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Üks Issand, üks usk, üks ristimine. (Ef 4:5)

Südamest armastatud kaasrändurid!
Issand on heast ja armulisest tahtest kinkinud inimesele elu ja Jumal pakub talle võimaluse alustada rännakut kahe igaviku –
sünni ja surma – vahele jääval perioodil. Elu on Jumala püha and ja inimene vastutab Tema ees selle õige kasutamise eest.
Inimene saab ristimises osa jumalikust Vaimust, et elus õigesti toimida ja mõista elu eksistentsi. Elu rännakul tuleb inimesel
otsustada, kellele ta tahab kuuluda. Kuuletudes Jumala Vaimu juhtimisele käitub inimene elus loodupärasena – Jumala tahte
kohasena. Ta armastab Jumalat üle kõige ja ligimest nagu iseennast. Kuuletudes oma mina juhtimisele käitub inimene loomupärasena ja Jumalik tahe jääb talle võõraks.
Ilma Issandat tundmata võib inimene kasutada oma võimeid ja positsiooni teiste elude hävitamiseks. Selle kuu 14. päeval
langetame pea, et mälestada kõiki kaasrändajaid, kes olid erinevate küüditamiste ohvrid. Igasugune elu hävitamine mistahes
tegevuses on Jumala tahte vastane tegu. Inimene hüljates sünnijärgselt kaasa antud loodupärase kõlbluse, käitub ta edaspidi
oma loomupäraselt. Inimeste loomupärases käitumises avalduvad sageli minakesksed ja vägivallale suunatud teod.
Samuti kutsus Ristija Johannes Jumala tahtega vastuollu läinud rahvast meeleparandusele. Nõnda valmistas ta patuseid ette
Lunastaja armu vastu võtmiseks. Patte tunnistavale inimesele saab ainult Kristus olla edaspidi abiks ja kustutada inimese süü
Jumala ees. Jeesusele Kristusele teed valmistanud prohveti sündimise püha tähistab ristirahvas 24. juunil.
Usus avab Jumal inimese silmad mõistmaks Kristuse sündi, Tema elu ja ülestõusmist. Ainult evangeeliumi vahendusel mõistame, et Jeesus Kristus oli tõeline Jumal ja tõeline inimene. „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust
nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.“ Jh 1:14 Ta tuli loomupärast ehk langusjärgset inimest tagasi võitma püsivasse osadusse Jumalaga.
Et Jumalale tagasivõidetud inimene ei kaotaks taas elu mõtte orientiiri ega satuks kiusatuste meelevalda, vajab inimene igapäevaselt Jumala armu ja abi, nõuannet ja juhatust. Jumalik nõuanne maailmas rändavale inimesele on avaldatud Sõnas ehk
Piiblis, mis on kätte saadav igale inimesele. Kristuse taevaminemise järel jätkab Tema tegevust maailmas Püha Vaim, kes
ühtlasi aitab teha inimesele Jumala Sõna elavaks ja arusaadavaks.
Püha Vaim valatakse kõikide inimeste peale, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Kristlik kogudus sündis Jeesuse järelkäijate
ühendusest, millest kujunes aja jooksul välja kirik. Kirik ei ole suletud ring usklikele, vaid avatud kogu maailmale, edastades
evangeeliumit ja täites selliselt talle antud misjoniülesannet. Nelipühal toimus Püha Vaimu väljavalamine. Sellel päeval tähistab ristirahvas kristliku kiriku sünnipäeva.
Palume Püha Vaimult tarkust, et oskaksime tähele panna Jumala kutset, elada maailmas üksteist armastades ja ühises osaduses põimida rahusideme ümber Jumala loodud maailma.
Rõõmsat ja tundeküllast Nelipüha
Koguduse diakon Tiit Zeiger

Maikuus toimus Kaarli koguduses ja
Kaarli Koolis palju erinevaid noortetööd
puudutavaid üritusi.
15. mail alustas uus Kaarli koguduse
noortekas. Esimesel kohtumisel said
noored jagada enda varasemaid kogemusi ja said seeläbi üksteisega lähemalt
tuttavaks. Räägiti tänulikkusest ja kõigest
sellest, millega Jumal on meie elu õnnistanud. Järgmine noorteka kohtumine on
juba 5. juunil pärast Kaarli Kooli kevadkontserti ja laata kell 15.00 kiriku keldriruumis.
13. mail said kooli õpilased ja õpetajad
ennast stiilipäeva raames riietada enda
iidoliteks. Kostüümide seas oli nii sportlasi, filmitegelasi kui ka enda õpetajaid
või vanemaid. Vahetundides kogunesid
kõik stiilipäeval osalejad saali grupipilte
tegema.

Foto: Desire Mägi

Koguduse noorte meeleolukad päevad

9. klass pärast “Väikse printsi” etendust
Vähem kui nädal hiljem toimus Kaarli
Kooli vabalava “Proovime uuesti”. Sellise nime valisid noored just seetõttu,
et eelmine vabalava toimus eriolukorra
tõttu ligi kaks aastat tagasi ja lõpuks oli
võimalus uuesti proovida. Seekord võtsid

ürituse korralduse enda peale Õpilasfoorumi õpilased koostöös kooli noortejuhiga ja tulemus oli pingutamist väärt.
Õhtut juhtisid 9. klassi õpilased Anett ja
Mairo ning publikule oli avatud kohvik,
kust sai osta maitsvaid pirukaid. Laval sai

näha imelisi tantsukavasid ja laule ning nautida häid pillilugusid väikestelt ja suurtelt. Vaatajateni jõudsid ukuleele-, klaveri-,
kitarri- ja flöödilood. Õpilasi üllatasid meeleoluka esinemisega
ka Kaarli Kooli õpetajad.
Suureks finaaliks oli 20. mail toimunud 9. klassi lõpukell, mille
raames esitasid lõpetajad koolikaaslastele, lapsevanematele
ja koguduse töötegijatele Saint-Exupéry “Väikse printsi” etenduse. Etenduse lavastasid kooli direktor Signe Aus ja kultuurija infojuht Meelis Holsting.
Oma viimase koolipäeva puhul said noored helistada koolikella, enne kui suunduti viimasesse koolitundi.
Lõpukellale järgnes 21.–24. mail 9. klassi eksursioon Rooma.
Kolme päeva jooksul tutvuti koguduse õpetaja Jaak Ausi
eestvedamisel Rooma põhiliste kunsti-, kultuuri- ja vaatamisväärsustega: Püha Peetruse basiilika Vatikanis, Santa Maria
Maggiore kirik, Laterano basiilika, Pühad trepid, Pantheon,
Domitilla katakombid, Püha Andrease kirik. Tagasihoidlik “päevanorm” 30 000 sammu sai täidetud. Nauditi päikest ja suvesooja ja tunti rõõmu mõnusast koosolemisest.
Edasi ootab lõpetajaid vaid eksamid ja suur tähistamine – üks
oluline eluetapp on läbi saamas. Soovime neile kõigile palju
edu eksamiteks ja kõigeks, mis neid tulevikus ees ootab!

2.–4. maini võõrustas Kaarli Kool Erasmus+ projekti raames

külalisi Soomest, Itaaliast, Hispaaniast, Kreekast ja Rumeeniast. Kolm kiiret ja sisukat päeva olid täis toredaid kohtumisi,
inspireerivaid jutuajamisi ja põnevaid praktilisi ülesandeid.
Külalistele tutvustati Kaarli Kooli ja lasteaia tööd, Rocca al
Mare kooli ja Veskimöldre lasteaeda, tutvuti Tallinna vaatamisväärtustega, külastati Sagadi mõisa ja osaleti loodusehariduse
programmis.

Koguduse noortejuht Desiré Mägi

8. mai emadepäeva missal teenisid lauluga kaasa ka Kaarli
Kooli lapsed.

21.–24. mail toimus 9. klassi eksursioon Rooma.

25. mail käisid Kaarli Kooli mudilas- ja lastekoor külas Tartu
Luterlikul Peetri koolil, kus anti ka kontsert.

13. mail toimus Kaarli Koolis stiilipäev.

19. mai Kaarli Kooli vabalava “Proovime uuesti”.

KAARLI KOGUDUSE
KEVADINE VÄLJASÕIT
04. JUUNIL 2022
Külastame Tuhala Kaarli, Juuru,
Rapla, Hageri kirikuid ja
teele jäävaid vaatamisväärsusi.
Päeva lõpetuseks tutvustab koguduse
diakon Tiit Zeiger oma hobuseid.
Väljasõit kell 9 hommikul kiriku juurest.
Osavõtutasu 25€ katab sõiduraha kui lõunasöögi.
Palun anna osavõtusoovist teada
Saima Sellak-Martinsonile.
53015 848, saima.sellak-martinson@kaarlikogudus.ee

Kaarli kirikut ja koguduse tegevust saab
toetada helistades numbril

900 7755

Annetuse suurus on 5€
Annetuse toimumiseks palume helistamisel lõpuni kuulata
automaatvastaja teavitus.
Täname lahkeid annetajaid!

JUUNI KIRIKUS
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE – See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu
Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6
P 05. juuni 10:00 Missa, nelipüha
E 06. juuni 13:00 Missa, 2. nelipüha
T 07. juuni 17:30 Muusikaõhtu
Kaarli koguduse naiskoori kevadkontsert. Sissepääs vaba.
VARJATUD JUMAL – Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis
Tema au! Js 6:3
P 12. juuni 10:00 Missa, kolmainupüha, noorteleeripüha
E 13. juuni 13:00 Missa
T 14. juuni 17:30 Muusikaõhtu
Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 15. juuni 19:00 Kontsert “Klaver tuleb külla”, esineb Rein Rannap. Piletitega
KADUVAD JA KADUMATUD AARDED – Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see
võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16
P 19. juuni 10:00 Missa, leeripüha
E 20. juuni 13:00 Missa
T 21. juuni 17:30 Muusikaõhtu
Marju Riisikamp – orel. Sissepääs vaba.
R 24. juuni 10:00 Missa, jaanipäev
KUTSE JUMALA RIIKI – Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
P 26. juuni 10:00 Missa
E 27. juuni 13:00 Missa
T 28. juuni 17:30 Muusikaõhtu
Kristiina Hoidre – orel. Sissepääs vaba.
Juuni-august ei toimu pühapäevast 2. missat (kell 12),
kolmapäevast ja neljapäevast missat.
Pühapäeval, 26. juunil kell 10 toimub
Kaarli kirikus surnuaiapüha missa
kõigi lahkunute mälestuseks.

Mälestusmissa toimumine kirikus
annab hea võimaluse mälestada kõiki
oma lahkunuid, olenemata sellest, kas
nad on maetud Tallinna või pealinnast
kaugemal olevatele kalmistutele.
Peame oma lähedasi meeles, mäletame neid ja oleme tänulikud selle eest,
mida nad oma elupäevadel said meile
oma mõtete, sõnade ja tegude läbi anda. Aga mitte ainult.
Ristiinimestena on meil võimalus lahkunute eest ka palvetada. Mõelgem sellele,
kui palju on neidki, kes maeti ilma Jumala Sõna ja palveta. Veelgi rohkem on ilmselt aegade jooksul neid, kes ei olnud ristitud ja keda kiriklikult ei maetud. Nemadki
vajavad ligimestena meie palveid.
Lahkunuid palves meenutades ja mälestades osutame neile jätkuvalt armastust.
Selline palve ka tundmatute eest on ilus armastustegu. Me saame paluda, et nad
puhkaksid Jumala rahus, saaksid osa igavikust ja et Jumal oleks neile armuline
ning nad jõuaksid taevasesse isakoju.
Meiegi usk ülestõusmisesse vajab jätkuvat julgustust. Surnuaiapüha missal
saame osa Jumala Sõnast ja armulaua sakramendist, mis kinnitavad meie usku ja
hoiavad õiges usus igaveseks jäädavaks eluks.
Oma armsate mälestamissoovist saab teada anda enne missa algust käärkambris
või edastada need koguduse kantseleisse telefoni või e-posti teel.

LEERIKOOL
24. september –
27. november 2022
Info ja registreerimine:
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

Diakooniatöö
Koraalikoor
2. juuni kell 13 koguduse majas

Seenioride klubi
koguneb igal kolmapäeval kell 14
koguduse majas

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.

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. Kohtumine tuleb eelnevalt

kokku leppida.
telefon: 619 9100
e-post: info@kaarlikogudus.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.ee
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

