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Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai. /Ps 78:25/
Armsad ristiinimesed! Ühise ristikogudusena rändame Jumala loodud imekaunis ja täiuslikus maailmas taevase Isa kodu
poole. See kodu ei ole inimkätega tehtud hoone pilve piiril, vaid maisele rännakule kaasa antud hinge kodumaa. Inimese sündides annab Jumal talle hinge ja surres võtab tagasi. Võtab lootusega, et inimene ei ole teinud oma eluviisiga hingele kahju.
Hinge suudame hoida puhtana, kui ajalikus rännakus palume Jumalat endile teejuhiks ning usaldame oma elu ilma nurisemata
Tema hoole alla. Issand kaitseb meid kurja eest ja juhib meie ettevõtmised hea tegemise poole. Jumala juhtimist usaldades ja
Temale alistudes, me ei mängi meile kingitud elu kergemeelselt käest.
Evangeeliumis suunab Jeesus Kristus inimese tähelepanu samuti hinge hoidmise tähtsusele: „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/
Kergemeelselt hülgas Jumala kaitse ja armu, Egiptuse orjusest välja toodud Iisraeli rahvas. Rännates kõrbes Jumala juhtimise
all „tõotatud maale“, hakkasid nad igatsema tagasi orjusepõlve maad, sest neil oli teekonnal kõht läinud tühjaks. /2Ms 16:3/
Siis Jumal toitis neid, nii nagu on kirjas psalmide raamatus: „Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt
sai.“ /Ps 78:25/
Hetkeliselt nälga tundes, seadis rahvas kahtluse alla Jumala päästeplaani õnnestumise, kuigi nad olid näinud ja tundnud imetegusid, mida on suuteline tegema üksnes Jumal.
Kõrbes valmistas ka Jeesus Kristus ennast ette paastudes eelseisvaks suureks misjonitööks. Kui Jeesusel oli nälg, käskis
kurat teda kiusates kivid teha leibadeks! Jeesus vastas kuradile nende sõnadega, mida Jumal ütles Moosese läbi kõrberännakul nurisenud rahvale: „Inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.“ /5 Ms 8:3 ja Lk 4:4/.
Jeesus ei nurisenud kõrbes Jumala plaani vastu ega küsinud toitu, vaid vastas kuradile tarkusega, mis tegi kiusaja relvituks.
Jätkame meiegi nurisemata elurännakut ja kosutagu ikka meie hinge Issanda suust tulnud tarkus: „Mina olen tee ja tõde ja
elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu, kui minu kaudu.“ /Jh 14:6/. Need sõnad on meile kinnituseks, et Jeesuse Kristuse
järgimine ongi tee Isa koju, läbi elu ja maailma.
Tänumeelset meelt saabuval lõikustänupühal ning heidame usupuhastuspühal ja ka edaspidi endi südamest välja kõik selle,
mis ei sobi kokku Jumala riigi põhimõtetega.
Diakon Tiit Zeiger

Õnnistati Kaarli Kooli maja –

Fotod: Külli Saard

suur soov, tahe ja unistus viis sihile
24. septembril õnnistas peapiiskop
Urmas Viilma Kaarli Kooli maja (Toompuiestee 4) ja selle juurdeehituse.
Lõppenud on üks suur ja oluline etapp
Kaarli koguduse ja Kaarli Kooli arengus. Ja mitte ainult, see on esimene
kord pärast taasiseseisvumist, kui
luterliku kiriku kogudus on ise koolimaja ehitanud.
Sellel sügisel tähistas Kaarli Kool 8. sünnipäeva. Kogu see aeg on lisaks kooli sisulisele arengule koolimaja kohendatud,
remonditud ja ehitatud. See on olnud
pikk teekond ja võib tänagi tunduda uskumatu, et on jõutud maja õnnistamiseni.
Koolimaja õnnistamisel kasutas peapiiskop Urmas Viilma võrdlust: „Kui kirik on
nagu ristiinimese sünnitusmaja ja vaimulik võrreldav ämmaemandaga, siis kool
on ristiinimese kasvulava.“ Peapiiskop

soovis, et Kaarli koolis kasvaksid mitte
ainult heade teadmistega, vaid ka head
inimesed.
Maja õnnistamistalitusele olid tulnud
kohale mitmeid toetajad, kes oma palvetes koolile mõtlevad, nõu või jõuga abiks
olnud ning majanduslikult toetanud: EKN
esindajana täitevsekretär Ruudi Leinus,
Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma,
Rocca al Mare kooli esindaja Peep Väljaste (kes on ka Kaarli koguduse juhatuse liige), Tallinna linnapea Mihhail
Kõlvart, abilinnapea Vadim Belobrovtsev,
koguduse, kooli ja lapsevanemate esindajad ja mitmed teised toetajaid.
Koguduse õpetaja Jaak Aus kinkis kooli
ehituse toetajatele ühe sümboolse ehituskivi kirjaga “Kaarli Kooli ehitaja”.
Nimelise kivi said EELK Konsistoorium
ja Eesti Kirikute Nõukogu, Kooli ehitaja

Industriaalehitus OÜ, Risenkamp Stiftung, kaks erakonda: Isamaa ja EKRE,
Tallinna linn. Tänati ka mitut perekonda;
Vigor, Karu, Kivari, Marvet, Schultz,
Tasane, Tammer Ehitus ja perekond
Tammo.
Kaarli Kooli direktor Signe Aus ütles oma
tervituskõnes, et kaheksa aastat tagasi
1. klassiga selle sama maja esimesel
korrusel kahe klassiruumiga alustades ei
olnud tõenäoliselt kellelgi täpset ettekujutust sellest, kuhu oleme täna jõudnud.
Aga oli suur soov ja tahe ja unistus.
S. Aus jätkas: “Kui täna peaks tegema
samasuguse otsuse, siis ma ei tea, kas
enam julgeks või söandaks. Teades nüüd
kui raske, väsitav, vahel lausa meeleheitele viiv on olnud see teekond. Vahel on
vist hea, et tähtsaid otsuseid ei tehta
alati rikkalikest kogemustest ja suurtest teadmistest lähtuvalt, vaid kuulates
südamehäält ning usaldades Jumalat ja
kaasinimest. Teistsuguse otsuse puhul
oleks aga jäänud nägemata ja kogemata
kõik see rõõm, armastus ja areng, millest tegelikult suures osas meie päevad
koosnevad”.
Kohale tulnud linnapea Mihhail Kõlvart andis üle kingituse Tallinna linnalt:
“Sümboolne kingitus õunapuu. See on
sümboolne mitte ainult sellepärast, et
see on puu, mis kannab head vilja. Ja
mitte ainult sellepärast, mida me igaljuhul istutame, kui homme tuleks maailmalõpp. Eelkõige olen kindel selle puu
saatuse osas. Sest selleks, et see puu
kasvaks, on vaja, et keegi selle istutaks,
keegi kasvataks, keegi unistaks. Ja mis

kõige tähtsam, et keegi armastaks. See
kool, kuhu tulime, vastab nendele tingimustele. Sellepärast olen kindel, et selle
puuga läheb kõik hästi.”
Unistus on jõudnud esimese tähtsa verstapostini, valmis on saanud kaks uut
korrust, aga unistatakse edasi: et kooli
lastel oleks ka õueala, kuhu vahetundidel
mängima põigata; et võimla saaks korda
ja täies mahus kasutusse; et valmiks aatrium, mis looks uusi võimalusi nii rekreatsiooniks kui õppetööks.
Teadmises, et ollakse õigel teel, on oma
osa ka laste tagasisidel. Hiljuti jõudis
koolini Tallinna Ülikooli õpilasuurimuse
tagasiside. Rõõm oli lugeda, et kooli õpilased on oma kooliga väga rahul ja tunnevad end siin turvaliselt ja hästi.
Koolilaste ansambel esitas tänutäheks
Kaarli Kooli laulu, mille sõnade autor on
Leelo Tungal ja viisi on kirjutanud Piret
Rips-Laul:
Kaarli Kooli laul
Õunapuu on algul väike,
aga peagi saab tast suur.
Paitab õunu kuldne päike,
mullast jõudu kogub juur…
Iga laps on algul väike,
aga peagi suur saab tast.
Nagu õunakestki – päike
paitab Kaarli Kooli last!
Refrään: Päike paitab, sadu kastab,
suurem aitab, targem vastab.
Headus, hool ja hellad käed –
see on kaarli kooli õuna-aed!
Vahel algus tundub raske,
vahel maailm paistab hall,
Kuid on turvaline lastel
Taevaisa hoole all.
Kõigest sellest, mida teeme,
tarkus aina kasvab meis,
küpseb headus nagu seeme
meie kõigi südameis.
Külli Saard

1918–1940 aastatel tegutses Kaarli
Eragümnaasium, mida pidas üleval
Tallinna Kaarli kogudus.
Kaarli Kool alustas 1995. aastal lasteaiana, mil Kaarli koguduse juures
(esialgu kolmel korral nädalas) alustas kooskäimist kooliks ettevalmistav
rühm. Lasteaed sai esimese koolitusloa 1998. aastal.
2013. aasta juunis andis Haridus- ja
Teadusministeerium välja koolitusloa
Kaarli Koolile, mis nüüdseks hõlmab
nii lasteaeda kui ka põhikooli. Sama
aasta 1. septembril alustasid kooliteed ka esimesed 20 õpilast. Täna
õpib Kaarli Kooli lasteaia viies erinevas rühmas kokku 70 last ja kooli 8
klassis kokku 158 õpilast.
Kaarli Kool on loodud perekondadele,
kes peavad oluliseks kristlikku maailmavaadet ja lähtuvad oma kasvatuspõhimõtetes kristlikust väärtussüsteemist koguduslikust kuuluvusest
sõltumata.
Kooli juurdeehitusega alustati 2019.
aasta juunis ja olemasolevale hoonele lisandus kaks korrust koos nelja
klassiruumi, raamatukogu, nõupidamiste ruumi, tööruumidega õpetajatele, tugispetsialistidele ja juhtkonnale.
Projekti tegi Sammas arhitektuuribüroo ja ehitustööd Industriaalehitus, omanikujärelvalve telliti Kattero
Group OÜ-lt.
Juurdeehituse maksumus on natuke
rohkem kui miljon eurot; kui juurde
arvata alates 2012. aasta sügisest
kaheksa aasta jooksul tehtud ehitustööd, siis jääb tööde kogumaksumus
1,4–1.6 miljoni euro vahemikku.

PIIBLITUNNID
teisipäeviti kell 14
Kaarli kirikus
13. oktoober - 8. detsember
Sissepääs kiriku peauksest.
Olete oodatud!
Kontakt: abiõpetaja Kaisa Kirikal
kaisa.kirikal@kaarlikogudus.ee

Tapa Jakobi kirik

27. septembril käis Canorus Haljala kirikus ja Käsmu kabelis.

Paide kirik
Koguduse koorid on rõõmsad, et on saanud nautida kaunist sügisilma ja
külastada teisi kirikuid. Kontsertkoor andis 18. ja 20. septembril kaks kontserti.
Kontserdid toimusid Kirikumuusikaliidu kontserdisarja “Mu süda ärka üles”
raames ja selle pealkiri oli laenatud Cyrillus Kreegi reekviemi avasõnadest
- “Hingata kord rahus anna”. Kavas olid fragmendid Cherubini reekviemist,
Bortnjanski “Keerubite lauludest” ja hiljutise juubilari Urmas Sisaski “Eesti 27. septembril teenis naiskoor kaasa Lüganuse kirikus jumalateenistusel.
missast”. Juhatasid Pärtel Toompere ja Piret Aidulo. Orelil saatis Piret Aidulo. Pildil tutvustab koguduse diakon Tõnis Tamm koguduse ja kiriku ajalugu ja
18. septembri kontsert toimus Tapa Jakobi Kirikus ja 20. septembri kontsert tänapäevaseid tegemisi.
Paides .
PS Tänavusel erilisel aastal tunnustatakse teenekaid kiriku töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi samuti tavapärasest erinevalt: tänujumalateenistuse asemel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus antakse autasud pidulikult
kätte kodukoha kirikutes. EELK aukirja pälvis koguduse kontsertkoor ja teeneteristi tunnustusmärgi organist-koorijuht Marika Kahar, kes oli konsterkoori
asutamise üks eestvedajaid.

26. septembril toimus koguduse erivajadustega noorte meeleolukas kokkusaamine Hirvepargis.

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
Kaarlikese sügisene väljasõit viis 19. septembril Tallinna lähiümbrusesse.
Külastati Keila tee ääres oleva Martin Lutheri monumendi kunagist asupaika ja Keila kirikut. Edasi jätkati ekskursiooniga Rummu vanglasse, mis
on tavaliselt külastajatele suletud ning vaadati ringi endisel vanglaterritooriumil olevas Rummu karjääris. Tutvuti ka põhjaliku uuenduskuuri läbi
teinud Padise kloostri varemete ja kloostri ajalooga.
Kontaktide hajutamiseks sõideti oma autodega ja kõigil oli kaasas ka oma
piknikukorv.

06. oktoober Einar Laigna. Tõe tunnetamine, meditatsioon
13. oktoober Einar Laigna. Tõe tunnetamine, meditatsioon
20. oktoober Jaan Lahe. Kristlik õpetus Jumalast I
27. oktoober Jaan Lahe. Kristlik õpetus Jumalast II
Loengud algavad teisipäeviti kell 18.30 KIRIKUS
/Toompea 10/.

OKTOOBER KIRIKUS...
N 01. oktoober kell 07:45 Missa
KRISTLASE VABADUS – See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk.
1Jh 5:4c
P 04. oktoober kell 10:00 Missa
kell 12:00 Missa
E 05. oktoober kell 13:00 Missa
T 06. oktoober kell 17:30 Muusikaõhtu
Tallinna Kammerkoor, dirigent Heli Jürgenson. Sissepääs vaba.
K 07. oktoober kell 17:30 Missa
N 08. oktoober kell 07:45 Missa
IGAPÄEVANE LEIB – Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa
omal ajal. Ps 145:15
P 11. oktoober kell 10:00 Missa, Lõikustänupüha
kell 12:00 Missa, Lõikustänupüha
E 12. oktoober kell 13:00 Missa
T 13. oktoober kell 17:30 Muusikaõhtu
Maire Martinson – sopran, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 14. oktoober kell 17:30 Missa
N 15. oktoober kell 07:45 Missa
USK JA USKMATUS – Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind,
siis ma saan abi. Jr 17:14
P 18. oktoober kell 10:00 Missa
kell 12:00 Missa
E 19. oktoober kell 13:00 Missa
T 20. oktoober kell 17:30 Muusikaõhtu
Tiit Kiik – orel, Valju Kasuk – viiul. Sissepääs vaba.
K 21. oktoober kell 17:30 Missa
N 22. oktoober kell 07:45 Missa
JEESUSE SAADIKUD – Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja
mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid
headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8
P 25. oktoober kell 10:00 Missa
kell 12:00 Missa
E 26. oktoober kell 13:00 Missa
T 27. oktoober kell 17:30 Muusikaõhtu. Kadri Ploompuu – orel. Sissepääs vaba.
K 28. oktoober kell 17:30 Missa
N 29. oktoober kell 07:45 Missa

PEREKOHVIK
10. oktoobril ikka kell 11.00 koguduse maja saalis.
Perepsühhoterapeut Made Torokoff-Engelbrehti juhatusel
teemal “Terve lapse hirmud”
Mida lapsed kardavad? Mis neid hirme põhjustab? Kuidas laste ja ka
iseenda ärevuse ja hirmudega toime tulla? jms.
Muusikaline etteaste muusikastuudio soololaulu õpilastelt
õpetaja Liivi Põldmäe juhatusel.
Katame ühiselt kohvilaua.
Hoiame kohapeal tavapärasest pisut suuremat distantsi.
Soovijaile on saadaval kaitsemaskid.

LEERIKOOL
23. jaanuar – 11. aprill.2021
10. aprill – 20. juuni 2021

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

Diakooniatöö

Toolivõimlemine igal neljapäeval

kell 11 koguduse majas
Seenioride klubi 21. oktoobril kell 14
koguduse majas
Koraalikoor 1. oktoobril kell 13
koguduse majas

Ootame vabatahtlikke
jumalateenistusel
kaasa teenima.
Soovi korral pöörduge enne või peale
jumalateenistust koguduse vaimulike
poole või kirjutage:
õpetaja Jaak Aus jaak.aus@
kaarlikogudus.ee;
abiõpetaja Kaisa Kirikal
kaisa.kirikal@kaarlikogudus.ee

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, diakonid: Saima SellakMartinson, 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

