
Võtke enda peale minu ike ja õppige minult. Mt 11:29
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SÕNAD JA TEOD
Septembrikuu juhtsalm (Mt 11:29) on osa tervikust, milles Jeesus kutsub enda juurde koormatuid. Koos eelneva ja järgneva 
salmiga kõlab pikem tekstilõik “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke 
enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest 
minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” (Mt 11:28-30).
Tuleb tuttav ette? Igaüks, kes vähemalt korra Kaarli kirikusse astunud, on seda kutset lugenud. Saame alati, kui kiriku uksest 
sisse astume, seista Jeesuse palge ees ja lasta sellel kutsel kajada oma südames. Usaldada tema hoolde kõik oma  mured 
ja koormad.
Mulle tuleb meelde lugu ühest mehest, kes ei olnud rahul oma eluga, kes polnud rahul oma koormaga, mida tal tuli kanda. 
Ühel õhtul tuli Jeesus tema juurde ja võttis ta kaasa aeda, mis oli täis erinevaid riste. Suuri ja väikeseid, kuldseid ja rikkalikult 
kaunistatud ja lihtsaid puidust riste. Jeesus ütles mehele, et kui ta pole sellega rahul, mis tal on, võib ta endale valida uue risti. 
Mees vaatas aias ringi ja valis uhke kuldse risti, kuid ei jaksanud seda liigutada. Nii valis ta ikka uuesti ja uuesti, kuid liigutada 
ta valitud risti ei jaksanud. Lõpuks jõudis mees oma valikuga ühe lihtsa risti juurde, mida ta lõpuks jaksas liigutada. See oli rist, 
mida ta ka siiamaani oli kandnud.
Jeesus kutsub meid tulema Tema juurde just sellistena, nagu me oleme. Ta tunneb ära meie argise hõivatuse, kuidas oleme 
võibolla üle töötanud ja koormatud. Ta teab, et vähemalt osa meie koormatest tulenevad mõttest, et nii kui nii ei saa keegi meid 
aidata. Ta vaatab meie poole ja tõmbab meid oma armastava ja õrna kohaloleku ligi. Ta soovib kuulata kõiki meie muresid 
ja kinnitab meile, et tema ike ja koorem on kerge. Kui tahame õppida ja Jeesuse kutsele vastata. September, uue kooliaasta 
algus, on paras aeg hetkeks peatuda ja mõelda, milline on meie õppimise soov ja millised õppijad meie oleme.
Kui istume kirikupingis ja näeme Teda enda poole vaatamas võime kuulda, kuidas Ta räägib meiega, meie südame vaikuses. 
Jagades oma koormaid temaga leiame sisemise rahu ja oma hingele hingamise.
Saame palvetada, ühe jesuiidi munga kirjutatud palve sõnadega: Issand, kui mu rist on muutunud liiga raskeks, luba mul ikka 
otsida Sinu abi. Ja luba mul omakorda olla abiks teistele, kui nemad oma risti kannavad.

Diakon Meelis Holsting

Täna on aeg tunda rõõmu inimeste üle, 
kes on meie kõrval. 
Kaarli Kool alustas üheskoos uut õppeaastat piduliku aktus-
palvusega 1. septembri keskpäeval kirikus. Koolipere on kas-
vanud suureks, sest sel aastal alustati juba 8-klassilisena.
Kuna kirik on suur ja mahutab distantsi hoides palju inimesi, 
olid aktusele oodatud ka kõik pereliikmed.
Aktus algas protsessiooniga: altari ette toodi küünal, lippurid 
kandsid Kaarli kooli ja Tallinna linna lippu. Üheksoos lauldi 
Eesti Vabariigi hümni. Rõõmsat, lootusrikast ja õnnistatud uut 
kooliaastat soovis kogu kooliperele koolidirektor Signe Aus: 
“Armas koolipere! Armsad lapsed, lapsevanemad, õpetajad! 
Armsad 1. klassi lapsed ja vanemad! 
On suur ja siiras rõõm taaskohtumisest ja koosolemisest! Het-
keks jätame eemale mured ja ebakindluse, mis on meiega 
kaasa tulnud eelnevalt olnust või siis ka juba eesseisva peale 
mõeldes.
Täna on pidupäev. Täna on aeg olla tänulik, et saame taas siin 
kirikus koos olla, et oleme terved, et on olnud ilus suvi. Täna 
on aeg olla lootusrikas vaadates uude õppeaastasse ja kõigele 
põnevale, mis meil ees seisab.Täna on aeg tunda rõõmu ini-
meste üle, kes on meie kõrval. Sõbrana, teekaaslasena, toeta-
jana, suunajana, abistajana ... lihtsalt teise inimesena.
Meie algava õppeaasta fookuses on üks meie kooli põhiväär-
tustest: INIMENE. Piiblit tsiteerides oleme valinud teemaks 
“Ütle, mis on inime!?”. Ühest küljest on igaüks kindel selles, 
kes ja milline inimene on, sest mina ise olen ju see inimene. 
Miks küsida midagi nii enesestmõistetavat!

Teisest küljest on olemas väga erinevaid seisukohti, koolkondi 
ja tõdesid inimesest – bioloogiline, psühholoogiline, sotsioloo-
giline, religioosne ... 
“On palju imesid, kuid inimene on siiski kõige suurem ime” kir-
jutas Sofokles juba ammustel aegadel. Inimene on suur sala-
dus ja seda eelkõige inimesele endale. Inimese väärtus ei lähtu 
aga välisest tõest, välisest hinnangust või sooritusest; vaid sel-
lest, et ta on Jumala näo järele loodud ja kannab endas sädet 
Jumalast endast.
Seetõttu on inimene ainulaadne ja ainukordne kogu loodu 
seas. Seetõttu on iga inimese elul tähtsus ja tähendus. Aga 
see tähendus tuleb ilmsiks alles siis, kui see liitub millegagi ini-
mesest endast väljaspool.

Õpetaja Eva Theresa Virma alustab kooliaastat koos uue 1. klassiga



KAARLI KOGUDUSE LASTETÖÖ ALUSTAB 
KÕIGI OMA TEGEVUSTEGA JÄLLE SEPTEMBRIS

Iseendast, oma isiklikust saavutusest ja 
õnnest ei saa inimene leida oma tõelist 
tähendust. Igale inimesele mõeldes ütles 
ka Jeesus “Inimese Poeg ei ole tulnud, 
et lasta end teenida, vaid et ise teenida”.
Või nii nagu palvetas Püha Franciscus:
Issand, lase mind otsida:
mitte, et mind lohutataks,
vaid, et mina lohutaksin,
mitte, et mind mõistetaks,
vaid, et mina mõistaksin,
mitte, et mind armastataks,
vaid, et mina armastaksin.
Sest, kes ennast annab, see võtab vastu,
kes ennast salgab, see leiab,
kes andestab, sellele antakse andeks...
Püüame üheskoos jõuda algaval õppe-
aastal lähemale sellele inimeseks olemi-
se suurele imele ja saladusele. Rõõmsat, 
lootusrikast ja õnnistatud uut kooliaastat 
meile kõigile!.”
Aktusel esinesid lauluga nii koolilapsed 
kui ka -õpetajad. Tervitati ja tutvustati 
uusi õpetajaid ja kõne pidas ka õpetaja 
Jaak Aus. 
Esimese klassi lapsed said endale oma 
esimese Aabitsa ja Piibli.
Aktus lõppes Kaarli Kooli lauluga ja kiriku 
ees tehti ühispilt.
Peale aktust suunduti värvilõhnalisse 
koolimajja oma klassidesse. 1. klassil oli 
seejärel tavapärane ühine tordisöömine 
koos vanemate ja õpetajatega.
Kooli õppeaastat alustatakse tavapära-
sel moel kontaktõppes, olles olukorrast 
lähtuvalt valmis vajalikeks operatiivse-
teks muudatusteks nii õppetöös kui ka 
töökorralduses. Igapäevaselt on nii kõi-
gile lasteaia- kui ka koolilastele tagatud 
kätepesu ja desinfitseerimise võimalused 
ning vajadusel ka kaitsemaskid. Meie 
kõigi heaolu sõltub meist igaühe käitumi-
sest, seega ootame vastutustundlikkust 
ja mõistmist ning hoidkem üksteist!

Külli Saard

Ootame lapsi ja noori KAARLI KOGUDUSE KIRIKUKOOLI.
Tundides käsitleme piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, 

kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid 
vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. 

Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. 
Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade 
lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt 

huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad. 
Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal 

käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.
Tunnid toimuvad nädalavahetustel – 

pühapäeviti kell 12 koguduse maja ruumides. 
Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3–15 aastat. 

Tegevust alustame 29. septembril.
Vajalik eelnev registreerimine: kaarlike@eelk.ee või tallinna.kaarli@eelk.ee

Kirikukool on osalejatele tasuta, 
soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.

Septembris alustavad tööd jälle Kaarli Kooli HUVIRINGID, 
kuhu ootame igas vanuses lapsi ja noori. 

Muusikastuudio: muusikaring, laulukoorid, pilliõpe (klaver, plokkflööt, flööt, 
kitarr, viiul Suzuki meetodi alusel, akordion, karmoška, väikekannel, ukulele, 

löökriistad), soololaul, solfedžo jm.
Lasteaia vanusele: robootika, liikumisringid, käsitööring, mudilaste 

loovusring, ballett jm
Kooli vanusele: lego-robootika, käsitöö ja meisterdamine, kunst, jalgpall, 

võimlemine, puutöö, kokandus, nuputamine, tants, kungfu/wushu jm.
Vaata täpsemalt www.kaarlikool.ee .

Huviringide info uuendatakse augustikuu jooksul – on tulemas uusi 
põnevaid tegevusi. Jälgige infot ja reklaami!

Kaarli Kool ootab 2021. aasta sügisel I klassi astuvaid lapsi EELKOOLI!
Kaarli Kooli eelkooli eesmärgiks on anda lastele esmane turvaline kogemus 

koolielust, õppida ning avastada, saada uusi teadmisi ja kogemusi nii, et 
esimesse klassi minek võiks olla eelkõige rõõm põneva koolitee algusest. 

Eelkool alustab tundidega oktoobris 2020. 
Registreerumine kestab 10. septembrini või kohtade täitumiseni.

Täpsem informatsioon: www.kaarlikool.ee
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Kaarli koguduse oktett ja kammerkoor Canorus esinesid Raekoja platsil Kesk-
aja Päevadel.  15.-16. august

Kose pastoraadis pidasid 26.-27. augustil esimese laululaagri Kaarli kooli 
laululapsed. Päevad olid täis laulmist, aga tegevus jätkus ka peale harjuta-
mist. Osaleti õuemängudul ja lõkkeõhtul. Suurt rõõmu tunti taaskohtumisest 
ja kooslaulmisest. Laagris osales 30 laululast. Kuna kevadel jäi eriolukorra 
tõttu ära Hageri laulupäev, siis harjutati uue laulupäeva ootuses juba varem 
õpitud repertuaari.

31. augustil alustasid uut 
õppeaastat Kaarli Kooli 
lasteaia lapsed. 
1. septembril kooliteed 
alustanud õpilased andsid 
uutele Õunakestele üle 
tarkuse küünla. 
Koguduse õpetaja Jaak 
Aus õnnistas kõiki Kaarli 
lasteaia lapsi ja nende 
õpetajaid.

Augustis valmistuti algavaks kooliaastaks. Jätkusid ventilatsiooni väljaehita-
mise tööd, koristustööd, ripplagede paigaldamine, värvimistööd, põrandate 
paigaldus ja ruumide möbleerimine.  Koolimajja paigaldati ka paigaldati uus 
automaatne tulekahju signalisatsiooni süsteem pult.

4. septembril leidsid Kaarli kirikus näitusel koha skulptor Tauno Kangro poolt 
1992. aastal Tallinna Kaarli kiriku tühjadesse niššidesse kavandatud 4 evan-
gelisti kujude eskiisid.
T. Kangro on kavandite saamislugu meenutanud: „Kaarli kiriku evangelis-
tid pidid valmis saama 1992. aastal. Tegin neid 1990.–1992. aastal. Sain 
tollal kirikuteema eest ka eksmati – mis mind hiljem elus väga palju aitas. 
Aga siis andis üks õppejõud – keda enam ei ole meie keskel ja eks ta an-
nab vastust kuskil mujal – korralduse need tööd hävitada. Ta oli erakordselt 
vihane, et temaga ei olnud kokku lepitud. Õnneks me jõudsime koos teiste 
skulptuurikateedri tudengitega vormid ära võtta. Savitööd hävitati. /.../ 
Kaarli kogudus tegi siis isegi korjanduse – tehti fotomontaažid ja kiriku ar-
veldusarvele korjati korjandusrahasid. Juttu on olnud ka hiljem, nüüdsete 
kirikujuhtidega, ja kõik on suhtunud positiivselt. Ma loodan siiralt, et sellega 
saab kunagi edasi tegeleda. Selleks on need kujud praegu ka siia toodud, et 
neid rahvale näidata. /.../Huvitav, et minu enda jaoks ei ole need evangelis-
tid aastate jooksul üldse teisenenud. Loomulikult ma näen siin tehnilisi vigu, 
need siin on ikkagi visandid, kahemeetrised – Kaarli kirikusse tuleksid 5.70 
kõrgused ja tunduvalt detailsemad, pluss seal all peavad olema kahes iga-
vikulises ringis nende sümbolid. Need on puudu. Tol korral neid ei tehtud ja 
selles on mind ka süüdistatud – et miks seal ei ole sümboleid juures. Praegu 
ma teeksin need sümbolid. Aga tol korral, et saada kätte visand konkreetsest 
persoonist, isiksusest, evangelistist, oleks sümbol pigem häirinud.“

Tauno Kangro paigaldamas 
evagnelist Markuse eskiisi



SEPTEMBER KIRIKUS... LEERIKOOL 

12. september – 29. november 2020

Info ja registreerimine: 
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

E, R    kell 10–13
T, N    kell 10–13, 14–16
K    kell 10–13, 14–18
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa 
Kirikal, diakonid: Saima Sellak-
Martinson, Tiit Zeiger, Meelis 
Holsting, Kevin Kirs. Kohtumine tuleb 
eelnevalt kokku leppida.
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

KOGUDUSE KANTSELEI 

JEESUS – MEIE AITAJA – Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat 
tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
P, 30. august kell 10.00 Missa
E, 01. september kell 13.00 Missa
T, 02. september kell 17.30 Muusikaõhtu.
MEIE LIGIMENE – Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu 
kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
P, 06. september kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E, 07. september kell 13:00 Missa
T, 08. september kell 17:30 Muusikaõhtu

Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba
K, 09. september kell 17:30 Missa
TÄNULIKKUS – Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. 
Ps 103:2
P, 13. september kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E, 14. september kell 13:00 Missa
T, 15. september kell 17:30 Muusikaõhtu

Indrek Vau – trompet, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K, 16. september kell 17:30 Missa
JUMALA HOOLITSUS – Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab 
hoolt teie eest. 1Pt 5:7
P, 20. september kell 10:00 Missa 

kell 12:00 Missa
E, 21. september kell 13:00 Missa
T, 22. september kell 17:30 Muusikaõhtu

Julia Lotova – orel (Moskva). Sissepääs vaba.
K, 23. september kell 17:30 Missa
JEESUS ANNAB ELU – Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on 
evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
P, 27. september kell 10:00 Missa

kell 12:00 Missa
E, 28. september kell 13:00 Missa
T, 29. september kell 17:30 Muusikaõhtu

Vanalinna hariduskolleegium. Sissepääs vaba.
K, 30. september kell 17:30 Missa

KODUNE ARMULAUD
Soovi ja vajaduse korral käivad 

koguduse vaimulikud ka kodus, haiglas 
ja hooldekodus armulauda jagamas.

Nii enda kui lähedase koduse armulaua 
soovist saavad koguduse liikmed teada 

anda kas koguduse kantseleisse või 
otse vaimulikule.

Diakon Saima Sellak-Martinson
 5301 5848

Koguduse kantselei 6199 100

SAADA EESTPALVESOOV
Kaarli koguduse kodulehel on 

võimalik saata oma eestpalvesoove ka 
elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja 
murepalved kantakse jumalateenistustel 

ühises palves Jumala ette. 
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

Seenioride (koraalikoor, toolivõimlemine, seenioride klubi) 
kokkusaamised septembrikuus ei toimu.

Loodame, et olukorra  stabiliseerumisel  kohtume taas juba oktoobris.

Koguduse naiskoori proovid toimuvad
neljapäeviti kell 17.30-19.45 koguduse maja saalis

Ootame uusi lauljaid. Uutel lauljatel tulla kohale 15 min varem.
Kersti Petermann: 5146341 või kersti.petermann@gmail.com

Käivitunud on ka teiste kooride töö, arvestame COVID-19 ohuga. 
Uutel koorilaulu huvilistel palutakse jälgida reklaami.


