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Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära
oma hinge lunahinnaks? Mt 16:26
Septembri juhtsalm suunab arutlema selle üle, mis on meile elus tõeliselt tähtis, esmane ja olulisim, mida peaksime järgima
ja meeles pidama. Kõnealused Jeesuse sõnad on pärit Matteuse evangeeliumi lõigust, milles Ta kuulutab ette oma surma ja
ülestõusmist ehk kõneleb enda jaoks tulevast. Või ka meie jaoks?
Tänapäeva maailma kiires elutempos ei ole sugugi tavaline, et mõtleme sellele, mis võib meid pärast surma ees oodata. Väga
palju aega kulub enese elu praktilisele korraldamisele, kõikvõimalike igapäevaste soovide ja vajaduste rahuldamisele, püüame
oma tulevikku ja pensionipõlve majanduslikult kindlustada. Oleme harjunud levinud ütlusega “kui raha on, on kõik võimalik”.
Ometi märkame aeg-ajalt, et selline arusaam ei ole ainuõige, et meil ei ole võimalik enesele osta head tervist, korras suhteid,
hingerahu, rääkimata igavesest elust.
Jeesus ütleb tänases kuu juhtsalmis: ei ole kasu sellest, kui sul oleks ka kogu maailma rikkused, aga sa oma hingele kahju
teeksid. Seega soovitab Ta meil kõige muu kõrval ka oma hinge märgata, selle olukorrale mõelda… Köster Oskar Lutsu “Kevadest” pidas tähtsaks ja kutsus oma hinge eest hoolt kandma, mõjudes küll kohati groteskselt, kuid peites selle ütluse taga
sügavat tõde. Aga kuidas me saaksime “oma hinge õndsuse” eest hoolitseda? Jeesus mainib nõuet Tema järel käia, jäägitult ja
kuulekalt Temale anduda. Teda igas eluolukorras usaldades ja elus esiplaanile seades võime loota Tema õnnistusele. Soovin
meile kõigile, et meil püsiks meeles, et Jeesus käib igal päeval meie kõrval, aitab, toetab ja julgustab ning et me usaldaks Teda
jätkuvalt ja lubaks Teda oma ellu.

Diakon Saima Sellak-Martinson

Unistus Kaarli Kooli maja juurdeehitusest on täitunud
1. septembril 2013 alustas Kaarli Kooli 1. klass ja igal sellele järgneval aastal lisandus uus klass. Selle aasta kevadel õppis koolis
juba 6 klassitäit õpilasi.

Selleks, et algaval sügisel avada kolmas kooliosa (7.–9. klass)
ja saada täismahus põhikooliks, vajas praegune koolimaja juurdeehitust.
Ehituseni jõutigi selle aasta juunis. Ehitusprotsessile eelnes projekteerimine, projekti kinnitamine, sobiva ehitaja leidmine.
Olemasolevale koolimajale, kus tegutsesid kooli esimesed kuus
klassi, on suvel peale ehitatud kaks korrust. Septembris pannakse majale ette aknad ja siis järgnevad sisetööd.
Uude koolimaja ossa lisandub 3. korrusele neli klassiruumi (sh
keemia-füüsika klass). 4. korrusele on plaanitud raamatukogu,
nõupidamiste ruum, tööruumid õpetajatele, tugispetsialistidele
ja juhtkonnale.
Olemasoleva võimla katusele ehitatakse katuseterrass, kus
kooliõpilased saavad vahetundidel liikuda.
Ehitustöid teostab Industriaalehitus ja projekti tegi Sammas arhitektuuribüroo, omanikujärelvalvet teostab Kattero Group OÜ.
Töid teostatakse kolmes etapis. 1. etapp läheb maksma ca 1 milj €.
Kool ja koolimaja on laienenud ning arenenud tänu paljudele
kaasamõtlejatele ja toetajatele.
Ehitustööde rahastamiseks on avatud spetsiaalne annetuskeskond www.kaarlikooliheaks.ee, mille kaudu on mugav annetada.
Koolimaja valmimise toetuseks on võimalik teha sihtotstarbelisi
annetusi ka oma pangakonto kaudu EE332200221056298548
Swedbank märksõna “Kooli juurdeehitus”.
Kuna ehitustöö on mahukas ja kulukas, on iga väiksemgi annetus abiks selle eesmärgi täitumisel.

Külli Saard
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Kaarli kooli lastele hakkasid olemasoleva maja ruumid, mida iga
aastaga renoveeriti ja laiendati, kitsaks jääma.

Kevin Kirs
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8. augustil osalesid Kaarli Kooli vanemate klasside õpilased
Paides Arvamusfestivalil. Lastearutelude alal sai Kaarli
Kooli õpilaste juhendamisel mängida õpilaste enda tehtud
keskkonnateemalist lauamängu. Jalgsi, ratta või autoga
Paidest Tallinna poole läbi Eesti rännates tuli mängijatel
vastata erinevatele Eesti loodust ja keskkonda puudutavatele
küsimustele. Vastavalt liikumisvahendile oli teekonnal ka
mitmeid taksistusi või preemiaid, mis siis vastavalt kas hoogu
juurde andsid või maha võtsid. Mäng haaras kaasa nii, et
tunniajane mänguaeg kulus kiiresti ja mängida soovijaid jätkus
lausa pooleteiseks tunniks.
Mängu koostasid kahe vanema klassi õpilased kevadel enne
kooliaasta lõppu ühiste arutelude käigus.
Mängu autoritest osales arvamusfestivalil Emma Ojala, Henry
Kraas, Mihkel Tampuu ja Jaagup Aus.
Algaval kooliaastal saavad kindlasti mängu proovida ka kõik
Kaarli Kooli lapsed.
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Terane silm märkab, et kristlased armastavad kanda kaelas
väga erineva kujuga riste. Kes kannab klassikalist väikest
hõberisti, kes pikkade ja peenikeste haaradega kuldristi. Kellel
nurgeline rist, kellel ovaalse kujuga. Mõni eelistab kanda
pigem krutsifiksi, teine jälle mõne vimkaga risti. Just nendele
vimkadega ristidele ma soovingi hetkel tähelepanu pöörata,
sest kes on märganud, kannavad mõned kristlased kaelas
laskuva tuvi kujulist keraamilist risti. Minul endal on see musta
värvi, aga neid leidub igasugustes toonides.
Igal ristil on oma lugu, mis saab
alguse Jeesusest Kristusest ja
päädib ristikandja isikliku eluga.
Alates sellest, kuidas ta selle
ristini jõudis või see rist temani
jõudis kuni selleni, kuidas
risti-kandja seda käsitleb ning
mis ristist hiljem edasi saab.
Laskuva tuvi kujuga ristide
lugu ühendab lisaks algusele
Kristuses veel üks vaheetapp,
enne kui rist oma kandjani jõuab. See vaheetapp on Taizé.
Peatumata vend Roger’ elulool ja Taizé kogukonna kujunemisel,
on Taizé näol tegemist ainsa protestantliku-oikumeenilise
kloostriga maailmas. Samuti ainsa kloostriga, kus ametlikult
kehtib armulauaosadus protestantide ja katoliiklaste vahel.
Eriliseks teeb selle kogukonna aga hoopis palvetraditsioon, mis
toob pea iga nädal ühisesse osadusse kokku tuhandeid kristlasi
erinevatest ristiusulahkudest. Eriti noori, kes otsivad Jumalaga
ennekõike hingelähedasemat kontakti. Taizé kogukonna
jumalateenistuse rõhuasetus asub palvel ja laulul, mille
koosühendamisel on tekkinud Taizé laulud. Kloostrit ennekõike
tuntaksegi läbi iseloomulike psalmi- ja palvelaulude, mis
sarnanevad rohkem varakristlikele mantratele kui aja jooksul
välja kununenud liturgilistele tekstidele või kirikulauludele.
Nende kogemiseks ei pea õnneks Prantsusmaale sõitma,
kuna Taizé palvuseid korraldatakse tihti ka Eestis. Küll aga
soovitan võimalusel vähemalt korra elus Taizés ära käia, sest
võimsamat kogemust oikumeeniast on mujalt raske leida.
Võime küll erinevate teoloogide esseedest lugeda mõtteid
Jumala suuruse ja kõikehõlmavuse kohta ning kristlaste
kui ühtse Jeesuse Kristuse koguduse osas, aga seda on
raske tajuda enne, kui pole ise suuremal rahvusvahelisel
oikumeenilisel koosviibimisel osalenud. Taizé pole ainult koht,
kus leida hingelähedast kontakti Jumalaga, vaid seal on võimalik
tutvuda ka oma kaugemate vendade ja õdedega Kristuses.
Kogeda nende vaateid ja arusaamu ning õppida tundma nende
nägemust elule. Mitte ainult erinevusi, vaid kogeda ka seda
ühisosa, ühiseid väärtusi, ühist vaimsust. Näha samaaegselt
kui sarnased ja erinevad on Jumala lapsed. Nõnda, nagu meil
igal ühel on rist, mis on teistest ristidest iseloomulikum. Kas
siis kujult, oma loolt või mõlemalt. Küll aga siiski rist, 4 haruga
kristliku usu sümbol. Nagu abielusõrmus sümboolselt ühendab
abiellunud, seob rist meid üheks perekonnaks. Taizé rist on
vaid üks paljudest ristidest, sarnaselt nagu Taizé kloostergi, mis
on üks paljudest kristlikest kogukondadest. Kellel on vähegi
võimalust, siis Taizé on üks nendest paljudest kogukondadestpaikadest, kuhu võiks korra elus teekonna ette võtta.

Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson ja õpetaja Jaak Aus
25. augusti kuldleeripühal koos tänulike koguduse liikmetega.
Soovime jätkuvat Jumala hoidmist ja õnnistust!
Kiriku lõunapoolne külguks
viidi juunikuus restaureerimisele.
25. juulil paigaldati uks oma
kohale tagasi.
Töö teostas Tallinna linna
toetusel OÜ Kuukaar.
Ukse restaureerimine maksis 7560 € koos km-ga.
Möödunud aastal restaureeriti kiriku peauks ja põhjapoolne külguks.
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IGAL RISTIL ON OMA LUGU

VÕIMALUS KAASA LÜÜA KOGUDUSE ELUS.
Head koguduse liikmed! Algaval sügisel pakume võimalust
panustada täiskasvanute leerikooli ja kutsume jätkuvalt kõiki
koguduse liikmeid jumalateenistustel ilmikutena kaasa teenima.
Plaanime septembris alustada täiskasvanute leerikursuse
mentorlusprogrammiga, mille eesmärk on olla toeks leerilastele nende teekonnal saamaks koguduse liikmeks. Mentorite ülesandeks on aidata leerilastel hõlpsamalt integreeruda kogudusse ja kasvada jumalateenistuslikku ellu; olla
leerilastele tugiisikuks ning vajadusel vastata nende küsimustele, mis leeriõpingute jooksul tekivad. Esimene kohtumine mentoritega leiab aset septembri alguses. Huvilistel
palun anda endast märku diakon Kevin Kirsile.
Ühtlasi on kõik koguduse liikmed oodatud jumalateenistustel
ilmikteenijatena kaasa lööma, „sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti
ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega
naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses“ (Gl 3:2728). Kui Sa soovid või tunned kutsumust teenistustel ilmikuna kaasa teenida, palun anna endast märku koguduse vaimulikele
või tule hiljemalt pool tundi enne teenistuse algust käärkambrisse.
Koguduse lastetöö ootab vabatahtlikke, kes soovivad osaleda kirikukooli töös.
Kaarli koguduse NOORTETÖÖ alustab 27. septembril
noorteõhtuga, kuhu on oodatud kõik leeris käinud noored
ja need, kes soovivad sel aastal noorteleeriga liituda.

KAARLI KOGUDUSE KIRIKUKOOLI
tegevust alustame 29. septembril.
Ootame HUVIRINGIDesse igas vanuses lapsi ja noori.
Muusikastuudio: beebikool, laulukoorid, pilliõpe (klaver,
plokkflööt, flööt, kitarr, viiul, akordion, karmoška, väikekannel, ukulele, löökriistad, soololaul, ansamblimäng,
solfedžo
Loovusklubi: teatri- ja filmiring, käsitöö- ja kunstiringid,
lego-robootika, male, raamaturing ja loovkirjutamine,
kokandusring jt.
Spordiringid: capoeira, jalgpall, liikumisringid, võimlemisja tantsuringid.
Vaata täpsemalt www.kaarlikool.ee.
Huviringide info uuendatakse augustikuu jooksul –
on tulemas uusi põnevaid tegevusi.
Jälgige infot ja reklaami!
Kaarli Kool ootab 2020. aasta sügisel
I klassi astuvaid lapsi

EELKOOLI!

Eelkool alustab tundidega oktoobris 2019.
Registreerimine kestab 10. septembrini
või kohtade täitumiseni.
Täpsem informatsioon: www.kaarlikool.ee

SEPTEMBER KIRIKUS...
ENESE LÄBIKATSUMINE – Jumal paneb suurelistele vastu, aga
alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b
P 01. september kell 10:00 Missa, koolilaste õnnistamine
E 02. september kell 13:00 Missa
T 03. september kell 17:30 Muusikaõhtu
Maria Blazhevitš – orel (Tjumeni ja Tomski filharmoonia solist). Sissepääs
vaba.
K 04. september kell 17:30 Missa
JEESUS – MEIE AITAJA – Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja
hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
P 08. september kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 09. september kell 13:00 Missa
T 10. september kell 17:30 Muusikaõhtu
Marju Riisikamp – orel. Sissepääs vaba.
K 11. september kell 17:30 Missa
MEIE LIGIMENE – Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes
mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
P 15. september kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 16. september kell 13:00 Missa
T 17. september kell 17:30 Muusikaõhtu
Julia Lotova – orel (Moskva). Sissepääs vaba.
K 18. september kell 17:30 Missa
TÄNULIKKUS – Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema
heategu. Ps 103:2
P 22. september kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 23. september kell 13:00 Missa
T 24. september kell 17:30 Muusikaõhtu
Kadri Ploompuu – orel. Sissepääs vaba.
K 25. september kell 17:30 Missa
JUMALA SÕNUMITOOJAD – Issanda ingel on leerina nende ümber, kes
Teda kardavad, ja Ta vabastab nad. Ps 34:8
P 29. september kell 10:00 Missa
kell 12:30 Missa
E 30. september kell 13:00 Missa
KONTSERTKOOR alustab 16. septembril kell 18.00
Proovid toimuvad esmaspäeviti algusega kell 18.00
KAMMERKOOR CANORUS alustab 18. septembril kell 17.30
Proovid toimuvad kolmapäeviti algusega kell 17.30
Nendesse kooridesse kandideerijatel on võimalik koorijuhiga kohtuda
kogudusemaja saalis 4. septembril 18.00–19.00
NAISKOOR alustab 12. septembril kell 17.30.
KORAALIKOOR alustab 5. septembril kell 13
NOORTEANSAMBEL alustab 9. septembril kell 16.30.
Harjutusajad toimuvad esmaspeviti.
Kõik uued lauljad on oodatud!

LEERIKOOL
14. september – 01. detsember 2019
Tunnid toimuvad:
14. september, 28. september,
12. oktoober, 26. oktoober, 09. november,
30. november, 01. detsember
kell 9.30–12.30

NOORTELEER

15–18 aastastele
27. september 2019 – mai 2020
Esimene kord kohtutakse
27. septembril kell 18 Kaarli kiriku keldris.

www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval

kell 11 koguduse majas
Seenioride klubi 18. september kell 14
Koraalikoor 5. september kell 13

KOGUDUSE KANTSELEI
E, R
T, N
K

kell 10–13
kell 10–13, 14–16
kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Diakon Saima Sellak-Martinson
Diakon Tiit Zeiger
Diakon Meelis Holsting
Diakon Kevin Kirs

Vaimulikega kohtumiseks palume
ette helistada

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: EELK Tallinna Toompea

Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295

annetused remondi heaks:

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli hoolduse heaks:

Swedbank EE452200221057033689

annetused Kaarli Kooli toetuseks:

Swedbank EE332200221056298548

