid 
maali konserveerimistööd.
Maali autor Arnold-Heinrich Kalmus (1.02.1882 Paide – 11.09.1942 
Tallinn), oli eesti maalikunstnik, kes sai alghariduse Paide 
kirikukoolis ja linnakoolis ning Peterburi Nikolski keskkooli kursustel. 
Kunstihariduse omandas Kalmus Peterburis J. Goldblatti ateljees, 
Kunstide Edendamise Seltsi koolis, Peterburi kunstiakadeemias 
ning Pariisis Filippo Colarossi ja Vassili Šuhhajevi eraakadeemiates. 
Töötas 1899–1920 Venemaal telegraafiametnikuna ja alates 1920. 
aastast joonistusõpetajana Tallinna gümnaasiumides. Portreteerinud 
riigitegelasi ja kultuuriinimesi. Paremiku moodustavad uusajalikud 
suured lähivaates portreed.
Kaarli kiriku J. Köleri apsiidimaali eeskujul valminud A. Kalmuse 
lõuendil õlimaali konserveerimistööd viis läbi H&M Restuudio 
OÜ-st Merike Kallas. Maali seisund enne konserveerimist hinnati 
rahuldavaks, kuid maali edasise säilimise nimel vajas see siiski 
sekkumist. Puidust kiilraamile pingutatud lõuend oli aja jooksul 
lõtvunud ning deformeerunud, mis omakorda võis ohustada maali 
värvikihi stabiilsust. Maali kattis aastate vältel kogunenud mustusekiht 

ning ka kolletunud lakikord, mis varjutas maali värvierksust ja 
nüansirikkust. Maali allosas olid tõenäoliselt mehaanilise kahjustumise 
tagajärjel tekkinud värvikaod, kohati oli värvikiht kulunud. Maalil võis 
tuvastada ka jälgi varasemast sekkumisest ning restaureerimisest – 
kohati oli teostatud väiksemaid värviparandusi ning täidetud väike 
lõuendirebend.
Konserveerimistööde käigus teostati esmalt maalil puhastusproovid, 
mis näitasid, et pinnamustuse kõrval tuleb maalilt eemaldada ka tu-
menenud lakikiht. Mustus ning lakikiht eemaldati turvaliselt konser-
veerimislahustitega, seejärel kanti teosele uus kaitsev lakikord. Maali 
tagaküljelt eemaldati samuti sinna kogunenud tolmu- ja mustusekiht. 
Väiksemate deformatsioonide eemaldamiseks asetati lõuend pressi. 
Selleks et lõuendit saaks uuesti pingutada, vahetati alusraamil välja 
purunenud kiilud. Kaod värvikihis tasandati restaureerimiskrundiga 
ning toneeriti retušeerimisvärvidega. 
Puhastati ka maali iluraam ning selle lahtiolevad kihid kinnitati.
Puhastatud maal paigutatakse kiriku tagumisse ossa lastenurka.

Jutu kokku pannud Külli Saard

KAARLI KOOLI ŠOKOLAAD
Kõik tulud lähevad Kaarli Kooli toetuseks

Metsapähkel 
tumedas šokolaadis

Mustsõstar ja münt 

Eesti marjad valges 
šokolaadis

Astelpaju valges 
šokolaadis

Saadaval 
kiriku müügiletis ja 

koguduse kantseleis.



LOENGUSARI 
“JALUTADES JUMALA AEDADES”

7. aprill Riho Saard. Kiriku, usu ja ateismi küsimus Vilde ja 
tema lähedaste elus
14. aprill Riho Saard. Vilde kui maltsvetluse konstrueerija ja 
Maltsveti mälestuse päästja

Loengusari toimub teisipäeviti kell 18.30 koguduse 
maja saalis  /Toompuiestee 4/.

Sissepääs vaba,  võimalik teha vabatahtlik annetus.

03. aprillil kell 13.00 Tallinna praostkonna 
RISTITEE RÄNNAK

Tule kaasa käima Suurel Reedel Jeesuse ristiteed. 
Mõtisklustega ja palves läbime ristitee peatuspunktid 

kolmes Tallinna vanalinna kirikus, mõtleme kannatusele, 
lunastusele ja meie Päästjale.

Üheskoos ristitee käimine on nähtav märk meie kirikute 
ühtsusest ja usust ning kuulutusest ühiskonnale. Võime 
loota, et meie rännak paneb mõtlema ka neid, kes pole 

siiani mõistnud, miks on Suur Reede nii oluline päev, et see 
on meiegi maal riigipüha.

Ristitee algab kell 13 EELK Tallinna Jaani kirikust ja 
suundub Vabaduse Risti juurest Tallinna Kaarli kirikusse. 
Sealt liigume edasi Toomkirikusse. Rännakumõtisklusi 
ja palveid loevad Tallinna koguduste vaimulikud, Jaani 

kogudusest, Kaarli kogudusest ja Toomkogudusest 
ning näitlejad.

Pärast Ristiteed etendub Toomkiriku käärkambris lastele 
nukunäidend Suure Reede sündmustest ning saab minna 

ka Toomkiriku torni.

04. aprill kell 17.00–20.00 
MUNAVÄRVIMISTALGUD

Ootame kõiki Vaiksel Laupäeval, 4. aprillil kell 17:00–
20:00 koguduse majja mune värvima! 

Värvime mune nii endale kui ka koguduse 
ülestõusmispühade ühise tähistamise tarbeks. 

Palun võta munad ise kaasa! Mune saab ka annetada 
tuues need eelnevalt kirikusse või koguduse kantseleisse 

ajavahemikus 28. märts – 01. aprill.

05. aprill kell 10.00 
ÜLESTÕUSMISPÜHAD KOGUDUSEGA

Tähistame ühiselt kirikuaasta suurimat püha 
jumalateenistusega, kuhu on oodatud kogu pere!

Jutluse ajal lastele käärkambris oma tegevus.

Pärast jumalateenistust:
Jagame teelauas kaasatoodud küpsetisi.

Veeretame ja koksime värvitud mune.
Mängime ja laulame vanade rahvatraditsioonide järgi.

Võta kaasa endale ja sõpradega jagamiseks värvitud 
mune ning too ühise laua katmiseks kaasa midagi 

maitsvat!

VAIMULIKUD 
RABAMATKAD 

KEVAD 2015
11. aprill – MÄNNIKU
09. mai – KAKERDAJA
13. juuni – VIRU

Matkadest on oodatud osa võtma 
igaüks, kes raatsib hetkekski jätta 
linnakära ja soovib Eestimaa 
erinevatel loodusradadel astuda 
üheskoos mõned lühemad ja pikemad 
sammud, selleks et lasta end Loojal 
ja Tema kaunil kätetööl nii meis kui 
ka meid ümbritsevas puudutada ja 
kosutada.

INFO JA REGISTREERIMINE

kaisa (ät) ekn.ee
5347 8967



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

KOGUDUSE KANTSELEI 

KIRIKU KORISTAMINE 
reedeti kell 10 hommikul.

APRILL KIRIKUS... Leerikool
30.03.2015–28.06.2015
06.05.2015–28.06.2015
09.09.2015–06.12.2015
16.11.2015–06.03.2016

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 2. aprillil kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 15. aprillil kell 14 
koguduse majas

AUKUNINGA ALANDUSTEE 
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas 
igavene elu. Jh 3:14b,15
K 01. aprill kell 17.30 Vaikse Nädala missa 
N 02. aprill kell 17.30 Suure Neljapäeva missa. 

Kaastegev noorte ansambel 
R 03. aprill kell 10.00 Suure Reede missa. 

Kaastegev Tallinna Ülikooli meeskoor 
L 04. aprill kl 23.00 Ülestõusmispühade vigiilia 
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
P 05. aprill kell 10.00 I Ülestõusmispüha missa

Pärast missat jagatakse kohvilauas kaasatoodud küpsetisi, veeretatakse ja 
koksitakse mune, mängitakse-lauldakse vanade traditsioonide järgi. 

E 06.04 kell 13.00 II Ülestõusmispüha missa 
T 07.04 kell 17.30 Muusikaõhtu

Kristiina Under - sopran, Ott Indermitte - bariton, Piret Aidulo - orel 
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 12. aprill kell 10.00 Missa, leeripüha. 

Kaastegev viiul.
kell 15.00 Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkestri 131. aastapäeva kontsert.
Solistid Tanja Mihhailova ja Mikk Saar. Pilet 5€.

E 13. aprill kell 13.00 Missa 
T 14. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu

ERKI Kammerkoor, dirigent Veljo Reier, kavas Peep Sarapiku looming 
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 10:11a,27–28a
P 19. aprill kell 10.00 Missa
E 20. aprill kell 13.00 Missa 
T 21. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu

Maren Ülevain – sopran ja Kadri Ploompuu – orel 
P 26.04 kl 10.00 Missa
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS 
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus 
on sündinud! 2Kr 5:17 
E 27. aprill kell 13.00 Missa 
T 28. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu

Kaarli koguduse kontsertkoor. Kaastegev Meelis Vahari keelpillikvartett. 


