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Juhtkiri
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Hoolimata  keerulisest koroona-
ajast (või oleks täpsem öelda hoo-
pis selle tõttu?) oleme Kaarli ko-
guduses läbi 2021. aasta tähista-
nud juubeliaastat – kogudus 350. 
ja kirik 150! Nii on tänulikkusest 
kantuna aset leidnud väga pal-
ju eriilmelisi ettevõtmisi: erilisi 
jumalateenistusi, palvuseid, muu-
sikasündmusi ja muud. Oleme ko-
genud, kuidas Jumal avab ootama-
tutes olukordades „uusi uksi“. Nii 
suunas pandeemia meid otsima 
uusi tehnilisi võimalusi ja täna-
seks on koguduse Youtube’i kanalil 
lisaks jumalateenistuste salvestus-
tele võimalik vaadata suurt hulka 
koguduse ja kiriku ajaloo ning 
tänapäevaga seotud huvitavaid 
videoloenguid. Kõigi ettevõt-
miste kordaminek on olnud suur 
Jumala arm, mille eest on põhjus 
Talle lõpmata tänulik olla.

Tänu Jumalale ka käesoleva
Sulase numbri kokkupaneku juha-
tamise eest: leiab sellest ju taas 
palju põnevat lugemist. Juubeli-
aasta raames palusime EELK piis-
koppe meile külla ja nii on meil 
au avaldada katkeid nende Kaarli 
kirikus peetud jutlustest. Kaua-
aegsed kaasautorid jätkavad artik-
litega: isa Ain Peetrus jõuab oi-
kumeenilisi kirikukogusid tut-
vustades juba neljandani, Anu 
Allikvee kõneleb Maarja kuulutu-
sest erinevate kunstiteoste näitel 
ning Maara Vint mõtiskleb jõulu-
dest, tehes seda taas oma armsal 
moel. 

Vaatleme tänutundega ka kogu-
duse ajalugu: Piret Aidulo kir-
jutab kunagisest Kaarli kiri-
ku organist-koorijuht Theodor 
Aleksander Tedderist, Külli 
Saard köster-organist Gustav 

Kasemetsast, orelimeister Toomas 
Mäeväli jutustab oma ametiven-
nast Gustav Normannist ning tut-
vustab Kaarli kiriku kellade lugu. 
Koguduse töötegijate rubriigis 
tegime seekord intervjuu toime-
ka juhatuse liikme Andre Mägiga.

Võtkem juubeliaasta kokku 
tänuliku tõdemusega apostel Pau-
luse kirjast Tiitusele (2:11): Jah, 
Jumala arm on ilmunud päästvana 
kõigile inimestele.

Lahket lugemist!

Sulase toimetus
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Piiskoppide mõtteid juubeliaastal peetud jutlustest

2

Kaarli kirik 150
Kaarli kogudus 350

Juubeliaasta sügisel sai alguse piis-
koppide jutluste sari.

Esimesena teenis septembri-
kuu viimasel pühapäevasel missal 
kaasa ja jutlustas Kaarli koguduse 
kauaaegne õpetaja piiskop emee-
ritus Einar Soone, 17. oktoobril 
piiskop Tiit Salumäe, 14. novemb-
ril peapiiskop emeeritus Andres 
Põder, 5. detsembril jutlustas 
piiskop Joel Luhamets. Adven-
diaja 4. pühapäeval on meil rõõm 
jutlustamas kuulda peapiiskop 
Urmas Viilmat.

Siinkohal avaldame juba pee-
tud jutlustest lõike, tervikuna 
saab esitatud jutlusi kuulata kogu-
duse Youtube’i kanalis.

Piiskop emer Einar Soone 
26. septembril 2021
Küllap on nii, et kristliku sõnumi 
üheks tüvimõisteks või ka usuli-
seks ja teoloogiliseks terminiks, 
võtmesõnaks on kujunenud mõis-
te „vabadus“. Seda kasutatakse nii 
kirikus, aga ka poliitikas, maail-
mas ja mõeldakse esmajoones ini-
mese isikliku vabaduse mõistet. 
Kristlase vabadus on liturgilise 
kirikuaasta tänase pühapäeva tee-
magi. Juhtsõna kirjutab apostel 
Galaatia kirjas (Gl 5:1): „Vaba-
duseks on Kristus meid vabas-
tanud, püsige selles ja ärge laske 
endid jälle panna orjaikkesse!“ 
Tõde teeb vabaks ja see on võit, 

mis on võitnud ära maailma, meie 
usk. Vabaduse mõiste üle mõtisk-
luse lähteks on meile täna antud 
kaks evangeeliumiteksti Markuse 
evangeeliumides ja kirjeldatakse 
seal lugu, kus variserid nurisesid, 
et Jeesuse jüngrid sõid viljapäid, 
mida hingamispäeval ei oleks toh-
tinud vanemate pärimuse kohaselt 
teha. Ja Jeesus vastas, et hingamis-
päev on tehtud inimese pärast, 
aga mitte inimene hingamispäe-
va pärast. Inimese Poeg on kõi-
ge muu hulgas ka hingamispäeva 
isand ja Jeesus põhjendab, et 
juba Vanas Testamendis Taavetil ja 
tema kaaslastel, kui oli nälg, läks 
ta Jumala kotta ja sõi ära vaatelei-
vad, mida kellelgi ei olnud luba 
süüa kui vaid preestritel. Konflikt 
seega variseride ja Jeesuse jüng-
rite vahel tekitas traditsiooni ehk 
vanemate pärimuse tõlgendami-
sel pingeid ja need pinged paisu-
sid kohati väga suureks.
/---/
Jeesuse õpetuse sügavam sisu saab 
nähtavaks just Tema isiku kaudu. 
Issand ütleb: „Mina olen tee, tõde 
ja elu. Ükski ei saa Isa juurde mui-
du, kui vaid minu kaudu.“ Jeesuse 
kaudu avaneb vahetu ligipääs Ju-
mala juurde. Sõna lihaks saami-
ses me näeme füüsiliselt Jumalat 
Kristuses. Jumalaga kohtumist ei 
taga rituaalsed eeskirjade täitmine 
või hoolikad muud vagad harju-
tused, vaid kohtumine Kristuse-
ga. Tõsi, harjutused ja seadused 
viimselt võivad meie vaimu ja ihu 

ka ette valmistada küll palveks ja 
enesekaemuseks, aga sinnamaani 
teinekord piir on tõmmatudki. 
Nii saame piltlikult öeldes peeg-
lisse vaadata või pihipeegli abil 
ennast läbi katsuda, aga vaid Ju-
mal saab meile näidata meie tõe-
list olemust, kes me tegelikult 
oleme, Tema valgustab läbi meie 
hinge ja katsub läbi meie luud 
ja liikmed. Tema julgustab meid 
oma kohalolekuga, et meie süda 
ei oleks Temast kaugel. Kehtib 
Tema tõotus: Mina olen iga päev 
teie juures, et te tunneksite tõde 
ja tõde teeks teid vabaks. Vabaks 
patust ja Saatana meelevallast. See 
on Tema arm ja halastus.

Piiskop Tiit Salumäe 
17. oktoobril 2021
Jumal oli toomas oma ohvrit meie 
eest, ja Peetrus ei suutnud seda 
mõista. Jumal oli andmas oma elu 
selleks, et kõik saaksid lunastatud 
ja maailm võiks muutuda ja uueks 
saada. Ja siin on see põhjus, miks 
me ka täna oleme siin Jumala ko-
jas koos, et paluda seda Jumala 
tahte täitmist. Meie teema sellel 
tänasel päeval viib meid nende 
küsimuste juurde. Ja see teema on 
„Jeesuse saadikud“. Me keegi ei 
ole Jeesuse saadikute hulgast välja 
lülitatud. Meil on veel palju, mida 
Piiblist õppida. Meil on palju õp-
pida seda, milles ollakse eksitud ja 
milles ollakse õigel teel. Piibel ei 
peida meie eest ei ühte ega teist 
poolt. Piibel räägib meile ausalt 
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kõikidest asjadest ja avab meie ees 
täieliku ja lõpliku tõe, nii sellest, 
et tajuksime eksimustes Jumala 
valikuid kui ka seda, et me saame 
väljuda nendest eksimustest.

Jumala juures ei ole muutu-
mise varju. Tema on seesama eile, 
täna ja homme. Ja meie jaoks on 
oluline, et Tema ei tee vahet ini-
meste vahel. Tal ei ole neid, keda 
Ta päästab ja keda Ta ei ole valmis 
päästma. Peamine ongi see, et me 
laseksime Jumalal ennast aidata, 
ja valiksime Jumala poolt meile 
antud tee.
Selleks soovin Jumala armu ja õn-
nistust! Olgem tema teenrid ja 
Tema evangeeliumi kuulutajad!

Peapiiskop emer Andres Põder
14. novembril 2021
Head sõbrad, pääsemine ja õnn 
ei ole üksnes meie meelevallas. 
Me ei saa muuta kogu maailma ja 
teinekord me ei saa muuta iseen-
nastki teadmisel, et meie olukord 
vajab päästmist, me ise vajame 
päästmist, et inimese tõeliseks 
südamerahuks, tema olemuse 
teostuseks on tegelikult osadus 
Jumalaga – see on selle maise elu 
võimaluste kroon. Et me seda 
ei unustaks! Mitte ainult, et me 
püüame ja tahame elada koos-
kõlas Jumala tahtega, vaid et me 
püüame ja tahame paluda ka Tema 
armu ja andeksandmist seal, kus 
me oleme Tema vastu eksinud. 
Ehk teisisõnu – vaadates Kris-
tusele soov olla Tema sarnane ja 
käia Tema järel ja samas usaldada 
end Temas ilmunud Jumala armu 
hoolde, Tema – Hea Karjase – kä-
tesse. Selles, head sõbrad, peitub 

tõeline elu kvaliteet! Kui meil on 
see kvaliteet, siis me tuleme toi-
me ka kõigi maiste probleemide-
ga. Ükskõik millised ajalikud te-
gevused ja saavutused, aga kui me 
vaid neile vaatame, ei asenda usku 
ja usaldust Jumala vastu, ei asenda 
seda südamerahu ja rõõmu, mida 
pakub evangeelium ehk rõõmusõ-
num Jumala armastusest ja halas-
tusest. 

Väliselt sarnastes tingimustes 
olijatest võetakse üks vastu, tei-
ne jäetakse maha. Ja kindlasti ei 
ole see, millele Jeesus viitab (Mt 
24:36–43), üks suvaline valik, et 
Jeesus või Jumal „pimedast peast“ 
võtab põllult ühe ja jätab teise 
maha või veskist ühe ja jätab tei-
se maha, vaid see sõltub nende 
inimeste endi seesmisest valmis-
olekust ja ootusest. See sõltub 
sellest, kas oleme võtnud tõsiselt 
Jeesuse hoiatust: „Valvake, sead-
ke end valmis, olge kõlblikud!“ 
Niisiis Jeesus ei aseta meid oma 
taastuleku ja kohtupäeva valgus-
se mitte asjatult, vaid et meie si-
semine olemus saaks muudetud. 
Asetab just sellisesse valvamise 
seisundisse, mis on eriline ülesan-
ne. Ja küllap me sellest aru saame, 
kui tähtis võib olla selline eriline 
valvamise ja hoole ülesanne.

Piiskop Joel Luhamets
5. detsembril 2021
Peetrus ütles: „Lootke Juma-
la armu peale, selle peale, mida 
Kristus meie jaoks on teinud, kui 
Ta Kolgatal meie patud kustutas. 
Võtke vastu see andeksand, toe-
tuge Tema vägevale käele, elage 
Tema juhtimisel, Tema kaitse ja 

juhtimise all, siis olete hoitud nii 
ihuliselt kui hingeliselt tuleviku 
jaoks. Esimene asi: lootke Jumala 
armu peale, sealt tuleb abi.

Laulik ütles ka (Ps 121:1–2): 
„Ma tõstan oma silmad mägede 
poole, kust tuleb mulle abi? Abi 
tuleb mulle Issanda käest, kes on 
loonud taevad ja maa“ Olgu see 
siis esimene asi.

Teine asi ütleb Peetrus siin rah-
vale, et kui kuulekad lapsed, ärge 
kohanege oma kunagise tead-
matuse himudega. Peetrus ütleb 
vastristitutele, et on kaks asja, mis 
meie elus võivad juhatada, üks on 
kuuletumine Jumalale ja teine on 
lasta ennast juhtida või kuuletuda 
oma himudele, oma teadmatuse 
aja himudele. Ühelt poolt on siis 
Jumala Sõna, Jumala tõed ja teisel 
pool on inimese tungid, ihad, soo-
vid, kired, mis inimest juhatavad. 

Kuulekus on üsna oluline asi, 
kui me tahaksime püsida õigel 
teel. Jumala Sõna on lambiks ja 
valguseks meie jalgteel, Tema 
Sõna juhatab meid õigele teele. ja 
kuulekusega on nii, et kuulekus ei 
arvusta seda, mida talle öeldakse, 
vaid ta järgib seda, mida öeldakse. 
…
Armsad, vöötage oma mõistus, 
lootke armu peale, olge Jumalale 
kuulekad, püsige koguduse keskel 
Tema Sõna ja sakramendi osadu-
ses, et te võiksite pühaks saada nii, 
nagu Jumal on püha!
Aamen.
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Tere taas, hea Sulase lugeja. Kogu 
kristlik maailm on oma mõttes ja 
meeles taas jõuluradadel ning rõõ-
mustab selle üle, et Jumal ei ole 
meid üksi jätnud. Soovingi Sulle 
omalt poolt rahulikku ja õnnista-
tud jõuluaega. Eelmise artikli ajal 
valitses maailmas koroonakriis. 
Kriis kestab veel praegugi, kuid 
mingil ajal jõuab ka see oma tee-
konna lõppu ning ei suuda enam 
segadust külvata. Ning kohe mitte 
kuidagi ei suuda ta meid ja meie 
elusid lukku panna, sest Kristus 
on meie vabadus, ning vaba saab 
olla igal ajal, igas kohas ja igas olu-
korras.

Möödunud artiklis käsitlesime 
Efesose kirikukogu, mis leidis aset 
431. aastal. Seekord ei pidanud 
Kirik ootama kaua, et tulla kokku 
järgmiseks kirikukoguks. Kõigest 
20 aastat läks vaja selleks, et taas 
ühise laua taha tulla ning hakata 
käsitlema erinevaid Kristuse isi-
kut puudutavaid õpetusi. Seekord 
oli keskseks teemaks Kristuse 
kaks loomust, mis eksisteerisid 
koos ühes ja samas (Kristuse) isi-
kus. Tundub põnev? Mis siis ikka. 
Asume asja kallale. 

Alustuseks olgu öeldud, et 
juba nimi „Kalchedon“ ise on ras-
kevõitu ja võõras hääldada. Püüda 
aga mõista selle kirikukogu teo-
loogiat võib olla veelgi raskem 
pähkel. Kuid juba üritamine ise-
enesest võib kanda head vilja. 

Juba 1500 aastat, seda kohe tänase 
päevani välja, kaitsevad praktili-
selt kõik ortodokssed kristlikud 
teoloogid oma usu ortodoks-
sust (õigsust), viidates justnimelt 
Kalchedoni kirikukogule. 

Kalchedoni kirikukogu (ladina 
keeles Concilium Chalcedonense, 
kreeka keeles Σύνοδος τῆς 
Χαλκηδόνος) oli Kiriku neljas 
kirikukogu, mille kutsus kokku 
Ida-Rooma keiser Marcianus 451. 
aastal. See kirikukogu leidis aset 
Kalchedoni linnas, mida tänapäe-
val tunneme Kadikoy linna nime 
all Türgis. Kestis see kirikukogu 
8. oktoobrist kuni 1. novembrini 
451. aastal. Kuna kohale oli tul-
nud ligikaudu 520 piiskoppi (või 
siis nende esindajat), võib seda 
vaieldamatult pidada üheks suuri-
maks varakiriku aegseks kirikuko-
guks. 

Mida siis kujutas endast Kalc-
hedoni kirikukogu? Sisuliselt oli 
tegemist püüdlusega käsitleda 
ariaanluse hereesia (mille kohaselt 
Kristus on loodud ja ajalik, ehk 
siis „oli aeg, kui teda ei olnud“) 
järelkaja neljandal sajandil. Püha-
kirjale toetuvad teoloogid suutsid 
edukalt  vastu hakata ariaanluse 
eksiõpetusele, kinnitades Kris-
tuse jumalikkust. Kuid see tõi 
omakorda kaasa veelgi rohkem 
poleemikat. Seekord tõusis vaid-
luse keskpunkti suhe nii jumaliku 
kui ka inimliku Kristuse vahel. 
Kiiresti kujunes välja kaks erine-
vat suunda. 

Üks nendest oli tugevasti seo-

tud Antiookia kirikuga, mis tahtis 
kaitsta nii Kristuse jumalikkust 
kui ka inimlikkust. Ning selleks, 
et seda teha, püüdsid nad hoida 
neid kahte omavahel nii lahus kui 
võimalik. Nad kartsid, et kui neid 
hoida koos liiga lähestikku, siis 
võivad nad omavahel „seguneda“. 
Nimelt, Kristuse inimlikud pii-
rangud võivad kogemata saada 
rakendatud tema jumalikkuse 
külge ning sel juhul ta ei oleks 
enam olnud täielikult inimene. 
Tundus, et selline asjade käsitlus 
oli sobiv. Vähemalt mõneks ajaks. 
Kuid probleem tekkis nimelt 
selles, et Antiookia koolkonna 
esindajad hoidsid Kristuse juma-
likkust ja inimlikkust teinetei-
sest niivõrd kaugel, et lõpuks jäi 
mulje, et tegemist on kahe eraldi 
isikuga. Kõige kuulsamaks Anti-
ookia koolkonna esindajaks, kes 
ajas seda liini, oli Nestorius (kel-
lega oleme juba kokku puutunud 
Sulase eelmises numbris), kellest 
428. aastal sai Konstantinoopoli 
patriarh ja kes Efesose kirikuko-
gul (AD 431) mõisteti hukka.

Teine suund oli seotud Alek-
sandria kirikuga. Selle põhiline 
eesmärk oli kaitsta Kristuse juma-
likkust, nagu justnimelt see oleks 
olnud kogu inkarnatsiooni ees-
märk omaette. Teisisõnu, Kristu-
ses eksisteerib ainult üks „mina“, 
ainult üks jumalik agent, ning 
selleks on Kolmainsuse teine isik 
– Jumal Poeg. Ka siin tundus, et 
selline asjade käsitlus oleks just-
kui sobiv. Kuid probleem seisnes 

Kalchedoni  kirikukogu – 451 A.D.
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nimelt selles, et Aleksandria kool-
konna esindajad olid viimaks Kris-
tuse jumalikkuses kinni niivõrd, 
et neil kadus igasugune vaade 
Kristuse inimlikkusele. Igasugune 
vihje Kristuse inimlikkusele tun-
dus neile ohuna Kristusele kui 
ühele jumalikule isikule.

Pärast Nestoriuse valeksmõist-
mist Efesose kirikukogul oli teo-
loogilise vaidluse eesotsas Alek-
sandria koolkond. Nende või-
mekaim teoloog oli Kirill Alek-
sandriast (artikkel tema kohta on 
ilmunud ühes varasemas Sulases). 
Kuid pärast Kirilli surma 444. 
aastal astus mängu palju ekst-
reemsem tegelane, kelle nimeks 
on Eutyches. Ta oli üks tuntumaid 
munkasid Konstantinoopoli lin-
nas. Eutyches oli niivõrd fanaa-
tiline (võiks isegi öelda, et vägi-
valdne) oma vaadetes Kristuse 
jumalikkuse kohta, et tema jaoks 
ei jäänud vähimatki ruumi rääki-
maks Kristuse inimlikkusest. Ta 
isegi õpetas, et Jumala inimeseks-
saamises (inkarnatsioonis) nee-
las Kristuse jumalik loomus alla 
tema inimliku loomuse: nagu tilk 
veini merevette. See vaade tegi 
oma võidukäigu ka 449. aastal 
aset leidnud Efesose kirikukogul 
(mitte meile tuntud oikumeeni-
line Efesose kirikukogu, vaid n.ö. 
kohalik kirikukogu). Kuid see sai 
võimalikuks üksnes seetõttu, et 
kogu aruteluga seotud protse-
duuri kontrollisid vaid teatud isi-
kud. Keiser Theodosius II oli suur 
Eutychese austaja ja seega surus 
läbi kõik, mis viimasele meelt 
mööda oli.

Kalchedoni kirikukogu ei akt-
septeeritud läänes, ladina keelt 

kõnelevas Kirikus, ehk siis lääne-
kirikus. Paavst Leo nimetas seda 
sinodit „röövlisinodiks“. Ning 
sellest ajast on see hüüdnimi sel-
lele ka jäänud. Pärast Theodosi-
use surma sai uueks valitsejaks 
Marcianus, kes kutsus seekord 
kokku uue kirikukogu Kalche-
donis 451. aastal. Kirikukogu 
põimis osavalt kokku kõik selle, 
mis oli hea ja õige nii Antiookia 
kui ka Aleksandria koolkonnas, 
tuues esile tõelise meisterkäsit-
luse Kristuse isiku kohta: „Järgi-
des pühasid isasid, me kõik tun-
nistame ühel meelel ühte ja sama 
Poega, meie Issandat Jeesus Kris-
tust: kes on samamoodi täiuslik 
oma jumalikkuses ja täiuslik oma 
inimlikkuses, sama tõeliselt Jumal 

ja sama tõeliselt inimene, kellel 
on ratsionaalne hing ja ihu; sama 
oma olemuses Isaga oma jumalik-
kuses ja sama oma olemuses Isaga 
oma inimlikkuses; sama meiega 
kõiges, välja arvatud patus; saa-
dud enne aegu Isast oma jumalik-
kuses, ning viimaks, nii meie kui 
ka meie lunastuseks, sama, kes 
sündis Maarjast Jumala-kandjast, 
oma inimlikkuses. 

Ta on üks ja sama Kristus, 
Poeg, Issand, ainusündinud, tun-
nustatud kahes loomuses, mis ei 
segune omavahel, mis ei muutu, 
mis ei jagune, mis ei eraldu. Mitte 
mingil hetkel ei ole see erinevus 
kahe loomuse vahel katkenud 
nende ühinemise läbi, vaid pigem 
mõlemale loomusele kuuluvad 

Nürnbergi kroonika, 1493, Michael Wolgemut ja  Wilhelm Pleydenwurff
Wikimedia Commons
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omadused on säilinud ja eksistee-
rivad koos ühes isikus. Kristus ei 
ole jagunenud kaheks isikuks, vaid 
on seesama ainusündinud Poeg, 
Jumal, Sõna, Issand Jeesus Kris-
tus, nii nagu prohvetid on temast 
alguses rääkinud, nii nagu Issand 
Jeesus Kristus ise õpetas, ja nii 
nagu on meile isade poolt päran-
datud usutunnistuses.“

Peale juba käsitletud dokt-
rinaalse (Kiriku usulist õpetust 
puudutava) arutelu, mis lahenes 
resoluutse usutunnistusega, et 
Kristus on üks isik, kellel on kaks 
loomust, nii jumalik kui ka inim-
lik (ehk siis, et Kristus on tõeline 
Jumal ja tõeline inimene ühes ja 
samas isikus), käsitles Kalchedoni 
kirikukogu ka teisi, praktilisi tee-
masid, mis omakorda läbi arutati 
ja vaieldi, ja mis, nagu kirikuko-
gudel ikka, formuleeriti kaano-
nitena. Kokku sai neid sellel kiri-
kukogul 27, millele hiljem lisati 
juurde veel üks kaanon. Mõne-
deks olulisemateks teemadeks 
oli näiteks kuulekus kohalikule 
piiskopile, preestrite kuuluvus 
vaid ühe (ja mitte mitme) piiskop-
konna alluvusse, kloostrite siseelu 
korraldamine, vaeste kohtlemine 
ja armulaua sakramendi talita-
mine. 

Mis puudutab Kiriku nähta-
vat ja organisatoorset poolt, siis 
siin pandi paika teatud uuendu-
sed. Nimelt otsustas kirikukogu 
määrata Konstantinoopoli „tei-
seks Roomaks“, mis peaks omama 
sama võimu, mis „vana Rooma“. 
See oli aga täielikuks hoobiks 
Aleksandriale, mis kavatses ainu-
valitseda idariigis. Paavst Leo ei 
nõustunud selle kaanoniga, kui 

ida-impeerium on alati selle kaa-
noniga nõustunud. See kiriku-
kogu vabastas ka Jeruusalemma 
Kaisarea jurisdiktsiooni alt ning 
andis Jeruusalemmale pingereas 
viienda koha, luues seega viisik-
võimu, mida ortodokside poolt 
tuntakse kui pentarhiat. See pen-
tarhia oli ja on kindlas järjestuses:
1. Rooma ja Konstantinoopol
2. Aleksandria
3. Antiookia
4. Jeruusalemm.

Kõik viis keskust omavad 
apostellikku alust. Esimesed neli 
olid kõige tähtsamad linnad kogu 
impeeriumis. Jeruusalemm lisati 
sellesse nimistusse, sest see on 
linn, kus Kristus kannatas ja suri 
ning kus leidis aset ka tema üles-
tõusmine. Seesama kirikukogu 
kinnitas ka fakti, et iga vastava 
linna piiskop sai endale tiitliks 
„patriarh“. Seejärel jagasid pat-
riarhaadid kogu tuntud maailma 
valitsustsoonidesse, jättes välja 
vaid Küprose, millele oli eelneva 
kirikukogu raames antud ise-
seisvus ja mis on isevalitsev kuni 
tänase päevani. 

Need on vaid mõned teemad, 
mida mainin, sest kõige olulisem 
teema oli justnimelt kristoloogi-
line, millel peatusingi kõige roh-
kem. Loomulikult promulgeeris 
keiser kaanonid. Kuid juba nagu 
mainitud, hakkas just siit tuge-
vamini arenema lahk kirikus nii 
lääne kui ka ida vahel. Selle lahk-
nemise kulgu näeme ka järgne-
vate kirikukogude jooksul, ning 
viimaks saab see lahknemine oma 
ametliku lahenduse 1054. aastal, 
seega 267 aastat pärast viimast 

oikumeenilist kirikukogu Nikaias 
787. aastal.

Doktrinaalselt (Kiriku õpetust 
puudutavad küsimused, antud 
juhul konkreetselt Kristuse isiku 
kohta) saavutas Kalchedon sel-
guse ja „seljamati“ neljal rindel:
– ariaanluse vastu, tunnistades 
Kristuse täielikku jumalikkust
– Apollinariuse vastu, tunnistades 
Kristuse täielikku inimlikkust
– Nestoriuse vastu, tunnistades 
Kristust kui ühtainust isikut
– Eutychese vastu, tunnistades 
Kristuse jumalikku ja inimlikku 
loomust samas isikus, mis eksis-
teerivad eraldi ja ei segune oma-
vahel ei ühe ega teise kasuks. 

Kalchedoni kirikukogu isad 
tegid ära meeletult suure ja hiil-
gava töö. Mis puudutab selle kiri-
kukogu kristoloogilist käsitlust, 
siis mina vähemalt tunnen ennast 
ikka täielikult pisikesena kõige 
selle kõrval, mida selle kirikukogu 
pärand endas hõlmab. Toetudes 
sellele pärandile, suudame näha 
palju kaugemale ja mõista paljusid 
asju palju suuremas kontekstis. 
Kui me sellele aga ei toetu, siis 
usun, et me ei suuda näha palju 
kaugemale oma nina ees olevast, 
nii nagu see juhtus Nestoriuse ja 
ka Eutychusega. Oleks lausa oma-
ette teema arutleda selle üle, mis 
oleks juhtunud siis, kui Nestorius 
ja Eutychus oleks suutnud jät-
kata oma puuduliku teoloogilise 
maailmapildiga. Loomulikult on 
Jumala arm suurem kõigest ja eks 
Tema ise kanna hoolt selle eest, et 
Kirikus säiliks ortodoksne õpetus. 
Kuid vähemalt mõneks ajaks oleks 
olnud tagajärjed laastavad. 
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On oluline meeles pidada, et 
siin ei olnud mängus vaid teoloo-
gia, vaid ka poliitika. Just selle 
kirikukogu tulemusel (tegeli-
kult juba ka varem) hakkasid nii 
lääne- kui ka idakirik kasvama üha 
enam ja enam lahku. Tänapäeval 
aktsepteerib enamik kristlasi, et 
Kristus on tõeline Jumal ja tõe-
line inimene ühes isikus, ja et nii 
jumaliku kui ka inimliku loomuse 
vahel eksisteerib hüpostaatiline 
unioon. Ning selle eest tulebki 
ehk kõige rohkem tänada Kalc-
hedoni kirikukogu isasid, kes on 
ära teinud tugeva töö. Kalchedoni 

kirikukogu ja sellega kaasnevad 
kaanonid ning kristoloogiline 
käsitlus olid vältimatud ja vajali-
kud, sest ilma selleta võiks hakata 
isegi ehk kahtlema Kristuse risti-
surma vajalikkuses. 

Olgu kuidas on, aga oleks 
ennatlik väita, et Kalchedoni 
kirikukogu kristoloogiline defi-
nitsioon on vaieldamatult lõplik 
ja ainuõige. Vaieldamatult kerkib 
aja möödudes esile uusi küsimusi 
ja arusaamu Kristuse kui isiku ja 
kui Lunastaja kohta. Kui lugeda 
seda, mida varakiriku isad on kir-
jutanud Kristuse isiku kohta, otsi-

mata seejuures ilmtingimata seost 
Kalchedoni kristoloogilise formu-
latsiooniga, siis võime leida palju 
laiemas ulatuses ehk nii priori-
teete kui ka mõttekohti. Tõepoo-
lest, praktiliselt kõik küsimused, 
mis me kristlastena esitame, kas 
siis Jumala või maailma või meie 
endi või meie tuleviku kohta, on 
kindlalt juurdunud Kristuses ja 
peegeldavad meile alati tagasi 
Kristuse isikut igas küsimuses, 
mille esitame, ning igas mõttekäi-
gus, millega välja tuleme. 

Teadmises, et Kristus on tõe-
line Jumal ja tõeline inimene, 
võime olla täielikult kindlad 
lunastuses, mida Ta toob meile 
oma kannatamise, ristisurma ja 
ülestõusmise läbi. 

Vaieldamatult oli kogu Kalc-
hedoni kirikukogu vaev ja ees-
märk säilitada Kirikus ühtsus. 
Mingil määral see ka saavutati, 
kuid samas oli juba hakanud vee-
rema lumepall, mille peatamine 
ei õnnestunudki enam. Kuid eks 
inimese loomus ole ju selline, et 
me otsime tõde. Mõnikord aga 
kaotame silmist suurema pildi ja 
jääme surmani kindaks, et meil on 
alati õigus ja teised meie ümber 
alati eksivad. Eks elu ise teeb 
oma korrektuure. Kuid Kirik on 
sellelegi vaatamata ilus, ükskõik 
millise külje pealt teda vaadata. 
Kõige ilusam!

Soovin Sulle, hea Sulase lugeja, 
rahulikke jõulupühi ja õnnistatud 
uut aastat!

Isa Ain Peetrus

IV oikumeeniline kirikukogu, fresko Püha Athanasiose kirikus Athose mäel. 
Wikimedia Commons
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Theodor Aleksander Tedderi 150. sünniaastapäeval 

Kaarli kiriku organist ja koorijuht 
Theodor Aleksander Tedder sündis 
vkj 14. novembril 1871 Helda 
külas. Tema isa oli külakooli õpe-
taja ja alates 1882. aastast Juuru 
köster-organist Juhan Tedder 
(1849–1918), ema Eva snd Stein-
berg (1848–1926). Tal oli kolm 
õde-venda: Oskar (1873–1891), 
Arthur (1882–1972) ja Anna 
Mathilde (1884–1903).

Tedderi vend Arthur kirjutab 
oma mälestustes, et vanemad olid 
väga töökad. Köstrikohaga käis 
kaasas köstri talu ja 12 hektarit 
põllumaad. Talus oli 4–5 lüpsi-
lehma, vasikad, sead ja kanad ning 
tööloomadeks 2 hobust. Töö-
listeks sulane ja kaks tüdrukut. 
Lisaks pidas isa muid ameteid: oli 
kihelkonnakohtu kirjutaja, hiljem 
Juuru vallakirjutaja. Tegi ka käsi-
tööd, kodus olid vastavad tööriis-
tad plekksepa-, kingsepa- ja tisle-
ritööks. Ta suutis koolitada oma 
lapsi esmalt Tallinnas ja hiljem 
Theodorit Leipzigis ning Arthurit 
Peterburis. Teisedki lapsed õppi-
sid Tallinna koolides, aga surid 
noorelt – Oskar 18-aastaselt ja 
Anna Mathilde 19-aastaselt tiisi-
kusse. Peres kasvas ka kaks kasu-
last. Kodune keel oli saksa keel. 
Juhan Tedder suri jõuka mehena 
1918. aastal, lesestunud köstri-
emand sai kasutada üht tuba köst-
rimajas ning 1920ndate alguses 
kolis ta Tallinnasse poja juurde. 

1898. aastal abiellus Theodor 
Tedder  Maria Magdalena Ama-
lie Meldorfiga (1871–1952). 
Neil oli neli last: Theophil-Artur 
(1900–1961), Asta Ingeborg 
(1901–1907), Ilmar Michael 
(1903–1941) ja Irda-Evi-Matilde 
(1907–1997). 

Pojapoeg Peep Teder (nime 
eestistas Tederiks Theodori poeg 
Theofil-Artur) mainib, et vana-
ema oli nooruses ilus naine ja näh-
tavasti oli tal mitmeid austajaid. 
Ei ole välistatud, et vanavanemad 
tutvusid vanaisa juhitava laulukoori 
harjutustel. Säilinud on ühe laulu-
koori pilt (võimalik, et Lyra segakoor), 
millel esimeses reas vasakult istuvad 
vanaisa noorem õde Mathilde, Magda 
ja Theodor.  Foto peab olema tehtud 
enne Mathilde surma, st enne 1903. 
aastat. Tundub, et perekonna ela-

tustase oli tolle aja kohta igati 
rahuldav. Selle tõenduseks viitab 
pojapoeg perekonnas säilinud pil-
dil olevate daamide tualettidele ja 

Köstrimaja ees vasakult Theodor (1871–1914), Juhan (1849–1918), Oskar 
(1873–1891), Eva (1848–1924), Anna-Mathilde (1884–1903) ja Arthur 
(1882–1972). Foto on tehtud umbes 1890. aastal. Peep Tederi erakogu.

Theodor Tedderi vanemad Juhan Tedder 
(1849–1918) ja Eva snd Steinberg 
(1848–1926). Peep Tederi erakogu.
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kirjutab veel, et vanaema oli ilmselt 
endiselt innukas koorilaulja, mil-
lest annab tunnistust temale  antud 
Estonia Muusika osakonna eluaegse 
liikme kaart (1912–1927). Pärast 
abikaasa surma elas Maria Mag-
dalena kitsikuses ja pidas üürilisi. 
Lapselapsega rääkis ta saksa kee-
les. Ta suri 1952. aastal ja on mae-
tud Siselinna kalmistule.

Õpingud ja ametid
Anton Kasemets (1890–1978) 
kirjutab „Eesti muusika arenemis-
loos“ 1937. aastal: Neljas eestlane, 
kes valis endale elukutseks muusika 
ja omandas sel alal kõrgema hari-
duse juba möödunud sajandi (st 19. 
sajandi) lõpul, kuuludes seega meie 
elukutseliste muusikameeste vani-
masse generatsiooni, oli orelikunstnik 
Theodor Tedder.

Esimese hariduse sai Theodor 
Tedder oma isalt. Edasi õppis ta 
Tallinnas Nikolai gümnaasiumis 
(endine 1. keskkool ja praegune 
Gustav Adolfi Gümnaasium). 
Oreliõpingud toimusid toomki-
riku organisti Ernst Reinicke juu-
res ja jätkusid 1893–1896 Leip-
zigi Konservatooriumis: oreli-
klass prof Robert Papperitzi juu-
res, klaveriklass prof Carl Bevingi 
juures, kompositsiooniklass prof 
Salomon Jadassohni juures.

Pere arhiivis on säilinud kiri, 
mille Theodor Tedder saatis Leip-
zigist õpingute ajal oma sõb-
rale. Seal kirjutab ta tutvumisest 
andeka organisti Miina Härmaga 
(Miina Hermann). 

Leipzigis 3. veebr. 1894. Päris 
kena tutwuse sõlmisin Jõulude eel. 
Nimelt lugesin ühel päewal ajale-
hest, et keegi prl. Hermann Tartust 

kannab ette Toomkirikus (Thomas 
kirche) Bach’i A-moll fuuga. Ma olin 
kuulnud seda daami juba Tallinnas 
Kaarli kirikus ja teadsin, et ta wäga 
hästi mängis ja, et ta oli minu kodu-
maalane, tekkis minus soov temaga 
tutwuda…ta mängis kirikus ja weel 
Leipzigi naabruses asuwates linnades 
(kahjuks aga ei teeninud ta aga kuskil 
natukestki, waewalt said kulud kae-
tud)! Saksamaal ei olda kirikust wai-

mustatud ja kirikumuusikast samuti 
ainult wähesed! ja on praegugi siin. 
Kuid ta kawatseb peale selle… Ing-
lismaale sõita ja ühes mitte vähem-
tähtsas linnas, seda on London, kont-
serdi anda… Tal on julgust kolme 
mehe eest!!! Mängib aga ka tõeste 
hästi… Ka prl Hermannil on kunst-
nikuna omad nõrgad küljed, nimelt ta 
tahab heliloojana maksev olla! Tal on 
selleks ka annet, kuid puudub klassi-

Theodor ja Maria Magdalena Amalie Tedder
laste Theophili, Ilmari ja Astaga. Mahtra Talurahvamuuseum.
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Laulukoori pilt (võimalik, et „Lyra“ segakoor), Esimeses reas vasakult istuvad Th. 
Tedderi noorem õde Anna Mathilde (1884–1903), abikaasa Maria Magdalena 
Amalie sn Meldorf (1871–1952) ja Theodor Tedder.  Foto on tehtud enne 
30.11.1903.  Peep Tederi erakogu.

kute tundmine; tema kompositsioonil 
on harmoonia alati liiga harilik. Ka 
reministsentse (mälulaene)  esineb 
sagedasti. Ta peaks komponeerimise 
jätma ja  parem orelit mängima, see 
oleks kasulikum…

Praegu teame Miina Härmat 
eelkõige just heliloojana. Kooli-
õpikutes kirjutatakse, et ta oli 
esimene naishelilooja, naisorga-
nist, nais-koorijuht. Aga siin on 
hea näide sellest, mis ajale vastu 
peab…

Õpingute lõpetamise järel asus 
Tedder elama Tallinna ja pidas eri-
nevaid ameteid: oli klaveriõpeta-
ja ja alates 1898. aastast Lootuse 
ja Käsitööliste, hiljem Lyra selt-
si koorijuht. Töötas 1898–1901 
August Buschi väljaandel ilmuva 
Eesti Postimehe noodikaasande 
Muusika Lisalehe tegevtoimetaja-
na, alates 1900. aastast oli Tallin-
na Roomakatoliku kiriku organist 
ning 1904. aastast kuni surmani 
Kaarli kiriku organist. 1907. aas-
tal sai temast Eesti Evangeeliumi 
Luteri Usu Kiriku Muusikaselt-
si kaasasutaja ja selle teine juht. 
Theodor Tedder avaldas ajakir-
janduses kontsertide arvustusi. 
On järeldatud, et tema juhatatud 
Lootuse seltsi laulukoori harjutu-
sed kujunesid rahvuslikult hääles-
tatud intelligentsi kokkusaamis-
kohaks. 

Ta andis kontserte sooloorga-
nistina ja erinevate solistidega, 
peamiselt Paula Brehmi, alates 
1918. aastast Brehm-Jürgenso-
ni (1877–1941) ja Aino Tamme 
(1864–1945) ning erinevate koo-
ridega, olles koorijuht või saatja.  

Theodori venna Arturi mä-
lestustest: Kui minu vend Theodor 
pärast Leipzigi ülikooli lõpetamist 

Tallinna elama asus, läksin, muidugi, 
tema juurde elama… ja jäin sinna, 
kuni ülikooli pääsesin – 1899. a. 
sügisel. Elust venna juures on minul 
meelde jäänud, et teda sageli külasta-
sid tuntud eesti kirjanikud E. Vilde ja 
E. Bornhöhe, kusjuures omavahel sak-
sa keelt räägiti. See oli aeg kui E. Vilde 
oma romaani „Mahtra sõda“ kirjutas. 
Et oleks võimalik lähemalt Mahtra ta-
lurahva rahutuste ajalooga tutvuneda, 
asus E. Vilde paariks kuuks minu isa 
juurde Juuru elama, kus temal, minu 
isa abiga, ka korda läks mõne isiku-
ga tutvuneda, kes neid rahutusi kaasa 
olid elanud. Venna juures oli minul 
tähtsamaks ajaviiteks, peale õppimise, 
raamatute lugemine, kusjuures minul 
oli kasutada peamiselt reaalkooli raa-
matukogu. Ka vennal oli üsna palju 
huvitavaid raamatuid… 

Vend Arthur õppis Tallinnas 
Peetri reaalkoolis ja Peterburis 
Tehnoloogia Instituudis, mille 
lõpetamine kindlustas talle head 

töökohad kogu eluks, mis oma-
korda võimaldas tal koolitada kõi-
ki oma lapsi välismaal. 

Arthuri mälestustest on võrd-
luseks hea meelde jätta, et ta sai 
Peterburis hea õppimise eest sti-
pendiumi, mis võimaldas pare-
mini toime tulla. Isa maksis küll 
õppemaksu ja riiete eest ning an-
dis iga kuu 25 rubla, aga sellest 
ei piisanud. Stipendium oli kahel 
esimesel aastal 300 rubla ja kol-
mandal aastal 500 rubla. Pärast 
lõpetamist jäi ta tööle Moskvasse 
ja hiljem Donimaale ning sai Ees-
tisse tagasi tulla alles 1921. aastal.

Rapla ajalehest Ühistöö 5. 
augustil 1972: Kui Tallinna eesti 
muusikaelus algas sajandite vahetuse 
paiku uus tõus, siis oli selles kindlas-
ti olulisi teeneid Th. Tedderil, kelle 
juhtimisel tegid koorid tõhusaid edu-
samme. Pealegi kujunesid „Lootuse“ 
koori lauluharjutused rahvuslikult 
häälestatud intelligentsi kogunemis-
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kohaks, kus teiste hulgas võis vahel 
näha kirjanikke E. Vildet ja E. Born-
höhet. Selles kooris laulis ka noor M. 
Under. (Under olevat võtnud Tedderilt 
klaveritunde.) Sellistel õhtutel arutati 
sageli ka ühiskondlikke ning kultuu-
riprobleeme… Peep Teder lisab, et 
külas käinud ka Peeter Süda. 

Th. Tedder rakendas oma põhja-
likke erialaseid teadmisi ka kirjasõ-
nas, avaldades ajakirjanduses muusi-
kaalaseid artikleid ning retsensioone. 
Inimesena oli Th. Tedder tagasihoidlik, 
jäädes avalikus elus meelsamini var-
ju. Siiski jättis ta oma ligemale paar 
aastakümmet kestnud tööga Tallinna 
muusikaellu märgatava jälje. 

Artiklid ja kontserdid
Th. Tedderi eluajal ilmus Eesti 
Postimehes ja teistes ajalehtedes 
temast mitmeid artikleid, kust 
leiab reklaami ja järelkajasid kont-
sertide kohta. Artiklid on tänu 
digiteerimisele praegu internetist 
leitavad. Kokku olen kogunud 28 
esinemise materjalid, neist 11 on 
koorikontserdid. Esinemisi võis 
olla kindlasti veel, aga vaevalt 
kõik ajalehte sattusid. Käesolevas 
artiklis on neid mainitud valiku-
liselt. Tsitaate olen kasutanud, et 
koos infoga anda edasi kaasnevat 
emotsiooni. Tedderi enda kirjuta-
tud artiklitest olen näidiseks vali-
nud vaid ühe, mis puudutas Kaarli 
vana orelit. 

Esimene kirje on veel Leipzigi 
õpingute ajast, kui ta esines Rapla 
kirikus. Pühapäeval, 13. aug. (1895), 
andis hr Theodor Tedder Rapla kirikus 
oreli-konzerti Juuru kiriku lauljate 
abil. Konzert oli igapidi rahuloldav, 
laulud saivad selgesti ette kantud, ka 
hr Tedderi mäng meeldis väga. Rah-

va poolt osavõtmine oli keskmine. Hr. 
Theodor Tedder on Juuru köstri poeg 
ja Leipzigi muusika kooli õpilane. 
Soovime suguvennale muusikakunstis 
edasiõppimiseks hääd jõudu! 

Postimees, 18. juuli 1896:  
Pühapäeval, 30. juunil (1896), an-
dis Eesti noor oreli-kunstnik Theodor 
Tedder Simuna kirikus oreli kontzerti, 
Pudivere sega- ja Simuna meestekoo-
ri kaastegevusel… Noor kunstnik hr. 
Tedder on üks meie parematest oreli-
mängijatest ja temaga heledam täht 
muusika taevas tõusnud. Konzert 
algas Praeludium et Fuga A-moll J. 
S. Bach’i tükiga. Kohe oli tunda, et 
mängija oma asjas täieste meister on. 
Ka Mendelsoni Sonata (A-dur) oma 
raskustega libises kunstniku osaval 
kätel nagu luulevool üle suure kiriku 
ruumi, kuuljaid oma kaasa tõmmates. 
Ma jäin hinge kinni hoides kuulata-
ma, et mõni toon kaduma ei läheks ja 
õrnema soo kuuljate seas pisaraid pü-
hitama. Kõige rohkem kiiduavaldust 
anti kuuljate poolest Praeludium J. 
S. Bach ja konzert-Fantaste Thomas’i 
muusika kohta. Pudivere laulu koor, 
kooliõp. hr Brehmi juhatusel, tegi oma 
asja väga hästi. Neiu P. Brehm kan-
dis kaks soololaulu ette, millel kiitust 
mitte andmata ei või jätta… Lõppeks 
soovime veel kord noore Eesti kunst-
niku härra T. Tedder’ile südamelikult 
lahkeid konzerdi reisisid ja rohkeid 
kuuljaid, nagu kunstnik ise väga lah-
ke, lõbus, kõigiti kiidu ja armastuse 
väriline inimene on. 

Simuna kiriku oreli ehitas Gus-
tav Normann 1889. aastal. Pill on 
säilinud ilma ümberehitusteta, 
mängumehhanism on väga raske.

4. augustil 1896 esines ta 
Amblas koos kohaliku meeskoori-
ga. Kiriku romantilise kõlaga ore-
li ehitas Hermann Walcker 1895. 

aastal, Tedder sai mängida uuel 
orelil! 

Eesti Postimees 10. oktoobril 
1896 kiidab kontserti Nigulis-
tes. Herra Theodor Tedder on meie 
kodumaal juba mitmes kirikus ore-
likontsertisi andnud. Kõik kontserti 
eeskawasse üleswõetud tükid mängis 
herra Tedder nii suure puhtuse ja takti 
kindlusega ära, nii et meie tema kont-
sertilt õige armsa tundmusega lah-
kusime. Ka mõlemad Tallinna Saksa 
keelsed lehed awaldawad hra Tedderi 
mängu üle sooja kiitust. Mängitud sai 
ütlemata hästi. 

Niguliste oli üks tollase Tal-
linna kontserdielu keskpunkte. 
1895. aastal valmis uus orel fir-
malt Walcker. See oli esimene 
pneumaatiline orel Tallinnas, 3 
manuaali ja 42 registriga. Organist 
Heinrich Samuel Greiffenhagen 
(1857–1908) korraldas uue oreli 
algaastail igal nädalal oreliõhtuid. 
Greifenhagen ja tema järglane 
Konstantin Türnpu (1865–1927) 
ning Niguliste saksa lauluselts 
korraldasid ka klassikaliste suur-
vormide ettekandeid. Need olid 
väga suurejoonelised ning kind-
lasti said sellest eeskuju nii Tedder 
kui hiljem ka August Topman jt. 
1897. aastal esitati näiteks Bachi 
„Matteuse passioon“, 1898 Franc-
ki oratoorium „Les Béatitudes“ 
(„Õndsakskiitmised“, ka „Õnd-
sus“, loodud 1881), 1904 Bachi 
missa h-moll. Kahjuks jäi orelist 
ja kooripealsest ning noodikogust 
märtsipommitamise järel alles 
vaid peotäis tuhka. 

17. novembril 1896 oli Tedder 
organistina kaastegev Kaarli ki-
riku kontserdil, kus esines Kaar-
li kiriku laulukoor köster Pfaffi 
juhatusel. Kaarlis oli sel ajal veel 
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kahe manuaali ja pedaaliga Nor-
manni orel, millel oli 30 regist-
rit. 1923. aastal vahetati see välja 
Walckeri oreli vastu, mis oli noo-
res Eesti Vabariigis esimene esin-
duslik uus orel. Mihkel Lüdigi sõ-
nul maksis see 4 miljonit marka. 
Normanni oreli viled oli 1931. 
aastal veel alles ja müüdi Haapsalu 
Jaani kirikule. 

Tedder on Kaarli orelist hi-
lisemas kontserdiarvustuses 
(22.04.1898) kirjutanud nii: Jäl-
legi nägime kui waewane ja koguni 
mitte kontserdile kõlblik selle kiriku 
orel on. Pedali häältest on üks kõwem 
kui teine, ka näikse mõni register nagu 
tiisikuses olema (sest et liig wähe tuult 
saawad), ja üks hääl jäigi hüüdma. 
Seda rõõmsamalt terwitame siis seda 
teatust, et uue oreli hääks korjandu-
si hakatakse tegema ja soowime siis, 
et selle juures kiriku ametnikud ühe 
nõuu ja tahtmisega töötaksiwad. Et 
selle oreli fortissimo oma häälte kõla 
poolest wana, häälest ära läinud leier-
kasti meelde tuletab, siis wõib lugeja 
ka arwata, et Bachi wäikene A-moll-
praeludium ja fuga, nii ilus see tükk 
muidu ka on, meiesse koguni ei mõ-
junud. 

1897. aasta suvel esines Tedder 
Järva-Jaanis koos Paula Brehmiga 
ja Iisaku kirikus koos Aino Tam-
mega.  

19. veebruaril 1898 on Eesti 
Postimehes kiitev hinnang laulu-
seltsi Lyra kontserdile Jaani kiri-
kus. Tedderit kiideti esmakordselt 
koorijuhina! Kriitiku tagasiside 
oli põhjalik, lisaks sooviti rohkem 
eesti muusikat!

1898. aasta suvel toimus veel 
mitmeid kontserte, kus ta as-
tus üles nii sooloorganistina kui 
ka saatjana, samuti koorijuhina. 

Kooritöö kandis vilja, ta juhatas  
Lootuse meeskoori ja noorte kä-
sitööliste seltsi segakoori: Need 
kaks koori on hra Tedder paari kuu-
ga, kus ta nende juhatajaks on, kaunis 
kaugele wiinud.

Samuti anti mitmeid kontserte 
ja korraldati tuluõhtuid, sealhul-
gas kontsert Nigulistes, et koguda 
raha P. Brehmi õpinguteks Sak-
samaal. Ajalehtedest ilmneb, et 
selliseid tuluõhtuid oli mujalgi. 
Väike-Maarja valla infoleht 4. ap-
rillist 2007 mainib lauljatari 130. 
sünniaastapäeva puhul sama: Paula 
heaks korraldas kohalik rahvas kor-
janduse ja ta mõistis tänulik olla.  

10. jaanuaril 1899 Jaani kiri-
kus Noor segakoor laulis hra muu-
sikuõpetaja Th. Tedderi osawal juha-
tusel puhtasti ja paraja tundmusega. 
Kenasti kõlas iseäranis „Iisraeli rahva 
leinalaul Babeli wangipõlwes” (Gou-
nod) oreli saatel, kuni üks oreli wile, 
mis kunagi waikida ei tahtnud, lõpuks 
kõik laulu mõnu ära rikkus... Rahwast 
oleks kirikusse rohkem mahtunud, aga 
koguduse waeste hääks tuli ometi pää-
le saja rubla kokku. Tuleb mainida, 
et Tallinna Jaani kiriku Normanni 
orel oli samuti väga raske klavia-
tuuriga ning korrast ära. 1904. 
aastal organisti-koorijuhi ametis-
se astunud August Topman alustas 
kohe ettevalmistusi, et kirik saaks 
parema oreli.  

1899. aasta juulis anti kontsert 
Juurus: Th. Tedder mängis orelit, 
tema isa juhatas koori. Kontserti 
kajastasid nii Sakala kui Eesti Pos-
timees. Sakala mainib, et sissetu-
lek oli 49 rubla ümber.

Pühapäeval, 30. juulil 1900 
esines ta Pilistvere kirikus 1895. 
aastal Saueri firma ehitatud inst-
rumendil neiu Sülluste ja ühe se-

gakoori lahkel kaasaitamisel. Piletite 
hinnad ühes häätegeva maksuga 50, 
30 ja 15 senti.

Eesti keelde tõlgitud suurvormid
Alanud perioodil suunas Th. Ted-
der oma tähelepanu suurvormide 
esitamisele, need tõlgiti eesti 
keelde!

16. jaanuaril 1900: Karl Steini 
oratorium „Jeesuse sündimine”, mis 
Jaani kirikus herra Theodor Tedderi 
juhatusel ette kanti, oli nii päratuma 
hulga päältkuulajaid kokku kutsu-
nud, et paljud piletite puudusel tagasi 
pidivad minema. Sissetulek oli terwelt 
485 rubla… Oratoriumi ümberpa-
neku Saksa keelest toimetas P. Grüns-
feldt.

Keeleküsimus pole sugugi ene-
sestmõistetav. Venestamispoliitika 
tulemusena õpiti koolides vene 
keeles ja näiteks eesti koguduse-
na tuntud Kaarli kiriku juhatuse 
ja konvendi protokolliraamatud 
näitavad, et 1897. aastal dominee-
ris saksa keel, 1898 on kasutusel 
mõlemad keeled, aga konvendil 
siiski saksa keel. 8. jaanuaril 1899 
on konvendi koosoleku protokoll 
veel saksa keeles ja 5. veebruaril 
1899 eesti keeles! Koolides õpe-
tati vene keeles, omavahel räägi-
ti saksa keeles ja peeti end ometi 
eestlasteks ja eestluse eest võitle-
jateks! 

Järgnevalt esitati veel 14. mail 
1900 Max Bruchi ballaad „Ilus El-
len“ ilmalikul kontserdil. 

3. detsembril 1900 kõlas Jaani 
kirikus Heinrich Barthi „Jõuluora-
toorium”. Missuguse elamusega meie 
rahwas sellest eeskujulisest kontserdist 
osa wõttis, näitas wiimase paigani 
täidetud kirik. Soowida jääb ainult, et 
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hra Tedder sagedamini säherdusi kont-
sertisid toime paneks; on ta ju ainuke 
kunstnik meie linnas, kes wäljamaa 
rahwalised oratoriumid Eesti keeles ka 
meie rahwale kuuldawaks on teinud.

25. märtsil 1901 esitati Jaa-
ni kirikus Carl Heinrich Grauni 
„Jeesuse surm”: Paastu-oratorium 
„Jeesuse surm“ kantakse praegu igal 
suurel reedel Berlinis kuulvamale; ta 
käis omal ajal kuulsuse poolest J. S. 
Bachi oratoriumitest ülegi… See on 
esimene paastu-oratorium, mis Eesti 
keeles ülepää on ette kantud. Sama 
teost esitati edaspidi veel 3 korda: 
Jaanis 1903 ja 1905 ning  Kaarlis 
1907. Vahepeal täpsustati, et te-
gemist on kantaadiga. Kontser-
did läksid menukalt, Tedder ning 
tema koorid ja solistid pälvisid tä-
helepanu ja kiitust. 

Eesti Postimees mainis 19. märt-
sil 1905, et Kaarli kiriku organistiks 
on siinne muusikaõpetaja hr Theodor 
Tedder valitud. Huvitav on see, et 
kuigi elulooandmetes on kirjas, 
et ta oli alates 1901. aastast kato-
liku kiriku organist, pole kusagil 
mingit teksti selle tegevuse kohta. 
Kaarli koguduse konvendi koos-
olek 8. aprillil 1907 arutleb oreli-
mängija palga küsimuse üle. Pandi 
ette 100 rubla aastas palka juure pan-
na. Nii et aastane kindel palk 300 
rubla. Siinkohal tuletan meelde, 
et Theodori venna Arthuri stipen-
dium Peterburis oli kahel esime-
sel aastal (alates 1899) 300 rub-
la ja kolmandal aastal 500 rubla! 

1907. aastast on teada, et Ted-
der andis orelikontserte Rakveres 
ja Narvas, kaastegev oli solist. 

Narva Aleksandri kiriku 30 
registriga Walckeri orel, mis oli 
valminud 1886, hävis Teise maail-
masõja ajal. 

Esinemiste kohta võib kokku-
võtvalt öelda, et põhilised kont-
serdipaigad olid Tallinn ja Viru-
maa, kaugeimad Iisaku ja Narva 
ning lõuna poolt Juuru ja kaugem 
Pilistvere. Ei tohi unustada, et 
liikumine polnud tollal nii lihtne 
kui praegu. 

Pärast kooli lõpetamist Leipzi-
gis oli kontserte rohkem, Th. Ted-
der oli ilmselt ka vabam oma aja 
kasutamises, andes klaveritunde 
ja tegeledes kooridega erineva-
tes seltsides jne. 1898 esineb ta 
esimest korda koorijuhina. Pea-
le Kaarlisse tööleminekut jääb 
kontserte vähemaks, mis on ka 
arusaadav, sest kiriku juures töö-
tades pole sa enam eriti oma aja 
peremees. 

Orelikavades pole näha erilist 
arengut. Mitmed teosed kordu-
vad. Siingi on tegemist tüüpilise 
koolijärgse olukorraga, kus iga-
päevatöö tuleb peale ja pole enam 
eriti aega uut repertuaari õppida. 
Selleks aja leidmine ja võtmine 
nõuab otsusekindlust ning ilmselt 
polnud ka eriti väljundit. Näib, et 
rohkem tähelepanu suundus koo-
ridele ja solistide saatmisele ning 
see töö leidis tunnustust. Kirikud 
olid ka kütmata, külma aja ja tem-
peratuurimuutused pidid üle ela-
ma nii organistid kui orelid.

Näeme, et tema 19 tegutsemis-
aasta jooksul sai ta anda orelikont-
serte mitmel uuel, sh Normanni 
orelil. Kommentaaridest kontser-
diarvustustes saab välja lugeda, et 
kontsertidel juhtus orelitel ikka 
tehnilisi viperusi (nagu praegugi). 

Kahjuks elas Theodor Tedder 
vaid 42-aastaseks. Ta suri 1913. 
aasta esimesel jõulupühal, mis on 
kiriku organisti jaoks väga tähele-

panuväärne kuupäev. Ta oli kind-
lasti jõulude eel väga hõivatud ja 
jõululaupäev on organistile alati 
väga pingeline. 

Postimehes, Eesti Päevalehes  
ja Tallinna Teatajas avaldati järele-
hüüdeid. Õppimist lõpetades tuli ta 
Tallinna ja asus siin esiteks muusika 
õpetajana ja organistina tegevusesse. 
Niihästi neis ametites kui ka muidu 
meie muusikaelu edendamisest tege-
valt osa võttes wõitis Teder anderikka 
kunstniku ja lahke ning heasüdam-
lise inimesena kõigi lugupidamist, 
kes temaga kokku puutusid. Wiimasel 
ajal oli kadunu hädise tervise pärast 
sunnitud avalikust elust ja muusika-
lisest tegewusest, nii palju kui see ta 
otsekoheste ametikohuste piirkonnast 
kaugemale ulatas, tagasi hoidma. Vii-
mast korda kuulsime ta orelimängu 
Estonias ühel rahvakontserdil. 

Theodor Tederiga kaotas Kaarli 
kogudus osawa ja wilunud organisti 
ning Eesti muusikat armastav selts-
kond anderikka muusikamehe.

Järelkajade kommentaariks
E. Pilliroog on kirjutanud: Olgu 
siinjuures lisatud, et Tallinna eestlas-
konna hulgas algas vokaalsümfooni-
liste suurvormide viljelemine 1904. 
aastal, mil August Topman läks Tallin-
na Jaani koguduse organistiks ja moo-
dustas seal oratooriumikoori.

„Mälestustes“ kirjeldab Top-
man, et oma eelkäijalt Tallinna 
Jaanis sai ta paarikümneliikmelise 
koori. Pastor William Grohmann 
oli muusikahuviga, ilusa tenori-
hääle ja absoluutse kuulmisega 
ning toetas muusikatööd. Aasta 
pärast oli lauljaid juba 60.

E. Pilliroog: Ja kui 1907. aas-
tal asutati Eesti Evangeeliumi Lute-
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ri Usu Kiriku Muusikaselts, siis oli 
August Topmani kõrval lühikest aega 
selle teine dirigent Theodor Tedder. 
Koor, mis kasvas 100 liikmeliseks, esi-
tas klassikaliste oratooriumide kõrval 
ka teisi koorile loodud suurteoseid. 
Theodor Tedderi järel abistas August 
Topmani ka hilisem Kaarli organist 
Mihkel Lüdig.

Postimehe artiklites toodud 
kontsertide info viitab, et just 
Tedder, olemata selle kiriku orga-
nist, alustas oma kooriga Tallinna 
Jaanis suurvormide ettekandeid 
eesti lauljatega ja eesti keeles.

Topmani mälestustes on kir-
jas: Pastor Hurt (Kaarlist) tahtis viia 
suurte klassikaliste teoste ettekand-
mist laiemale alusele ning püüdis sel-
leks kaasa tõmmata kõiki kirikukoore. 
… Loodi Eesti Kiriklik Muusika Selts, 
mille esimeheks sai selle mõtte algata-
ja Rudolf Hurt. Koorijuhid leppisid 
kokku, et juhatavad ühendatud koo-
ri kordamööda. Ühendatud kooride 
poolt tuli Kaarli kirikus ettekandele 
Grauni „Jeesuse surm“, mida juhatas 
Theodor Tedder. Minu juhatusel tulid 
Jaani kirikus ettekandele Mendessohni 
oratoorium „Paulus“ ning Haydni ora-

toorium „Loomine“. Topman juhatas 
ka Saint-Saënsi „Requiemi“, mida 
korrati Kaarlis 06.12.1909, kui 
toimus ka köster Pfaffi mälesta-
mine. Siis juhatasid nii Tedder kui 
Topman. 

Väidetavalt oli Th. Tedder seo-
tud 1910. aasta laulupeo etteval-
mistamisega. Peole registreerus 
ka tema juhatatud Kaarli kiriku 
120-liikmeline koor. 

Laulupeoks hakkas Kirikliku 
Muusika Selts Topmani juhatami-
sel õppima Mozarti „Reekviemi“. 
Kontserdil pidi ettekannet juha-

Mozarti „Reekviemi“ ettekanne Tallinna Kaarli kirikus. Teises reas istuvad vasakult keskel Kaarli koguduse organist Theodor 
Tedder, koguduse õpetaja Rudolf Hurt ja Jaani kiriku organist August Topmann. Foto on tõenäoliselt tehtud  Mozarti „Reekviemi“ 
2. ettekande ajal 17. oktoobril 1910. Esimene ettekanne toimus 14. juunil 1910. Kaarli koguduse arhiiv. 
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tama üldjuht Mihkel Lüdig. Et-
tekanne toimus laulupeo päeval 
Kaarlis 150 lauljaga suurendatud 
Estonia sümfooniaorkestri kaas-
tegevusel. Topman meenutab: See 
kontsert kujunes ühtlasi seltsi luige-
lauluks, sest peale koorijuhtide, kes 
töötasid üksmeelselt, oli mõõtuandev 
veel lauljaskonna tahe. Sellel mit-
mest koorist kokkupandud lauljatepe-
rel tundusid omavahel olevat teravad 
küünarnukid.

Kaarli koguduse arhiivis on säi-
linud pilt, mis ilmselt on tehtud 
Mozarti „Reekviemi“ 2. ettekan-
de ajajärgul. Koor on suur, aga 
150 lauljat enam kokku ei saadud. 
Kordusettekannet 17. oktoobril 
1910 juhatas Topman.

Kokkuvõtvalt võib siis öel-
da, et selts püsis vaid kolm aastat 
(1907–1910) ning koorijuhid olid 
võrdsed, kuigi Topman juhatas 
rohkem ning Lüdig pidi tulema 
vaid laulupeo ajal Mozarti „Reek-
viemi“ juhatama. 

Võttes kokku esimeste kõr-
gema haridusega muusikute Jo-
hannes Kappeli, Miina Hermanni 
(hiljem Miina Härma), Konstan-
tin Türnpu, Theodor Tedderi ja 
Woldemar Schütsi mõju eesti 
muusikaelule, A. Kasemets on 
kirjutanud, et ühestki neist ei saa-
nud meie muusikaelu aktiivset juhti, 
kes selles oleks üles seadnud senisest 
sügavamaid kunstilisi ja selgemad 
rahvuslikud põhimõtted ning astunud 
otsustavalt tegevusse nende läbiviimi-
seks ja maksmapanemiseks…

Peale kogu materjali läbitööta-
mist ütleksin, et Anton Kasemets, 
kes tuli pärast Tedderit 24-aas-
tasena neljaks aastaks Kaarlisse 
organistiks, on Tedderi vastu üle-
kohtune. Kasemets õppis 1908–

1914 Peterburis ja on kahtlane, 
kas ta oli kodumaa muusikaeluga 
kogu aeg kursis. Eesti Muusika 
Infokeskus märgib, et kuna ta oli 
kodus harmooniumi õppinud, siis 
ta asendas Tedderit Kaarlis alates 
1904. aastast. Ta oli siis 14-aasta-
ne!? 1909. aastani töötas Kaarlis 
köster Pfaff, kes oli just koori-
juhina väga edukas, aga mängis 
ka orelit. Alates 1909. aastast oli 
köster Gustav Kasemets. 

Tedder osales aktiivse kooriju-
hi ja organistina linna kirikumuu-
sikas, seltsi- ja kultuurielus. See 
kõik nõudis head pealehakkamist, 
organiseerimisoskust ja annet. 
Märkimisväärne on, et ta laskis 
suurvormide tekstid eesti keelde 
tõlkida. Kui lugeda Tedderi artik-
leid kontsertide kohta, siis tema 
keel on värvikas ja mitte paha-
tahtlik. Ta teeb kriitikat, kuid on 
ka huumorimeelega. Temast jääb 
mulje, et ta oli meeldiv kaastöö-
line, professionaalne muusik, laia 
tegevusväljaga. 

Rapla ajalehes Ühistöö annab 
muusikateadlane Oskar Kunin-
gas tema tegevusele positiivse 
hinnangu. Samas lehes kirjutab 
J. Püvi temast veel 12. aprillil 
1975. Iseloomulik on, et kirikut 
ei mainita ja tutvusringkonda on 
toodud näiteks H. Pöögelmann 
ning tegevusvälja laiendab jalgrat-
tasõitjate selts Kalev, millest mujal 
juttu pole. See on omapärane vaa-
tenurk, mille lõppu tahaks lisada 
igal juhul nüüdisaegse naerunäoga 
emotikoni: Sajandi algusele oli ise-
loomulik eesti rahva kiire majandus-
lik, ühiskondlik-poliitiline ja kultuu-
riline areng, ka klassivõitlus. Kiiresti 
läks edasi rahva muusikaelu. Tollal 
oli Tallinnas tähtsamaks muusikaelu 

juhiks üks Juurust pärit mees, sealse 
köstri poeg Theodor Tedder, kes pani 
aluse eesti koorilaulule Tallinnas. Tal 
oli juba sajandi algul oma nais- ja 
meeskoor, kellega ta üritas pikemaidki 
muusikapalu ette kanda. Ka rakendas 
ta koori esinemise juures deklamat-
siooni. Deklamaatorina esines ka J. 
V. Veski, hiljem tuntud keeleteadlane, 
professor ja akadeemik. Th. Tedderil 
olid sidemed kodanlik-demokraatliku 
ajalehe «Teataja» toimetuse rahvaga, 
nagu Ed. Vildega, H. Pöögelmanniga, 
O. Müntheriga, J. V. Veskiga, M. Unde-
riga, ka kunstnik H. Laipmanniga. H. 
Pöögelmann tõlkis Tedderile koorilau-
lude tekste. Eesti haritlaskond tegut-
ses tollal Tallinnas jalgrattasõitjate 
seltsis «Kalev». Vähesed teavad, et esi-
meste eesti päevakajaliste varietee-est-
raadiõhtute organiseerijaks oli tolles 
seltsis Ed. Vilde. Muusikalise osa eest 
hoolitses seal Th. Tedder.

Kasutatud allikad: Th. Tedderi esi-
mese poja poja Peep-Teofili koos-
tatud pere sugupuu materjalid 
„Eelkäijad. Juuru köstrist Juhanist 
kuni vend Hillarini“ ning vend 
Arthuri mälestused. Materjale on 
kogunud Kaarli koguduse info-
juht Külli Saard, artikleid Kaarli 
koguduse raamatus ja erinevates 
koguduse trükistes on avaldanud 
muusikateadlane Ene Pilliroog. 
Informatsiooni saab omaaegsetest 
Postimehe ja teiste ajalehtede ar-
tiklitest, Tedderi enda kirjutatud 
muusikakriitikast ja temale teh-
tud järelehüüetest ning Kaarli ko-
guduse konvendi protokollidest. 
Orelite ehitusaegade küsimuses 
aitas Toomas Mäeväli.

Koguduse organist-koorijuht 
Piret Aidulo
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Rõõmus rõõmsatega ja kurb kurbadega

Sel suvel möödus 155 aastat 
Kaarli koguduse kauaaegse kös-
ter-organist Gustav Kasemetsa 
sünnist. 28. augustil 1866 ukj 
Kodilas, Rapla kihelkonnas tis-
ler ja põllumees Jaan (1827–
1911) ja Madli (1830–1886) 
Kasemetsale kuuenda lapsena 
sündinud Gustavile lisaks kasvas 
perekonnas kuus poissi: Johan 
Reinhold (1854–1923), Kaarel 
(1856), Jaan (1858–1912), Otto 
(1861), Anton (1863–1926) ja 
Vilhelm Eduard (1870–1939). 

Gustav Kasemetsa eluloo 
vähese uuritavuse tõttu meil 
tema õpingute kohta täpseid and-
meid ei ole. Tema haridustee al-
gas 1851. aastal asutatud Kodila 
vallakoolist ja jätkus Tallinnas. 
Alguses vene õppekeelega poeg-
laste Tallinna linnakoolis, seejärel 
Kubermangugümnaasiumis, kus 
omandas kodukooliõpetaja kut-
se. Õppis kolm aastat ka kogudu-
sevaimuliku Wiesingeri juhitud 
linnamisjoni koolis (kutsutud ka 
diakonite kooliks), mis asus tõe-
näoliselt Kentmanni 6. Ta lõpetas 
selle edukalt 1886. aastal.1 

Kasemets kutsuti 1886. aasta 
sügisel järgmise aasta alguses tege-
vust alustanud Paldiski eestikeelse 
era-algkooli juhatajaks. Veebrua-
ris ootamatult katkestatud tege-
1  Kaarli koguduse arhiiv (=KKA) Koguduse 
protokolliraamat 1909. – Kaarli koguduse kon-
vendi protokoll 3.12.1909. Paldiski evangeelse 
luterliku St. Nikolai koguduse KROONIKA 
1770–1938. Saksakeelse osa tõlkinud Joel Siim. 
Eestikeelse osa transkribeerinud Merle Prass-
Siim. Paldiski 2017, 40.

vus jätkus uuesti augustist. Lõplik 
ametisse kinnitamine toimus tei-
sel detsembril. Koguduse laste-
jumalateenistuste senise läbivii-
mise ja laste katehhiseerimisega 
(usuõpetuse andmisega) seo-
tud Kasemetsast sai ühtlasi 18. 
septembrist Paldiski koguduse 
köster. 

Selle uue eesti kooli asutamise kaudu 
sai võimalikuks Paldiski kogudusele 
köstri ametissevõtmine, kuna selle 
kooli õpetaja Gustav Kasemetz võttis 
köstriameti enda kanda ja pastor loci 
seadis tema 20. septembril mõlemas 
koguduses ametisse peale eelnevat 
kinnitamist kiriku eestseisuse poolt. 
Pastor loci poolt 18. septembril s.a 
peetud kirikukonvendil pooldatud 
Gustav Kasemetza palkamine 
St. Nikolai kiriku köstriks jäi 
koguduse poolt siiski kirikukassa 
maksevõimetuse tõttu tulemusteta, see 
[palk] tuli siiski muretseda, sest selle 
tubli kaastöölise ja pastori abilise 
topelttöö paistab nõudvat tema palga 
tõstmist. Lisaks koolitööle peab köster 
nimelt iga 14 päeva tagant eestikeelse 
jumalateenistuse pidama, kasutades 
seejuures lühendatud liturgiat, 
mängides ise orelit ja lugedes sügava 
hardusega ning ladusalt ette kodus 
hoolikalt läbitöötatud jutlust.2

Köster August Pfaffi surma järel 
jäi Kaarli koguduses köstrikoht 
1909. aasta lõpul vakantseks. 
Kandidaate oli ligi kaksküm-

2  Paldiski koguduse kroonika... 42.

mend, kes enamuses olid konven-
dile täiesti tundmatud. Valituks 
osutus ühehäälselt Gustav Kase-
mets, kelle puhul tõsteti eriti esi-
le niinimetatud Wiesingeri kooli 
lõpetamist.3 Valimine leidis kajas-
tamist ka tollases ajakirjanduses.4 

Kasemets järgnes kutsele ja asus 
1910. aasta alguses tööle Kaarlis. 

Jumal saatku teda ja õnnistagu 
tema tegevust suuremal tööpõllul. 
Tunnustuseks tema pikki aastaid 
kestnud kohusetundliku töö eest 
anti talle konvendi poolt preemia 
[Gratification] summas 25 rbl.5

3  KKA Koguduse protokolliraamat 1909. – 
Kaarli koguduse konvendi protokoll 3.12.1909.
4  Päevaleht nr 14.12.1909.
5  Paldiski koguduse kroonika... 72.

Gustav Kasemets. 
Kaarli koguduse arhiiv.



Keskel istuvad Kaarli koguduse köster Gustav Kasemets ja I pihtkonna õpetaja Aleksander Kapp. 
Foto on tehtud 1920ndatel. Kaarli koguduse arhiiv.

Oma köster-kooliõpetaja ameti 
kõrval oli tema mitmed aastad sealse 
linnavalitsuse ja maksuvalitsuse 
sekretäriks. Oma laialdase töö kõrval 
leidis tema aega veel laulukoori 
asutada ja seda energilise tegevusega 
hääle järjele viia. Nõnda töötas tema 
Paldiskis 23 aastat.6

Kaarli koguduses kolmkümmend 
üheksa aastat (1870–1909) ametis 
olnud August Pfaffi asutatud 
kirikukoor oli pälvinud suure 
tunnustuse. Kahjuks ei suutnud 
Kasemets kirikukoori kõrget 
taset sellisel kujul hoida. Köstrina 
andis ta leerilastele lauluharjutusi, 
õpetas neile liturgiat ja kirikulaule, 
ning oli hea suhtleja. Tema 50 
aasta ametijuubelil kirjutati:
6  Eesti Kirik nr 29, 29.9.1927.

Pool Tallinna kodanikest on ühel või 
teasel viisil temaga kokku puutunud. 
Neid kümneid tuhandeid leerilapsi, 
keda ta laulma õpetanud leeripäevaks, 
neid tuhandeid perekondi, kelle 
pidulike laulatuste, ristimiste ja teiste 
õnnelike silmapilkude kaasjagaja 
ta on olnud. Või kui palju kordi ka 
kirstude ja lahtiste haudade juures. 
Ikka nagu olema peab rõõmus 
rõõmsatega ja kurb kurbadega.7

Talle sobis aga hästi tegelemine 
koguduse raamatupidamise ja ma-
janduseluga. Nii täitiski ta kogu-
duses 1923. aastast alates asjaajaja 
ja raamatupidaja ülesandeid. Uute 
kohustuste lisamist oli eelnevalt 

7  Päevaleht nr 31, 31.1.1937.Unoste „Poolsada 
aastat köstriametit”.

arutatud koguduse nõukogus.8 
Pihtkondade koormused jagati. 
Esimene tuli Kasemetsale, teine 
Ernst Loderauale ja kolmas jagati 
nende vahel pooleks. Kasemetsale 
jäi ka uuele orelile ja keskkütte-
le rahaliste vahendite hankimine. 
Selle eest sai ta ka tasu – 3% sum-
made pealt, mis tema läbi kogu-
duse liikmetelt ilma protsendita 
laenu näol saadi.9 Seda talle omast 
majandusmehe „soont“ tõsteti esi-
le tollases kirjutavas meediaski. 

On vist kõikidele teada, missuguse 
mesilase usinusega on tema uue 
oreli muretsemiseks kui ka kiriku 
8  KKA Koguduse nõukogu protokollid 1922. – 
Koguduse nõukogu protokoll 18.12.1922.
9  KKA Koguduse eestseisuse protollid 1923. 
– Koguduse eestseisuse koosoleku protokoll 
5.3.1923.
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Gustav Kasemetsa abikaasa Julie snd 
Jaanmann (1866–1931).
www.kasemets.se/kasemets.se-4.html Gustav Kasemetsa poeg Verner Kasemets 

ja Lisl Lindau Endla teatris 1929. 
aastal. www.entsyklopeedia.ee

suurepärase remont tööde jaoks raha 
kogunud. Need ettevõtted nõudsid 
miljonilisi väljaminekuid.10

Tegevust jagus ka väljaspool 
kogudust. 1910–1922 pidas 
Kasemets linna poeglaste ja 
tütarlaste gümnaasiumide 
alamates klassides ja algkoolides 
talle südamelähedast usuõpetaja 
ametit. 1916. aastast oli Eestimaa 
köstrite abiandmise kassa juhatuse 
liige ja kuulus 1920. aastast Ew.-
Lutheri usu köstrite ja organistide 
ühingusse. Oli pikki aastaid 
ka ülemaalise köstrite ühingu 
juhatuse liige ning kirikukeskkassa 
valitsuse liige. Aastatel 1920–
1938 oli Kasemets Kaarli 
Vaestehoolekande Seltsi juhatuse 
liige ja alates 1938. aastast seltsi 
auliige.

70 aasta vanusena oleks Kase-

10  Eesti Kirik nr 29, 29.9.1927.

mets pidanud jääma pensionile. 
Konsistoorium tegi 23. septemb-
ril 1936 otsuse vabastada ta arva-
tes 1. jaanuarist 1937, ning mää-
ras talle alates kuuendast veebrua-
rist 500 krooni pensioni aastas.11

Ustavaid isanda sulaseid, kes poolsada 
aastat päev-päeva kõrval kohusetruult 
omas ametis seisavad ja ligimest 
teenivad ega neid palju ole. Üks 
niisuguseid mehi on kahtlematult 
kauaaegne Kaarli koguduse köster 
Gustav Kasemets, kes hiljuti pühitses 
oma seitsmekümnendat sünnipäeva 
ja kel sel kuul täitus viiskümmend 
aastat köstriameti tegevusest. Nüüd 
on vanamehe tööaeg täis saamas ja ta 
võib minna vanuse puhkusele.12

Kasemets ei soovinud. Esitas 
20. oktoobril 1936 kogudusele 
palve lubada tal esialgu veel 
köstri kohusetäitjana ametisse 
jääda. Ta emeriteerus esimesest 
septembrist 1938, teenides nii 
kogudust köstrina ligi kaks-
kümmend kaheksa aastat. 
Möödunud tegevusaastaid meenu-
tades märkis ta ära köstri-ametis 
toimunud muutusi:

Enne tuli koguduses ka orelit mängida, 
aga nüüd teevad seda organistihärrad. 
Aastaid pidin koguduses ka raamatuid 
pidama, aga nüüd on siin härra 
Truve ja abijõuks veel üks preili. ... 
Ristsetel ja kodustel laulatustel käib 
õpetaja üksi, aga matuste juures olen 
enamjaolt kaasas. .... Kuulen, et minu 
minnes siit ei tahetavatki kedagi uut 
köstrit vötta. ... Kaarli koguduse 
11  Kiriku Teataja 16.10.1936; EELKKA.1.3.951 
Gustav Kasemets.
12  Päevaleht nr 31, 31.1.1937, Unoste „Poolsada 
aastat köstriametit”.

õpetajatega ja kogudusega üldse on 
olnud hea läbisaamine ja siin pole 
keegi köstrile naha vahele kippunud. 
Kui koguduseliikmed ühes või teises 
asjas ei tule õpetajatega toime või on 
mõni arusaamatus, siis on ikka köster 
see, keda üles otsitakse ja kellele 
oma häda kaevatakse. … see töö, 
mis siin 60 000-hingelises koguduses 
tehtud, on vägagi suur. Pühapäevitigi 
nädalast nädalasse ja aastast aastasse 
on köstri tööpäev olnud hommiku 
kella 9-st õhtu kella 9-ni ja äripäeviti 
pole ta palju lühem.13

Perekond
Gustav Kasemets abiellus 30. 
oktoobril 1888 Paldiski kirikus 
Julie snd Jaanmanniga (1866–
1931). Pere suurenes seitsme 
lapsega, kes kõik sündisid 
Paldiskis: Elmerice (1892–1971), 
13  KKA Koguduse juhatuse protokollid 1936. – 
Koguduse juhatuse protokoll 22.10.1936.
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Edmund Gottfried (1895–1917), 
Friederike Marie (1897–1974), 
Hugo Villiam (1900–1913), 
Lydia Martha Rosamunde (1904), 
Hilmar Friedrich (1906–1971) 
ja Verner Hans Martin (1909–
1985). 

Muusika ja õpetamine olid 
südamelähedased ka tema lastele, 
kellest kaks küll surid noorena.

Hugo Villiam suri lapsena 
1913. aastal. Edmund Gottfried 
jäi kadunuks I maailmasõja ajal 
1917. aastal. Ülejäänud lapsed 
lahkusid Eestist ja surid võõrsil. 

Friedericke Marie Tannberg oli 
1920. aastani Tallinna Konserva-
tooriumi õppejõud ja suri 1974. 
aastal Ameerika Ühendriikides.

Lydia Martha Rosamunde Kle-
ment lõpetas 1927. aastal  Tallinna 
Konservatooriumi klaveriklassi ja 
tegutses pianistina. Ta sai 1959. 
aastal õnnetult surma Inglis-
maal.14

Elmerice Timpf töötas 1919. 
aastast Saaremaa Eesti Segagüm-
naasiumis õpetajana, kandideeris 
1919. aastal edukalt Eesti Sotsi-

14  Vaba Eesti Sõna = Free Estonian Word : Esto-
nian weekly, 11. juuni 1959 „Õnnetu surm Ing-
lismaal elektrilöögi läbi“.

aldemokraatlise Tööliste Partei 
Kuressaare osakonna nimekirjas ja 
pääses Kuressaare linnavolikokku. 
1921. aastast töötas Tondi sõja-
koolis ajutise prantsuse keele le-
ktorina. 1944–54 töötas ajutise 
abiõpetajana Stuttgardis. Suri 
1971. aastal Saksamaal.

Hilmar Friedrich õppis pärast 
gümnaasiumi lõpetamist ühe aasta 
Saksamaal ülikoolis, majandus-
likel põhjustel jäid õpingud poole-
li ja jätkas õpinguid Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonnas. 1927–28 oli 
ta aukonsuli sekretär Eesti kon-
sulaadis Bremenis, seejärel töö-
tas Eesti Panga välisjaoskonnas, 
1930–38 Põllutööministeeriumis 
Riigimaade ametis likvidaatorina, 
1938. aastal läks tööle Leipzigi au-
konsulaati sekretäriks. Suri 1971. 
aastal Rootsis.

Kõige noorem poeg Verner 
Kasemets oli näitleja ja tant-
sija. Tema saatus ja elukäik on 
iseloomulik eestilikule kohane-
misvõimele ja sitkusele võõrastes 
oludes laias maailmas. Ta töötas 
1928–1930 Endla teatris ja osales 
ka Estonia lavastustes. Tegutses 
1931–32 Berliinis, oli filmistat-

ist ja mängis mitmes saksa teat-
ris, kuni välismaalastele kehtes-
tati 1932. aastal esinemiskeeld. 
Püüdis tööd leida Pariisi ja Viini 
teatrikeskustes. Seejärel töötas 
Hollandis tennisetreenerina ja 
1934–46 Jaaval kohviistanduse as-
sistendina. Hiljem elas Stockhol-
mis ja suri 1985. aastal Hispaani-
as. Kõneles vähemal või suuremal 
määral 14 keelt, nende hulgas 
nelja murrakut Jaavalt.15

Gustav Kasemets lahkus 1941. 
aastal Eestist Saksamaale, kus ta 
suri väärikas vanuses 1943. aastal. 
Tema täpset surmaaega ja mat-
miskohta autor senini ei tea.

Ustav on see sulane, kes oma tööd 
lõpetades võib ütelda, et olen head 
võitlemist võidelnud. Viiskümmend 
aastat koguduse ja Issanda viinamäel 
eks see ole inimene, kelle palk peab 
olema suur taevas.16

Külli Saard

15  Eesti Teataja, 30. märts 1946. „Eestlane Jaava 
mässupõrgus“. Noore näitleja teekond teatrist 
kohviistandusse; Verner Kasemets [http://en-
tsyklopeedia.ee/artikkel/kasemets_verner1] 
2.12.2021.
16  Päevaleht nr 31, 31.1.1937. Unoste „Poolsada 
aastat köstriametit”.

Gustav Normanni 200. sünniaastapäeval

Tänavu suvel, 8. augustil, möödus 
orelimeister Gustav Normanni 
sünnist 200 aastat.  Gustav Nor-
mann ehitas 1870. aastal Kaarli 
kirikule esimese oreli. Kui aasta 
alguses orelisõprade ringis sellele 

ilusale numbrile tähelepanu juh-
tisin, palus Külli Saard mul selle 
tähtpäeva meenutamiseks kirju-
tada artikkel Kaarli koguduse aja-
kirjale. Olin selle pakkumise üle 
väga rõõmus ja andsin nõusoleku. 
Kui vastu sügist hakkasin vaatama, 
mida võiksin oma ammuse ameti-
venna elu, töö ja tegemiste kohta 

kirjutada, mida veel ei oleks käsit-
letud ja mis võiks kõnetada ka 
tänapäeva inimest, tundus see väl-
jakutse veelgi huvitavamana.

Õigupoolest me ei tea oreli-
meister Gustav Normanni kohta 
midagi rohkemat, kui vaid elu-
loolised andmed, mis on kiriku-
raamatutest kokku korjatud. Juba 
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1940. aastal kirjutas ajaloolane 
Hillar Saha oma Eesti oreleid 
käsitlevas raamatukeses, et ore-
leid puudutavad kirjalikud allikad 
on üsna napid ja tuleb olla rõõ-
mus iga vähegi olulise infokillu-
kese üle. Ta lisab: „Mida teame 
meie, näiteks, esimesest Eesti 
orelimeistrist Gustav Norman-
nist? Väga vähe. Ometi peaks veel 
praegu küllalt materjali saadaval 
olema, mis lubaks koostada üle-
vaate selle Põhja-Eesti oreliehita-
jate kooli rajaja, Terkmannite eel-
käija elust ja elutööst.“

Hillar Saha tsitaadist on näha, 
et tegemist on olnud olulise ini-
mesega. Võime mõtelda, mis 
tähtsust on sellel, kes oreli ehitas. 
Paraku on aegade jooksul kuju-
nenud välja nii, et mõne inimese 
kätetöö viljad osutuvad ajas püsi-
vamaks kui teise, kuigi iga ini-
mese elu ja panus on ainulaadne 
ning hindamatu. Eks tuleb panna 
tähele ka seda, kuidas inimene ise 
oma elu ja tööd mõtestab. Vähe-
malt orelimeister Gustav Nor-
manni puhul tuleb selgelt välja, 
et tema elu toetus tugevale usu-
sambale, mille tõttu ta ei pidanud 
oma isiku esiletõstmist üldse olu-
liseks. Sellele mõttele olen tulnud 
seetõttu, et enamik tema töid on 
signeerimata. Enamasti leiame 
Normanni orelitest prospekti 
tagaküljel ilusa käekirjaga kirju-
tatud loosungi „Soli Deo Gloria“ 
(„Üksnes Jumalale au“). See muu-
dab ka mõistetavaks, miks me ei 
leia andmeid tema isiku kohta. 
Siiski tahaksime ju teada, milline 
inimene ta oli, kuidas leidis tee 
oreliehitamise juurde ning kuidas 
kujundas oma orelitüübi. Nende 
küsimustega on minul kui ame-

tivennal võimalus tegeleda mitu 
põlvkonda hiljem. Üle-eelmise 
sajandi orelimeistri mõistmiseks 
pean tulema välja autost, kustu-
tama elektrivalguse, panema ära 
masinad, telefoni ning püüdma 
siis toime tulla kõigi vajaduste ja 
toimingutega käsitöölise, ette-
võtte juhi ja pereisana. 

Gustav Normann pärines 
pealtnäha tavalisest taluperest 
Simuna kihelkonnas. Midagi eri-
list pidi seal aga olema, sest Gus-
tavi vanem vend Villem õppis 
köstriks ning töötas selles ametis 
kuuskümmend aastat, elades 96 
aasta vanuseni ja oli Simunas süga-
valt lugupeetud  kogu elu. Seega 
on kaks venda olnud olulisel kohal 
kirikumuusika valdkonnas. Noo-
rema venna Gustavi kujunemis-
lugu on seni teadmata. Võimalik, 
et ta oli lahtiste kätega ja tehnika-
huviline ning asus varakult ennast 
täiendama puutöö alal, aga sai ilm-
selt kodust kaasa ka muusikaala-
sed teadmised. Mina arvaksin, et 
ta siirdus mingil hetkel Paidesse 
orelimeister Carl George Thali 
juurde ametit õppima. Simuna 
koduloolase Heino Rossi andme-
tel oli ta aga 1835. aastal olnud 
juba Rakveres oreliehitajana. 
Oma kogemusest mäletan, et olin 
ka 14-aastasena juba tubli poiss, 
aga kas piisavalt küps erialavaliku 
jaoks, ei saa küll kindel olla. Kaht-
lustan, et aastaarv on ümberkir-
jutamisel segamini läinud. Samas 
võis Gustav Normann tõepoolest 
olla väga andekas, sest 1847. aas-
tal on ta 26-aastasena olnud juba 
Tallinnas õppinud meister ning 
saanud Püha Vaimu kirikule uue 
oreli ehitamise tellimuse, mis oli 
ühtlasi üldse tema esimene orel. 

Võimalik, et see oli Jumala juh-
timine või nagu tänapäeval öel-
dakse – soodsate juhuste kokku-
langemine. 

Mingil perioodil arvasime, 
et Normann käis ennast täien-
damas Saksimaal Weissenfelsis 
Friedrich Ladegasti juures, kuid 
Ladegast oli Normanniga sama-
ealine. Selleks ajaks kui Ladegast 
teda oleks saanud juhendada, oli 
Normann juba väljakujunenud 
meister. Pigem võis Normann 
teha koostööd Baieri orelimeistri 
Walckeriga, kes juba 1840. aas-
tast siinkandis toimetas Niguliste, 
Oleviste ja Keila kirikus.

Kes sel ajal Eestis veel oleks 
olnud suuteline kirikuoreleid ehi-
tama? Paide meister Thal oli juba 
vana ja aktiivset tegevust lõpe-
tamas. Tartus oli meister Ernst 
Kessler juba kümme aastat ore-
liehitajana edukalt tegutsenud. 
Nissi kihelkonnas hakkas oreleid 
ehitama Carl August Tanton, kes 
oli Gustav Normannist kaksküm-
mend aastat vanem. Tundub usku-
matu, et väikses Eestis oli kolm 
väga head orelitöökoda, kes kõik 
said uusi pille ehitada. 

See oli eriline aeg. Maakiriku-
tes ju ei olnud eriti veel oreleid. 
1830ndate aastate alguses keh-
tima hakanud uus kirikuseadus 
aga soovitas tungivalt kirikutesse 
orelid ehitada, et jumalateenistust 
kaunistada ja püüda seeläbi vähen-
dada tsaariusku siirdujate hulka. 
Kerge ei olnud oreliehitajatel aga 
kindlasti, sest kogu töö tuli ju teha 
käsitsi, küünlavalgel. Meistril tuli 
tegeleda orelitellimuste hankimi-
sega, pilli projekteerimisega ja 
tööde juhtimisega. Tuli hankida 
õigesti kuivatatud puit, mis pidi 
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olema neli aastat väljas kuivanud 
ning seejärel kolm aastat ruu-
mis sees. Gustav Normanni poeg 
Rudolf on kirjutanud, et Eesti 
tamm oreliehituseks ei sobi, sest 
on liiga tugev ja kisub palju. Ta 
soovitas kasutada Poola tamme. 
Tarvis oli ka tisleriliimi, nahka, 
messingut ja tina. Kõik materjalid 
pidid olema kindla kvaliteediga. 
Kust neid hankida sai, oleks huvi-
tav teada.

Kogu selle oreliehituse kõrvalt 
tuli elada veel oma igapäevaelu. 
Gustav võttis 25-aastasena naiseks 
Iisaku köstri tütre Emilie Chris-
tine Masingu, kellega laulatati 
Tallinnas Nigulistes. Neile sün-
dis kolm last, kellest vanim poeg 
Rudolf õppis isa jälgedes oreli-
meistriks ja teine poeg Paul oli 
kirikuõpetaja Valjalas ja Pühale-
pas. Kui esimene naine 1851. aas-
tal suri, tõi ta koju järgmise naise, 
Väike-Maarja kihelkonnast pärit 
Anna Amalie Ulfsaxi, kes sünnitas 
peresse veel viis last. Pärast tema 
surma abiellus Gustav Normann 
surnud naise õe Friederike Pau-
line Ulfsaxiga, kes sünnitas oma-
korda kolm last. Mitmed lastest 
ei elanud täiskasvanueani, nagu 
see tol ajal kahjuks tihti juhtus. 
Vanemate südamesse jäid nad aga 
kindlasti kõik ja mõjutasid nende 
eluteed igaüks omal moel.

Normanni elamine ja töökoda 
olid olnud Tallinnas Müürivahe ja 
Uue tänava vahel, vist praeguse 
Laste maailma kaupluse kandis. 
Oma maja omamine andis talle 
kindlasti suure eelise, millele 
viitab pärast isa Gustavi surma 
1893. aastal ka poeg Rudolf, kes 
Tarvastu kirikuõpetajale saadetud 
kirjas räägib piisavast materjaliva-

rust, mida isal oli võimalik tänu 
rohkele põrandapinnale säilitada.

Samal ajal pere kasvamisega 
pikeneb ka Gustav Normanni ehi-
tatud uute orelite nimekiri. Samal 
aastal Tallinna Püha Vaimu kiriku 
oreliga valmib 1847. aastal orel ka 
Väike-Maarja kirikusse, järgmisel 
aastal Jõhvi kirikusse, Kosele ning 
seejärel Harju-Risti, Haljala ja 
Jüri kirikutesse. 1854. aastal ala-
nud Krimmi sõda lõikab tellimu-
sed ära, kuid 1858. aastast läheb 
elu jälle edasi ning valmib orel 
Jõelähtme kirikus. Lisanduvad 
tellimused Soomest, kuhu Nor-
mann ehitas kokku kaheksa orelit, 
millest kaks on säilinud. Suurte 
orelite tellimuste otsa teeb lahti 
Tallinna Niguliste, kus Normann 
ehitab vana oreli nii põhjalikult 
ringi, et tulemust võib nimetada 
uusehituseks. Küllap selle töö 
õnnestumine avab uksed ka Tal-
linna Jaani ja Kaarli kiriku orelite 
valmistamisele. Gustav Normann 
oli selleks ajaks 48-aastane. 

Olgu siinjuures mainitud, et 
nende suurte orelite ehitamise 
aeg ei olnud majandusele soodne, 
sest samasse aega jäid paar ikal-
dusaastat, mis võibolla linnaelu 
ei mõjutanud nii otseselt. Kuid 
1869. aasta kevad oli linnas kind-
lasti eriline, sest Lasnamäel oodati 
väsimatult valget laeva ja see oli 
kokkuvõttes paljudele talumees-
tele väga traagiline, sest oma vara 
oli kiirustades maha müüdud 
ja tagasitee koju oli vaevaline. 
Ometi peeti juba samal aastal Tar-
tus esimene suur laulupidu, oli 
ärkamisaeg.

Kas Gustav Normann rääkis 
kodus eesti või saksa keelt, ei oska 
arvata. Kõik tema kirjad on alati 

saksakeelsed. Käekiri oli alati väga 
selge ja hästi loetav, kuid viimasel 
elukümnendil on selgelt näha, 
et kirjutades käsi värises. Aga ta 
polnud ju siis veel seitsmeküm-
nenegi. Sellised väikesed märgid 
aitavad mõista toonast elu. Kind-
lasti oli neil kätel tulnud taluda 
kirikutes töötades palju külma ja 
eks oma osa andis ka raske töö. 
Võime ka mõtelda, millised või-
malused olid tollal kasutada töö-
kindaid. Kui mõtlen oma noorus-
ajale, siis presentriidest ülisuured 
labakud olid tegelikult päris eba-
mugavad, aga ilma nendeta oli 
veel hullem. Mõelda vaid, mis 
olud on meil tänapäeval!

Sel viimasel elukümnendil 
töötasid Gustav ja poeg Rudolf 
Normann palju koos, olles teine-
teisele toeks, aga mõlemate tööd 
on siiski hoitud selgelt lahus ning 
Rudolf on oreleid Muhu, Valjala, 
Simuna, Kose ja Viru-Jakobi kiri-
kus nimetanud selgelt enda tööks. 
Viimase kiriku puhul ei olegi kaht-
lust, sest see valmis alles pärast 
Gustav Normanni surma 1893. 
aasta alguses. Selle oreli kohta on 
Rudolf Normann kirjutanud, et 
pill pandi suures osas kokku vara-
semal ajal töökotta valmis teh-
tud detailidest. Normannidel oli 
täiesti selgelt välja arendatud oma 
orelitüüp, mida vastavalt tellimu-
sele pisut kohandati. Meister oli 
oma tööga rahul ja seda kinnitab 
ka Varbla kirikuõpetajaga peetud 
kirjavahetus, kus kurdeti, et oreli 
sissepühitsemise päeval ei kostnud 
see laulust välja. Kogudus soovis 
orelile pedaalivilesid, mis teeksid 
oreli võimsamaks. Gustav Nor-
mann vastas sellele ettepanekule, 
et nende kirikuhoones jääks ka 
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kaks korda suurem orel ikka liiga 
nõrgaks ja pedaaliviled muudaks 
ainult bassi tugevamaks. Mainin 
kohe juurde, et enamikus maa-
kirikutes on pedaal aga praktili-
selt kasutamata, sest orelimän-
gijad ei oska seda kasutada. Ma 
arvan, et Normanni oreli välja-
vahetamise põhjus Kaarli kirikus 

oli samuti see, et pill jäi kirikule 
liiga väikseks ning siis ehitatigi 
asemele kolm korda suurem pill, 
mis tõepoolest täidab oma kõlaga 
kogu kirikuruumi.

Tänasel päeval on Normanni 
orelid veel paljudes Eestimaa kiri-
kutes, näiteks Jüri, Kose, Simuna 
või Viru-Jaagupi kirikus. Neis 

kirikutes võime saada aimu, mil-
lised orelihelid kõlasid Tallinnas 
Kaarli kirikus kuni Walckeri oreli 
valmimiseni 1923. aastal. Minnes 
neid oreleid kuulama, avastame  
üsna pea, et kõlapilt on väga sar-
nane Tallinna Oleviste orelile. See 
on ka täiesti loogiline, sest pean 
Oleviste orelit kõigi Normanni 
orelite prototüübiks just kõlalises 
mõttes. Gustav Normann kirju-
tas lausa lepingutes, kuidas uutes 
orelites mõnigi register intonee-
ritakse nagu Oleviste oreli vastav 
register.

Kaarli kiriku vanast orelist 
ülejäänud viled müüdi 1931. aas-
tal Haapsalu kogudusele ja sealses 
Jaani kiriku orelis kõlavad mõned 
registrid kuni siiani. Seega on 
Kaarli kiriku orel osaliselt veel 
lausa füüsiliselt alles. Normanni 
orelid olid valmistatud kor-
rektselt, prospektid maitsekalt 
kujundatud, tisleritöö alati esma-
klassiline. Tinaviled olid eriti 
viimasel kümnendil väga kõrge 
kvaliteediga. Kõik see töö tehti 
ilma elektri ja masinateta. Tunnen 
ainult suurt austust!

Kokkuvõttes saime nüüd natu-
kene mõtelda teemadele, millega 
puutuvad kokku orelimeistrid 
ja organistid. Inimestena oleme 
läbi sajandite kõik väga sarnased 
ja hea kohanemisvõimega, et igal 
ajastul tulla Jumala abiga toime 
just selle aja elulaadiga. 

Orelimeister Toomas Mäeväli

Gustav Normanni tüüpiline oreliprospekt, dateeritud 27. juulil 1880. 
EAA 1288_1_133



Kellahelin – maa ja taeva ühendaja

Kindlasti on igaüks kuulnud meie 
kõrvu kandunud kirikukellade 
helinat. Kust see hääl aga tuleb ja 
kes seda teeb, ei pruugi me alati 
teadagi. Näiteks Tallinna kesklin-
nas, kus asub ka Kaarli kirik, ei 
tee paljud vahet, millise kiriku 
kell just heliseb, sest kellahelin 
tuleb otsekui taevast. Keskaja ini-
mene pidaski kellahelinat maa ja 
taeva ühendajaks.

Kaarli kiriku kaks kaunikõlalist 
kella
Kaarli kirikul on kaks kaunikõla-
list kella, kummaski tornis üks. 

Põhjapoolses tornis on vana, 
1696. aastal Stockholmis valatud 
ja Rootsi kuninga Karl XI kingitud 
pronkskell, mis on siinse kiriku 
sisseseade kõige vanem osa. See 
kell oli kasutusel juba Tõnismäel 
asunud vanas Kaarli kirikus, mille 
Tallinna kaitsjad Põhjasõja päevil 
1710. aastal Vene vägede hirmus 
linna kaitseks hävitasid.  Kellad 
päästeti ja viidi Toompeale toom-
kirikusse, kus need helisesid koos 
toomkiriku kümmekond aastat 
vanemate kelladega kuni 1871. 
aastani, kuni Kaarli kogudus need 
oma uuele kirikule toomkiri-
kust tagasi sai. Omajagu segadust 
nende kellade üleandmisega oli, 
sest pikka aega toomkirikus olnud 
kelladega oli seal juba jõutud har-
juda. Nende kellade kõlast oli 
saanud toomkiriku hääl. Polnud 
enam kedagi, kes oleks veel mäle-
tanud, kuidas need kellad Tõnis-

mäe kirikus helisesid. Seetõttu on 
täiesti mõistetav, et otsus ei tulnud 
kergelt. Kindralkonsistoorium oli 
nõus kellade üleandmisega Kaarli 
kogudusele seniks, kui kogudus 
püsib luterlikuna ja kelli kasuta-
takse evangeelse luterliku kiriku 
jumalateenistusele kutsumiseks. 
Teine toomkirikust tagasisaadud 
kell asub Vana-Kaarli kalmistu 
põhjavärava läänetornis.

Kaarli kiriku lõunatornis asub 
Kaarli kiriku valmimisajal, 1870. 
aastal Saksamaal terasest valatud 
tornikell ja selle kinkis kogudu-
sele Tallinna kodanik J. E. Stein-
berg.

Kellahelin – eriline aegade ja põlv-
kondade ühendaja ning saatja
Siinjuures tulebki märkida, et 
kellahelin ei jäta kedagi külmaks. 
Enamik inimesi armastab oma 

kiriku kellade kõla ja igatseb 
nende helinat, mida on harjunud 
lapsest peale kuulma. Linnades ju 
elati ikka kiriku lähedal, kellahe-
lina kuuldeulatuses. 

Oma kiriku kellade kõla jääb 
paljudele inimestele alateadvusse 
ja see tuntakse ära isegi siis, kui 
ollakse olnud aastaid eemal ning 
tagasi tulles neid jälle kuuldakse. 
Sel moel on saanud kellahelinast 
eriline aegade ja põlvkondade 
ühendaja ning saatja. Kellad heli-
sevad alati, kui kirikus midagi toi-
mub, aga samuti siis, kui kogudu-
seliikme elus on tähtis sündmus – 
leeripäev, pulmapäev või vanava-
nemate matused. Nende kellade 
kõla saadab meid ka igal püha-
päeval, kui need kutsuvad rahvast 
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kirikusse jumalateenistusele. Sel 
viisil saab kellahelinast üks osa 
meie elu olulistest hetkedest. 

Vanal ajal ei olnud vähetäh-
tis ka see, et kell helises kõigile 
ühtmoodi, seisusest hoolimata. 
See oli väga oluline argument, 
sest vahe erinevate seisuste vahel 
oli väga konkreetne. Nii on ka 
Jumala armastusega, mis on kõi-
gile sama. Iseküsimus, kas seda 
osatakse vastu võtta.

Kaarli kiriku (kella)hääl
19. sajandi viimasel veerandil jõu-
dis suur pronkskell uude Kaarli 
kirikusse. Tänaseks on see taas 
vaieldamatult Kaarli kiriku hääl, 
sest pole enam kedagi, kes mäle-
taks tema helinat toomkirikus. Sel-
legipoolest meenutab seda kella 
toomkirikus tühi koht kellatoolis 
ja suur võimas barokse kujuga 
kandmikpalk, mida ei antud kel-
laga kaasa. Plaanides praeguseid 
töid kellade juures, kaalusin isegi 
võimalust, kas paluda Toomkogu-
duselt kellale vana kandmikku. 
Kuna see oli oluliselt kitsam kui 
kellatool ja oma kujunduselt täp-
selt sama toomkiriku teiste kel-
lade kandmikega, siis loobusin 
sellest plaanist, sest see kandmik 
kuulub siiski toomkiriku juurde. 
Kaarli kiriku pronkskellale val-
mistati aga sel sügisel Saksamaal 
täiesti uus tammepuust kandmik-
palk. 

Pronks – sulam vasest ja inglisti-
nast
Kasutan võimalust, et selgitada, 
mida see kella materjal pronks 
endast kujutab ja miks see nii olu-

line on, et sellest üldse rääkida. 
Pronks on teadupärast sulam 
vasest ja inglistinast. Üldjuhul 
koosneb kellametall 78% vasest 
ning 22% inglistinast. Kõiku-
mine võib olla kuni 1% ja muude 
metallide sisaldus kellapronksis 
on võimalik, kuid nende sattu-
mine valusse on pigem juhuslik. 
Laialt on tuntud väide, et õige 
kirikukell peab sisaldama hõbe-
dat, et see ikka õigesti heliseks. 
Seda teemat uurisin aastate eest 
lausa kellavalaja Hans Göran 
Hüeskerilt Gescheris Saksamaal, 
kus olen palju kellasid valada lask-
nud. Tema selgitas, et tark kella-
valaja ei lisa sulamisse hõbedat, 
sest hõbeda molekulid on vase 
ja tina omadest nii palju erineva 
suurusega, et ühtlast segunemist 
ei toimu ja hõbe on pigem kahjus-
tav faktor. Küll aga võib hõbedat 
kellametalli sattuda, kui kellap-
ronksis kasutatakse vanametalli, 
näiteks sulatatakse üles hõbetatud 
vaskküünlajalad või mingid nõud 
ning hõbe jäetakse korralikult 
eemaldamata. Hõbedat koguti 
enne kellavalamist kindlasti, aga 
seda kasutati valajale töötasu 
maksmiseks.

Kella projekteerimine
Kui valmistatakse uus kell, siis 
esimeseks tööks on projekteeri-
mine nagu iga ehitustöö puhul. 
Kellavalaja arvutab välja kella-
hõlma täpse profiili, mis on vaja-
lik soovitud kõlavärvingu saavu-
tamiseks ning joonistab selle pak-
sule pöögipuust plangule. Plank 
lõigatakse joone järgi lahti ning 
kinnitatakse spindlile, mille alla 

hakatakse laduma vormi. Kella-
vormi esimene kiht on südamik, 
mis laotakse savist ja tellistest 
ning spindlil oleva profiiliga üht-
lustatakse pind. Vahatatud süda-
miku peale tehakse kella täpne 
mudel, koos kõigi kaunistuste ja 
pealiskirjadega, mille peale oma-
korda tehakse savist vormi man-
tel. Kui mantel on ära kuivanud, 
tõstetakse see üles ning võetakse 
mudel vormist välja. Kui mantel 
südamiku peale tagasi langeta-
takse, tekib tühimik, mis vala-
takse pronksi täis ja tekib kell. 

Kella valamine
Kellapronksi valamistemperatuur 
on 1200 kraadi. Et vorm selle 
kuumusega ei puruneks ning et 
pärastine jahtumine toimuks aeg-
laselt, maetakse kellavorm enne 
valamist maa sisse ning jäetakse 
ainult paar avaust üles, kust valada 
ning õhku välja lasta. Valamise 
protseduur on väga oluline, sest 
tuline metall, mis sulatusahjust 
vormi voolab tuleb tema rahutu-
sest hoolimata juhtida ühtse voona 
vormi sisse. Kindlasti on mitmed 
meie hulgast viibinud uue kiriku-
kella valamise juures ja teavad, et 
tegemist on vaimuliku sündmu-
sega. Enne kella valamist peetakse 
palvus. Eesti kellade valamistel on 
tihti loetud järgmist palvet:

Kõigeväeline Jumal, taeva ja maa 
Looja, vaata kellavalajate kätetööle 
ja õnnista seda sula metalli, mis on 
mõeldud meie kiriku uute tornikellade 
valamiseks. Juhi tema tulist voolamist 
ja kingi meistrite vaevale edu. Anna, 
et uued kellad võiks koguduse keskel 
ülistada Sinu nime. Seda palume Jee-
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suse Kristuse läbi. Aamen.
Kristlik traditsiooni järgi valati 

kellad Kristuse surma mälestu-
seks reedeti ning valamise aeg 
püüti rihtida Kristuse surmatun-
nile, mis on reedel kell kolm peale 
lõunat. Ja nagu Kristus kolmandal 
päeval üles tõusis ja läks taevasse, 
nii ka just valatud kell kaevatakse 
kolm päeva hiljem maa seest välja, 
puhastatakse ning tõstetakse kõr-
gele kiriku torni, kust ta siis oma 
kõla üle maa laiali laotab. 

See oli lühike ülevaade kella 
valmistamisest.

Kellad võivad vastu pidada 
väga kaua, kui nad on hästi vala-
tud, korralikult üles riputatud, 
hästi hooldatud ning südamega 
helistatud. Näiteks Eesti vanim 
kirikukell oli Püha Vaimu kirikus. 
See oli valatud 1433 ja hävines 
tulekahjus 2002. aastal, olles 569 
aastat vana. Mõni kell läheb aga 
väga kiiresti katki ja tuleb uuesti 
valada. Üldjuhul arvestame uuele 
kellale rahuajal vähemalt sada aas-
tat ja rohkemgi. Tavaline on, et 
sõjaolukorras on kirikutelt kellad 
ära võetud ja sulatatud kahuri-
teks. Pärast sõja lõppu on kahurid 
uuesti kelladeks tagasi valatud. 
Sama lugu on ka oreli tinavile-
dega, mis valatakse kuulideks. Nii 
on ajaloos olnud pidev ringlus. 

Tänapäeval, kui me valmis-
tame lõhki läinud kella asemele 
uue kella, siis üldjuhul vana kella 
üles ei sulatata, vaid jäetakse 
mälestuseks vanaaegsest käsi-
tööst. See on muidugi kallis lõbu, 
sest uus metall on kallis ja eriti 
tänavu on hinnad löönud enne-
olematuid rekordeid, küündides 

juba paarikümne euro lähedale 
kilost. Suurte kellade puhul on 
see märkimisväärne kulutus.

Kuidas kell helisema pannakse?
Läänekristluse tava kohaselt ripu-
tatakse kell spetsiaalse laagritega 
tala ehk kandmiku külge, millega 
kellakorpus pannakse õõtsuma ja 
siis kella sees olev tila hakkab põr-
kama vastu kellahõlma kõige pak-
semat piirkonda, nn löögiranti. 
Sellist kella helistamisviisi nime-
tame tänapäeval vabalt helisevaks. 
See tähendab, et kell heliseb just 
sellise rütmiga nagu tema suuru-
sest tingitud võnkesagedus on. 
Väiksemad kellad teevad lööke 
kiiremini kui üks igas sekundis, 
kuid suured kellad võivad vajada 
iga löögi jaoks paar sekundit. 
Kaarli kirikus peaks suurema kella 
löögisageduseks tulema umbes 53 
lööki minutis. Just niimitu korda 
minutis põrkab nahkrihmaga kella 
sisse kinnitatud tila vaheldumisi 
kella kummalegi küljele ja tekib 
ühtlane kuma. See pronkskella 
madal kandev kumin ongi, mis 
selle eriliseks teeb. 

Kaarli kiriku lõunapoolses 
tornis on terasest valatud kell, 
mille heli on palju läbitungivam, 
kuid sellegipoolest kaunikõla-
line. Neid valuterasest kellasid 
valati saja aasta jooksul 19. sajandi 
keskpaigast kuni 20. sajandi kesk-
paigani ning nende eelis oli suur 
vastupidavus ja soodsus. Teras-
kellad ei lähe naljalt katki muidu, 
kui vaid roostetavad läbi. Olen 
näinud fotosid vanadest teraskel-
ladest, millesse on läbivad augud 
sisse roostetanud. Tartu Pauluse 

kiriku sõjas põlenud kellad kuk-
kusid tulekahju ajal alla ning läk-
sid mõlki, aga tõsteti pärast jälle 
torni tagasi ja helisevad tänaseni 
väga kaunilt.

Terasest kellasid helistatakse 
pronkskelladega sarnaselt neid 
laagritel õõtsutades. See on aga 
päris raske töö ja tänapäeval on 
väga raske leida inimesi, kes regu-
laarselt tahaks nii rasket tööd 
teha. Kellalööja töö ei ole raske 
ainult sellepärast, et raske kell 
tuleb kiikuma saada ja seda tem-
pot hoida. Kellamehel on vaja 
kõigepealt ronida kõrgele torni, 
kella juurde, avada kellaruumi 
aknad, mis muudab suuremal osal 
aastast kellatoa üsna tuuliseks. See 
kosutav tuul võib aga torni mine-
kust palava ihu üsna salakavalalt 
ära külmetada ja lausa haigeks 
teha. 

Küllap tornide jahedus on 
põhjuseks, miks juba vanast ajast 
on kellalööjad olnud vahel alko-
holismile kalduvad. Mu isa Sulev 
Mäeväli rääkis värvikaid lugusid 
Tallinna kirikute kellalööjatest, 
mida ta oli arhiivides lugenud. 
Näiteks ühe kiriku orelimängija 
kurtis madalat sissetulekut, viida-
tes kellalööjatele, kelle palk pidi 
parem olema, ja ometi tulevat 
neid alailma kõrtsist taga ajamas 
käia. Kellalööjad pidid vahel pikki 
tunde tornis veetma, kui oli mitu 
matust või muud talitust. Siis ei 
olnud vahepeal aega alla tulla. 
Tornides olid käte soojendami-
seks müüri sees kaminad ja kel-
lalööjale märguandeks väikesed 
kellukesed, mida sai kirikusaalist 
pika nööriga tilistada.
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Kellade helistamine elektri abil
Tänapäeval on aina laiemalt levi-
nud kirikukellade helisema pane-
mine elektri jõul. Kella jaoks on 
see isegi kasulikum, sest masin 
lööb kella alati ühtlase jõuga ja 
kella kahjustumise oht on väik-
sem. Ka siia Kaarli kirikusse pai-
galdasime arvuti juhitavad masi-
nad, mis sensoriga jälgivad kella 
positsiooni ning ei lase kella 
kunagi kiikuda üle 5 kraadi kõr-
gemale kui on ette määratud. Vas-
tasel korral hakkab süsteem kella 
hoogu pidurdama. Tunnilöökide 
ja matusekella jaoks on kasutusel 
vasarad, mis löövad kella väliskül-
jele. Need löögid on kõla inten-
siivsuselt aga palju vähem mehi-
sed kui vabalt heliseva kella helin.

Millal kirikukellasid helistatakse?
Kellad on maailmas olnud juba 
üle 5000 aasta ja umbes 1500 aas-
tat on kristlased neid kasutanud 
palvele kutsujana. Kirikukellade 
kasutamine on arenenud sajandite 
vältel piirkonniti väga erinevalt. 

Igal maal on oma kindlad eripä-
rad, mida kohalikud tunnevad.

Eesti Evangeelse Luterliku 
Kiriku liturgiline komisjon on 
avaldanud oma seisukoha kiriku-
kellade kohta juba 1992. aastal ja 
see kõlab nii: Kirikukellade helista-
mise mõte seisneb kutses jumalateenis-
tusele, palvele, eestpalvele; kirikukell 
teatab jumalateenistuse algusest ja 
lõpust, rõhutab jumalateenistuse ava-
likkust ja avatust kõigile inimestele.

Kaarli kiriku kellad helisevad 
pühapäeviti tund aega enne juma-
lateenistuse algust. Siis heliseb 
suur kell paar minutit. Pool tundi 
enne jumalateenistuse algust 
heliseb lõunapoolse torni kell 
paar minutit. Viis minutit enne 
jumalateenistuse algust helisevad 
mõlemad kellad koos ja lõpetavad 
just enne täistundi, et siis jõuaks 
kõlada tunnilöögid ning jumala-
teenistus saaks alata. Need heli-
semised toimuvad automaatselt, 
programmkella mälu järgi. Juma-
lateenistuse lõpus paneb kiri-
kumees kellad helisema käsitsi. 

Lisaks heliseb laupäeva õhtul kell 
kuus õhtukell, mis kutsub üles 
suuri töid lõpetama ning valmis-
tuma pühapäevaks ja puhkami-
seks. Matuste puhul lööb suur kell 
aegamööda, löökide vaheks jääb 
10 sekundit. Päevasel ajal löövad 
kirikukellad ka tunde. Vana tava 
järgi on see Kaarli kirikus nii, et 
väiksem kell lööb veerandeid ja 
suur kell tunde. Veerandite kel-
lad on seatud nii, et 15 minutit 
üle täistunni lööb kell ühe löögi, 
poole tunni ajal kaks lööki. Kolm-
veerandil kolm lööki ja täistun-
nil lööb väike kell neli lööki ning 
suurem kell lööb seejärel nii mitu 
korda kui mis tund just on. Aga 
tunnilöögid on ainult hommikul 
kella kaheksast kuni õhtul kella 
kümneni ning siis on öörahu.

Loodetavasti oskate nüüd kella-
helinat kuuldes mõista, mida kell 
meile ütleb ja põhiline on pidada 
meeles, et kellahelin kutsub alati 
palvele.

Kellameister Toomas Mäeväli

26

Kus oled sündinud, kus on Sinu 
juured?
Olen sündinud Saaremaal isa Mati 
ja ema Elvi teise pojana. Minu 
ema, isa ja nende vanemad on 
pärit Sõrvest. Pean ennast tuu-

õppimine ja uute teadmiste soov 
on olnud läbi elu üks minu palju-
dest hobidest. Oma alghariduse 
sain Saaremaal Aste 9-klassilises 
põhikoolis. Edasi jätkusid minu 
õpingud Kuressaare Kutsekesk-
koolis, kus õppisin ehitajaks, kuna 
parasjagu oli emal ja isal käsil uue 
maja ehitus.  Peale sõjaväge tulin 

lise ja päikeselise Sõrve poolsaare 
sõrulaste täieõiguslikuks järeltu-
lijaks, kus töö tegemine, parema 
elu soov ja uudishimu maailma 
vastu on ka minu soontes edasi 
kandumas. 

Kus kulges Su õpingutee?
Kui õpingutee kokku võtta, siis 

„Hinges oli soov midagi kogudusele tagasi anda“
Intervjuu Kaarli koguduse juhatuse liikme Andre Mägiga 



Tallinna ning lisaks pere loomisele 
ja tööl käimisele läksin õppima 
ettevõtlust Tallinna Majandus-
kooli. Selle lõpetamisel ei saanud 
ma aga majandusest ja tema toi-
mimisest veel tervikpilti ning asu-
sin kohe edasi õppima Estonian 
Business Schooli, mille lõpetasin 
2005. aastal ärijuhtimise bakalau-
reusekraadiga majandusarvestuse 
ja rahanduse erialal. Seejärel oli 
elus pikem enda ja kaaspartne-
rite ettevõtete rajamise ja juhti-
mise periood, kus õppimine jäi 
maksimaalse pühendumise tõttu 
tagaplaanile. Saatuse tahtel ja töö-
korralduse muutusel olen jätka-
nud alates 2020. aastast oma teise 
kõrghariduse taotlemist TalTechi 
inseneriteaduskonnas, kus õpin 
ehitusjuhtimise erialal. 

Kas Sul on ka hobisid? Kuidas 
jõuad töö- ja pereelu ühendada?
Pereelu, tööd, õppimist ja sporti 

Doreen, Andre, Aron, Desiré ja Kristel Mägi Desiré leeri õnnistamisel 01.12.2019

saab ühendada ainult tänu oma 
pere täielikule toetusele. 

Lisaks õppimisele on minu 
hobiks spordiala triatlon. Aastast 
2009 olen regulaarselt oma ter-
vise eest hoolt kandnud 21CC 
Triatloniklubis. Kuni 2015. aas-
tani oli iga-aastaseks suureks 
finaaliks täispikal triatlonil „Iron-
man’’ erinevates riikides võistle-
mine. 

Viimastel aastatel olen seoses 
kooli ja koguduse juures aktiivse-
malt tegutsemisega jätnud suure-
matel võistlustel osalemise taga-
plaanile, kuid tegelen jätkuvalt iga 
nädal triatlonitreeningutega. 

 

Kuidas Sa kiriku juurde jõudsid?
Kaarli koguduse juurde jõudsin 
aastal 1996, kui käisin koos oma 
tulevase abikaasa Kristeliga leeri-
koolis. 1996. aasta 6. detsembril 
abiellusime Kaarli kirikus. See-
järel olin pikki aastaid pühapäe-

val kirikus käija. Kuna hinges oli 
ammu soov midagi kogudusele 
tagasi anda, sain selleks indu Jaak 
Ausi üleskutsest pühapäevase tee-
nistuse järel, kus ta palus kogu-
duse liikmeid pühapäeviti juma-
lateenistustel kaasateenimiseks 
appi.  Seejärel olen vähehaaval 
koguduse ellu rohkem sisse ela-
nud. Olin nii eelmise kui ka prae-
guse koguduse nõukogu koossei-
sus ja eelmisel nõukogu perioodil 
olin abiks ka revisjonikomisjonis. 
Selle tööks on koguduse igapäeva-
tegevuse kontroll eelarve täitmise 
ja korrapärase majandustegevuse 
üle. Alates käesolevast aastast 
olen koguduse nõukogu poolt 
valitud Kaarli koguduse juhatuse 
liikmeks, kus antud vastutust 
täielikult teadvustades ja kogu-
tud elukogemusele tuginedes on 
tulnud aeg anda oma parim kogu-
duse edasiseks arenguks.  

Hea soov kogudusele?
Algavate pühade alguses soovin 
kõigile koguduseliikmetele rahu-
likke ja perekeskseid pühi ning 
ärge unustage, et Teie kogudus 
ja kirik on koht, kuhu olete alati 
oodatud. Järgnevaks aastaks soo-
vin, et leiaksime kõik rohkem 
aega tulla pühapäeva hommikul, 
esmaspäeva lõunal või neljapäeva 
varahommikul ise ja oma pereliik-
metega kirikusse missale. Kui aeg 
ja kohustused seda ei võimalda, 
palun kasutage võimalust vaadata 
pühapäeviti kell 10.00 Youtube’i 
kanali kaudu teenistuse otseüle-
kannet. Olge hoitud!

Andre Mägiga vestelnud Saima 
Sellak-Martinson
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Kuigi esmapilgul tundub, et 
Maarja kuulutuse päev ehk paas-
tumaarjapäev (25. märts) on jõu-
ludest ajaliselt väga kaugel, tähis-
tab see tegelikult hetke, milleta 
25. detsembri sündmus oleks või-
matu. Olid ju selle aluseks sõnad 
„Sündigu mulle sinu sõna järgi!“, 
mille inglilt imelise sõnumi saa-
nud Maarja ütles Jumalale (Luuka 
1:38).

Kõik algab katakombist
Kristlik kunst sai alguse haua-
kambrite süsteemi ehk katakom-
bide seintele maalitud lihtsatest 
freskodest. Need olid reeglina 
rõõmsad, positiivsed kujutised, 
sest kurbust ja valu oli nii maa 
peal kui surnute juures maa all 
juba piisavalt. Seega pidid maa-
lingud kinnitama tagakiusatute 
usku ja andma lootust igaveseks 
eluks. Seetõttu võiks arvata, et 
juba siis oli üsna levinud pilt 
stseenist, millel kuulutusingel 
Gabriel toob endaga kaasa teate: 
„Ja vaata, sa jääd lapseootele ja 
tood ilmale poja!“ (Luuka 1:31). 
Üllatuslikult see nii pole ning 
ainus kujutis katakombidest – ja 
ühtlasi maailma esimene pilt sel-
lel teemal – on Maarja kuulutuse 
jäädvustus Priscilla katakombist 
(3. saj). Väga lihtsat kahefiguu-
rilist kujutist, mil ingel on veel 
piiblile toetudes inimesekujuline, 

mitte tiivuline olend, ümbritse-
vad kontsentrilised ringid otsekui 
vihje sündmuse mõju kasvamisele 
maailmas. Veidi kummaline on aga 
Maarja istumine soliidsel, veidi 
trooni meenutaval toolil, mis 
võib olla vihje tulevasele aujär-
jele. Nimelt kuulutas alles 431. 
aastal toimunud Efesose kiriku-
kogu Maarja Jumala Emaks ning 
ta sai seeläbi n.ö. trooni (Pilt 1).

Teisi variante pakuvad teosed 
vahetult kontsiili järgsest ajastust. 
Milanos asuva elevandiluust dip-

tühhoni detailil näeme põlvitavat 
Maarjat, kes võtab kaljust voola-
vat vett. (Selles peitub viide Moo-
sese kaljust vee löömisele, milles 
omakorda nähti viidet Kristuse 
vereohvrile.) Katakombi maa-
liga sarnaneb mõnevõrra Rooma 
Santa Maria Maggiore (432–440) 
kiriku mosaiik, millel on jõuka 
roomlanna riietuses Maarja vääri-
kal istmel. Tema kõrval on terve 
inglitest auvahtkond nagu keisri 
emaga sarnanevale Jumalaemale 
sobilik. Vaid Püha Vaimu tuvi ja 

Pilt 1. Maarja kuulutus. 3. saj. Fresko.  Asukoht: Rooma, Priscilla katakombid. (Itaalia)

Imeline sõnum
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Maarja kohal hõljuv ingel – nüüd juba tiivuline – 
viitavad, et Jumalasünnitajaks saamine on tal alles 
ees (Pilt 2). See variant tõrjuti siiski kõrvale ning 
idakirikus kujunes välja kuulutusstseen kaevul. 
Ühelt poolt kinnitasid seda nii mõned säilinud päri-
mused, teisalt peitus selles sümboolika, sest Jeesus 
ise oli lubanud anda janustele eluvett (Ilm 21:6).  

Maagiliselt ja müstiliselt
Kui keskaja kõige esimeste sajandite ja Bütsantsi 
kunst tugineb mentaalsuselt veel varakristlikule 
kultuurile, siis Lääne-Euroopas toimus peagi kul-
tuuride segunemine ning kristlus „tõlgiti“ barbari-
tele arusaadavasse vormi. Seetõttu on romaani stiilis 
kirikud (u 11.–13. saj algus) täis kurjade jõudude 
maagilist tõrjet. Paganlikke loitse asendasid nüüd 
arusaamatud – kuid seda mõjuvamad! – ladinakeel-
sed palved ning kurja tõkestavad märgid. Kuna need 
on reeglina jõulised, hoiatavad või hoopiski abstrakt-
sed kujundid, siis satub „pehme“ jõulutemaatikaga 
detaile kirikutesse harva. Maarja kuulutuse stseene 
on vaid üksikuid ning nendel näeme teda ingli lähe-
duses tõsiselt ja süvenenult palvetamas. Itaalias, 
mille elanikud suutsid roomlaste järeltulijatena jääda 
ratsionaalsemateks, on maagiat vähem, kuid kujun-
did samuti mehist jõudu täis. Kuulutusingel läheneb 
siin Maarjale otsustaval, kiirel sammul, selg sirge ja 
pea uhkelt püsti nagu kuninglikule saadikule sobilik. 
„Sina oled see!“ näitab ta näpuga, andes edasi Jumala 

vääramatut tahet (Pilt 3). 
Hoopis teistsugust, vaba ja rõõmsat vaimu kan-

nab gooti kirik, mille deviisiks oli „Ülenda oma 
südant!“. Suured rikkalikult kaunistatud katedraa-
lid ongi ise kui rõõmusõnumid, kuulutades valguse 
võitu pimeduse üle. Nii paistab Chartres´i kated-

Pilt 2. Maarja kuulutus. U 432–440. Mosaiik. Asukoht: Rooma, S. Maria Maggiore kirik. (Itaalia)

Pilt 3. Maarja kuulutus. Fresko. Asukoht: Brescia, 
S. Zenone All’arco kirik (Itaalia)
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raali kooriaknal olevast kuulutusloost läbi ebamaine 
helendus ning maagiat hakkab asendama müstika 
(Pilt 4). Rõõmsalt ja veelgi vabamalt vestlevad ingel 
ja Maarja katedraalide fassaadidel, sest nad mõlemad 
on Jumala poolt väljavalitud ja seega võrdsed. Selline 
kuulutusstseen muutus gooti ajastul isegi sedavõrd 
oluliseks, et see hakkas kaunistama piiskopisauade 
kõverat ülaosa. Mõnele neist lisati ka sündmuse 
pühadusest kohkunud ja põgenevad kurjuse maod. 
Ühe vähese erandina kujutab kuulutust teistmoodi 
ette 14. sajandi itaalia kunstnik Simone Martini, 
kelle Maarja taevaliku kohtumise üle ei rõõmusta. 
Vastupidi, ta tõmbub justkui vastumeelsusest tagasi! 
See on arusaadav, sest vallalisena emaks saamise 
perspektiiv oli tüdrukule nii Uue Testamendi ajas-
tul kui kunstniku eluajal tõeliselt häbiväärne. See-
läbi jõuab kunsti midagi täiesti uut. Loo tegelased 
pole enam maagilised märgid ega jumalike tõdede 
sümbolid, vaid reaalsed isiksused oma reaalsete tun-
netega (Pilt 5). Sadakond aastat hiljem arendas seda 
ettekujutust edasi kuulus renessansikunstnik Sandro 
Botticelli, kelle Maarja on Jumala soovi suhtes lausa 
hoogsalt eitav.

Uusi muutusi tõi teemasse 15. sajand, mil väljas-
pool Itaaliat valitses hilisgootika. Nüüd viidi sünd-
mus vahel moodsasse jumalakotta, otsekui rõhuta-
des rahvakeelsete jutluste kasvavat osatähtsust ka 
katoliku kirikus. Eks oli jutlustajagi taevaliku sõnumi 
vahendaja nagu ingel! Madalmaades kanti tegevus 
aga üle detailselt kirjeldatud Maarja kodusse, mis 
vastas jõuka käsitöölise elukohale. (Keskaegse aru-
saama kohaselt oli Joosep oma töökoda omav puu-
sepameister). Veel ühe uuendusena oli neitsi süve-
nenult lugemas ning ingel püüdis talle delikaatselt 
enda olemasolust märku anda (Pilt 6). Kuna Maarja 
ei loe neil piltidel palveraamatut (seda tehti palve-
asendis), siis tutvub ta arvatavasti Vana Testamendi 
ennustusega neitsist sündivast Päästjast. 

Harmooniline kohtumine
Hoopis teisi vorme katsetati aga 15. sajandi varare-
nessanslikus Itaalias, kus hakati mõtlema uutes 
kujundites ja vormides. Seetõttu iseloomustasid 

Pilt 4. Maarja kuulutus. Koori akna detail. 13. saj. algus. 
Vitraaž. Asukoht: Chatres, Notre-Dame (Maarja) katedraal. 
(Prantsusmaa)

Pilt 5. Simone Martini (u. 1284–1344) ja Lippo Memmi (u. 
1291–1356). Maarja kuulutus. Triptühhoni detail. 
U 1333. Tempera (Itaalia)
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itaallaste loomingut rahu, tasakaalu ja harmoonia 
otsingud, milles nähti Jumala juuresolu. Mõni pilt, 
mis on loodudki munkadele süvenemiseks ja medi-
tatsiooniks, peidab endas vaikust. Näiteks jäädvustas 
Fra Angelico lihtsa mungakongi, kus Maarja võttis 
aupaklikult vastu ingli sõnumi. Kahe figuuri vahe-
list suurt tühjust täidab veel nüüdki Maarja sõnatu 
palve. Uksel seisev mees on kloostri patroonpühak 
Dominicus, kes näeb seda kõike ilmutusena (Pilt 7).

Hoopis omapärane on Antonello da Messina 
Maarja kuulutus, milles ei ole… inglit (Pilt 8). Vaa-
taja, kes seisab justkui väljaspool pilti oleva sõnumi-
tooja selja taga, näeb seda, mis temagi. Maarja vaa-
tab pisut kõrvale, sest inglist paistev Jumala auhiil-
gus on liiga tugev. Neiu ilme on tõsine ja pisut ära-
olev. Uudis pole talle rõõm, kuid ta alistub Jumala 
tahtele.

Kuna väga oluliseks peeti osata käsitleda õiget 
perspektiivi, siis andis mõnigi meister järele kiusa-
tusele panna oma võimed keeruliste ülesannete abil 
proovile. Näiteks Itaalia meistri Piermatteo maalil 
on imaginaarses itaalia renessansskirikus viibivate 
tegelaste vahelt avanemas sirge tee avatud paradii-
siukseni, millest paistavad teispoolsuses võrsuvad 
puud. Sümboolika on siin selge – Jeesuse tulevane 

Pilt 6. Robert Campin (u 1375–1444). Maarja kuulutus. 
1410. aastad. Õli puul. (Flandria)

Pilt 7. Fra Angelico (u 1395–1455). 
Maarja kuulutus. U 1440–1442. Fresko. 

Asukoht: Firenze, S. Marcio klooster, 3. mungakong. (Itaalia)
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Pilt 8. Antonello da Messina (1430–1479), Maarja kuulutus. 
U 1476, Õli, Palermo



sünd on tee paradiisi (Pilt 9).
Kuid taevane aed võib juba kohal olla, nagu arvab 

Leonardo da Vinci. Tema ingel, kes hoopis ise Maar-
jat kui Jumala väljavalitut põlvitamisega austab, asub 
müüriga suletud aias, mis viitab tulevase Jumalaema 
neitsilikkusele. Selle taga paistavad juba paradiisi 
puud. Mõlemat poolt eraldav altarit meenutav pal-
vepult seevastu annab vaatajale sõnumi, et altar ja 
palve on maise ja taevase ühendajad. 

Kui da Vinci pildil on hinnaline vaid palvepult, siis 
Carlo Crivelli maalil on seda nii Maarja elumaja kui 
kogu linn. Siin ei puudu isegi paabulind, mis sümbo-
liseerib surematust. Kuigi autorit (või maali tellijat) 
kahtlustatakse erilises luksusejanus ning ülemäära-
ses iluarmastuses, võib seda kõike tõlgendada ka kui 
taevase Jeruusalemma eelaimust. Pealegi on Maar-
jale külla mineval inglil kaaslane – taevalinna elanik 
püha Emidius. Viimane usuti abistavat Ascoli Piceno 
linna, mille Maarja Kuulutuse (SS. Annunziata) 
kiriku jaoks see teos loodigi (Pilt 10).

Vapustatud neitsi
Kui varasemad Maarjad võtsid uudise vastu rõõm-
salt, rahulikult ning vahel ka vastumeelselt, siis ei 
järginud keegi neist täpselt Luuka evangeeliumi 
sõnu: „Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast 
ja imestas…“ (Luuka 1:29). Kunsti sedavõrd tuge-
vad emotsioonid siiski tulemata ei jäänud, sest 16. 
sajandi kunstistiil – manerism – eelistaski jäädvus-
tada kõike, mis vaatajat pisut ehmatab ja kui õnnes-
tub, siis ka vapustab.

Selle ajastu meistri Lorenzo Lotto maalil hoiab 
ingel küll distantsi, kuid Maarja ja ta kass ikkagi 
ehmuvad. (Viimast on tõlgendatud ka kui põgene-
vat deemonit, sest kasse seostati sellal nõidusega. 
Samas võib see olla vaid Maarja emotsiooni võimen-
dav koduloom.) Siiski on see kõik veel leebe võr-
reldes Tintoretto ingliga, kes näib sisenevat majja 
nagu müüripurustaja läbi seina. (Tegelikult on seina 
asemel siiski suur ava.) Teda saatev taevaste jõudude 
vägi on tõesti muljet avaldav ning Maarjagi reageerib 
vastavalt. Draamat võimendab stseeni öisus, mida 
vaid tagaplaanil valgustavad esimesed sümboolsed 

Pilt 9. Piermatteo Lauro de’ Manfredi da Amelia (1445–1508). 
Maarja kuulutus. U 1475. Tempera puul

Pilt 10. Carlo Crivelli (u 1435– u 1495). Maarja kuulutus 
koos Püha Emidiusega. 1486. Õli puul
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Pilt 11.  Tintoretto (1518–1594). Maarja kuulutus. 
1583–1587. Õli, lõuend. Seinadekoor. 
Asukoht: Scuola Grande di San Rocco (Itaalia)

koidukiired. Jõuka kodu asemel on siin lihtsalt möb-
leeritud majake ning paljude kunstiteoste keskklassi 
kaunitari või isegi aadlidaamist Maarja asemel lihtne 
naine, vaese puusepa kihlatu (Pilt 11).

Kolmas kunstnik, Girolamo da Santacroce tõi 
aga stseeni taustaks hoopis midagi seninägematut 
– tühja teatrilava, mida täidab kosmiline pimedus. 
Ehk on see pilkasesse vaimsesse pimedusse mat-
tunud maailm, sest selle kohal tegutseb Jumal-isa 
isiklikult. Tema saadabki välja tuvi, kelle eel lendab 
Maarja poole pisike Jeesuslapsuke. Tähenduslikud 
on lava kõrval olevad reljeefidki, milles on kujuta-

tud pattulangemise kurba lugu. Kuid patupimeduses 
maailma on saabumas abi ning maailmateatris algab 
uus vaatus (Pilt 12).  

Veelgi enam emotsioone püüdsid edasi anda 
sajand hiljem tegutsenud barokk-kunstnikud, kelle 
maalitud inglite etteasteid on erialakirjanduses nime-
tatud poolmuigamisi „taevaseks balletiks.“ Vähemalt 
Rubensi maalil ei lase end sellest segada magav kas-
sike, kelle ülesanne on lisada sündmusele pisut mai-
semaid jooni ja rõhutada, et toimuv on siiski reaalne 
sündmus Maarja kodus. Vahel võib selline ingel 
mõjuda lausa ohtlikult nagu Sebastiano Mazzoni 
mingit keerukat tantsuhüpet sooritav lehvivate juus-
tega Gabriel (Pilt 13). Aga teisalt on siin vähemalt 
selge, et  taevaline on võtnud – nagu piiblis kirjas – 
ikka mehe kuju. Kunstis on inglid sageli isegi Maarja 
kuulutuse stseenis ebamääraselt androgüünsed 
noormehed ja vahel lausa tütarlapselikud olevused.

Pilt 12. Girolamo da Santacroce (1480/1485–1556). 
Maarja kuulutus. U 1540–1550. aastad. Õli puul (Itaalia)

Pilt 13. Sebastiano Mazzoni (1611–1678) 
Maarja kuulutus. U 1650. Õli lõuendil (Itaalia)
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kuid antud juhul näib, et lilles peitub ingli sõnum, 
mida tõrges Maarja ei võta vähemalt sel hetkel veel 
vastu. Omal ajal publikut šokeerinud maal peegel-
dab selle loomise ajastut, mil Jumala sõnumi vas-
tuvõtmine polnud enam iseendastmõistetav. Ehk ei 
kujutanudki Rosetti mitte niivõrd piiblisündmust, 
vaid oma kaasaja raskeid valikuid usutõdede ja uute, 
ilmalike mõtteviiside vahel?

Pilt 15. Henry Ossawa Tanner (1859–1937)
Maarja kuulutus. 1898. Õli, lõuend (USA)

Pilt 16. Raphael Soyer (1899–1987)
Maarja kuulutus. 1980. Õli lõuendil (USA)

Pilt 14. Gabriel Charles Dante Rossetti (1828–1882)
Ecce Ancilla Domini. 1850. Õli lõuendil (Inglismaa)

Teistsugused Maarjad
Jättes oma vaatluses seljataha 17. sajandi, kiirus-
tame nüüd otse 19. sajandi keskpaika. Otsides jälle 
midagi erilist ja ebatraditsioonilist, leiame sellal loo-
dud inglise kunstniku Dante Gabriel Rossetti „Ecce 
Ancilla Domini“ (Vaata Issanda teenijat) (Pilt 14). 
Tegemist on radikaalse uusinterpretatsiooniga. Kui 
ingli sõnumisse on piltidel pigem eitavalt suhtutud 
varemgi, siis esimest korda kunstiajaloos meenutab 
Neitsi Maarja voodil istuvat mossitavat teismelist. 
Pahane kogu maailma peale, nagu seda oskab olla 
vaid puberteetik, vaatab ta ingli pakutavat liiliat alt-
kulmu. Sümboolikas tähendab see lill neitsilikkust, 
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Kuidas aga võis see sündmus 
toimuda 1. sajandi väikese juudi 
linnakese vaeses kodus tegelikult? 
Seda püüdis ette kujutada esi-
mene tunnustatud afroameerika 
kunstnik Henry Ossawa Tanner. 
Madal ruum, idamaised tekstii-
lid ja juuditarist Maarja mõjuvad 
tõepäraselt. Ja veel – realistliku 
kunstnikuna maalib Tanner ingli 
asemele valgussamba, sest meie ei 
ole näinud seda, mis Maarja, ega 
tea, millise kuju taevaline täpselt 
võttis (Pilt 15). 

Samuti on põhiolemuselt rea-
listlik ameerika kunstniku Rap-
hael Soyeri ligi sada aastat hiljem 

valminud „Maarja kuulutuse“ 
nime kandev maal (Pilt 16). Õieti 
on see stseen kunstniku kaasajast, 
kujutades kaht noort naist – võib-
olla üliõpilast – ühiselamu kraani-
kausi juures. Nad ei vestle oma-
vahel, kuid meeleolu on tõsine 
ja hillitsetud. Nähtavasti on üks 
neist just kuulda saanud mõne 
ebameeldiva sõnumi ja ta sõb-
ranna elab talle kaasa. Arvestades 
vihjet pealkirjas on selleks teada-
saamine ootamatust ja soovima-
tust rasedusest. Vaid üks hetk ja 
kõik elus muutub! Kumb siin on 
aga ingli (st. rasedustesti tulemu-
sest teatanu) rollis ja kumb saab 

lapse? Ehk on „ingel“ see, kel on 
käes valge käterätik nagu vihje tii-
badele? Kuid samas on just tema 
nagu rohkem norgu vajunud. Ehk 
ongi „langenud ingel“ tulevane 
ema? R. Soyer on öelnud, et ta 
kunst peab vaatajaga suhtlema. 
Sellised vastuseta jäävad küsi-
mused ongi aga üks suhtlemise 
vorme. Sunnivad need ju mõt-
lema nii käsitletud probleemile 
kui Maarja kuulutuse loole, mis 
ei jäta inimesi ükskõikseks ka 
praegu.

Anu Allikvee
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Hakkas hämarduma. Mets oli läbipääsmatu tihnik, 
kuhu Konrad oli ära eksinud. Ta oli teele asunud 
hea õnne peale Jumala juhtimisel, teadmata, kuhu 
jalad teda viivad. Kuid ta uskus Jumala armusse ja 
ettehooldesse ning ei kartnud pimedust ega külma.

Konrad oli olnud kirikuteener väikeses õigeusu 
puukirikus. Aga ühel detsembriööl olid kurjad ini-
mesed selle põlema süüdanud ja see põles maani 
maha. Konrad pääses eluga ja tal õnnestus tulest 
päästa ka hulk ikoone, kuid tema väike korter hävis 
tules ning ta jäi kodutuks. Preester oli talle luba-
nud, et kirik ehitatakse jälle üles ja tema koht kiri-
kuteenrina jääb alles. Aga see kõik pidi palju aega 
võtma.

Preestril oli suur pere ja kitsad elamistingimu-
sed, nii ei võtnud Konrad vastu tema pakkumist 
jääda elama tema juurde. Ta ei tahtnud neile tüli 
teha. Konrad kallistas preestrit ja ütles naljatades: 
„Lähen oma lastelaste juurde.“

Preester imestas nende sõnade üle, sest tema 
teada polnud Konradil lapsi ega lapselapsi. Ta andis 
vanamehele raske südamega oma õnnistuse ja kogu 
pere kogunes Konradit teele saatma.

Nüüd siis oligi Konrad lumises metsas ekslemas. 
Ta kõndis juba mitu päeva sihitult metsas ringi, 
süües nälja peletamiseks kuivanud marju ja närides 
puukoori. Aga vana mees ei nurisenud, vaid tänas 
Jumalat selle eest, et head inimesed olid teda senini 
alati aidanud.

„Küllap Jumal saadab mulle jälle abilisi,“ mõtles 
Konrad Jumalat kiites.

Hakkas jälle lund sadama, koguni tuiskama. 
Lumi peksis vanamehele vastu palgeid ja kippus 
krae vahele. Ta juuksed ja habe olid jäätunud. Kus-
kil kauguses haukusid koerad.

„Inimesed,“ mõtles Konrad, „siin metsas peab 
olema talu.“

Ta kiirendas sammu koerte haukumise suunas. 
Ta kõrvu kostis lauluviis. „Jõululaulud!“ tundis 
Konrad ära. „Kas tõesti jõuluõhtu?“ imestas vana-
mees.

Ja siis paistsid puude vahelt taluhooned. Maja 
ees oli küünaldega ehitud kuusepuu ja kuuse ümber 
tantsisid talveriietes lapsed. Vanemad inimesed sei-
sid eemal ja laulsid: „Üks roosike on tõusnud ...“

Vana kirikuteenri silmadest hakkasid voolama 
pisarad, sest selle võõra perekonna õnne nähes tun-
dis ta kirjeldamatut rõõmu.

Jõulurõõm

„Roos! Roos tuli metsast,“ hüüdis üks pisike tüdruku-
tirts ja jooksis Konradile vastu. Ta kallistas vanameest ja 
hüüdis teistele lastele: „Vanaisa tuli!“

Lapsed tormasid Konradi juurde, ronisid talle sülle, 
embasid teda ja naersid heleda häälega. Konrad oli õnne-
lik, ülimalt õnnelik, nii et unustas külma ja tühja kõhu 
ning aina pomises: „Tänu, kiitus Jumalale, au olgu Juma-
lale, tänu Jeesus, tänu Püha Vaim!“

Konradi juurde astus suurrätikusse mähitud mem-
meke, öeldes: „Tere tulemast! Meil polnudki enam vana-
isa ja lapsed on nii õnnelikud, kuna arvavad, et te olete 
nende Taat. Jäägegi meie juurde. Meil on majas rohkesti 
ruumi ja toitu jätkub kõigile. Jumal ise on teid meie 
juurde juhatanud. Häid jõulupühi, vanaisa!“

Väike tüdrukutirts oli toast toonud sooja leivaviilu ja 
tassi piima ning ulatas need Konradile.

„Sa ju jääd meie juurde?“ küsis ta, „eks ju, vanaisa?“
„Jään, lapsuke, jään,“ vastas vanamees ja hammustas 

tüki soojast leivakäärust.
Issand oli oma armus kinkinud vanale kirikuteenrile 

jõuludeks uue kodu. Jõulurõõm oli kõigil südames.
Isegi talu koerad liputasid saba ja tiirutasid Konradi 

ümber, näidates nii, et nad on ta omaks võtnud.
Maara Vint
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