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Juulikuu juhtsalm Galaatia kirjast annab taas põhjuse rõhutada seda, kuidas evangeelium ülestõusnud Kristusest on suurem 
kui seadus. Paulus kõneleb selles palju evangeeliumist ja kuidas inimesi eksitatakse seaduse tähtsustamisega, aga seadus 
ei ole suurem kui evangeelium. Sellega saab vaid nõustuda – vaid Kristus on see, kes teeb meid elavaks, aga mitte käsu 
täitmine.
Ometi on ka Jeesuse ja Pauluse poolt antud mitmeid käskusid, mille täitmine on kristlastele kohustuslik. Nii vähemasti näib. 
Kõige rohkem on need käsud seotud armastusega.
Kui siit otsida vastandumist, kuidas ühelt poolt käsk on muutunud tühiseks ja teiselt poolt antakse meile täitmiseks uusi kor-
raldusi ja käskusid, siis seda ka leiaks. 
Küsimus ei ole ju selles, kas käsk või evangeelium ja vastandumise otsimine on kunstlik. Vastus on oma olemuses lihtne – kui 
inimene on saanud Kristuse omaks, siis ei peaks seda küsimust tekkima, sest sel juhul inimene lähtub oma elus Kristusest ja 
Tema eeskujust. Iga juhatus ja õpetus, mis on küll käsuvormis esitatud, on pigem hea soovitus ja nõuanne, et oma elu sarna-
selt Jeesusele armastuses Jumala ja kaasinimese vastu elaksime.

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Kaarli Kooli 1. lennu põhikooli lõpuaktus 
21. juunil kell 14 oli Kaarli kirikus järje-
kordne väga kaunis päev, sest toimus 
midagi esmakordset – Kaarli Kooli 
1. lennu põhikooli lõpuaktus. 
Põhikooli lõpetasid noored, kellest 
mõned on olnud meie hoole all juba 
lasteaiast alates ning just seesugune 
turvaline ja stabiilne järjepidevus laste ja 
noorte harimisel on Kaarli Kooli jaoks üks 
olulisi põhimõtteid. 
Kirik oli kaunistatud kooli värvides lillede 
ja lintidega ning sõna võtsid nii kooli 
direktor, klassijuhatajad, klassi esindaja 
kui ka lapsevanemate esindaja. 
Viimase õppeaasta jooksul juba teisest 
poolaastast alates tegeles seesama 
üheksandike klass aktiivselt Antoine de 
Saint-Exupéry aegumatu ja filosoofilise 
teose „Väike Prints“ läbi töötamisega, et 
etendada kogu koolile stseene raamatust 
oma lõpukella päeval. Selle teose lavas-
tuskogemusest oli inspireeritud ka direk-
tor Signe Ausi kõne, milles ta noored 
suvele vastu saatis rõhutades, et olulisim 
on silmale nähtamatu. 
Klassijuhatajate tervituses toodi muu-
hulgas välja, et laiemalt on põhikooli 
lõpetamise näol tegu siiski väikese vahe-
peatusega ning on suur rõõm tõdeda, et 
enamus Kaarli Kooli põhikooliosa lõpe-
tajatest jätkab sügisel juba Kaarli Güm-
naasiumis ja meie ühine tee saab jät-
kuda. Nii klassijuhatajad Helen Treier ja 
Meelis Holsting kui ka õpilaste esindaja 
Anett Marvet tõid kõik välja, kui oluline on 
meid igapäevaselt ümbritsevaid kaaslasi 
ja nende omadusi märgata. Usutavasti 

tundsid kõik lõpetajad end positiivselt 
puudutatuna, kuuldes, mis on need oma-
dused, mida kaaslased neis eriliselt mär-
ganud on. 
Ilus oli kuulda, et nii õpetajate kui ka 
Aneti sütitavas kõnes kõlasid kaaslaste 
kohta sarnased mõtted. 
Lapsevanem Külli Kuusk tõi oma kõnes 
välja turvatunde, mis Kaarli Kool on and-
nud talle kui lapsevanemale, teades, et 
kõik lapsed on koolis hoitud ja armasta-
tud. 
Seesugune usaldus ning koostöö lap-
sevanematega on Kaarli Kooli jaoks üks 
olulisemaid alustalasid ning seepärast 
tänati koos õpilastele lõputunnistuste väl-
jajagamisega eraldi ka nende perekondi. 

Lõpetajaid oli tulnud tervitama ka Kaarli 
Kooli 1. ja 8. klass ning meeleolukaks 
hetkeks kujunes ka üheksandike endi 
esitatud laul „Jäljed“.
Aktus-palvus sisaldas endas nii pidulikku 
akadeemilisust, kuid selle kõrval ka kõi-
gile Kaarli Kooli aktustele omast soojust, 
lihtsust, siirust, perekondlikku lähedust 
ja sel erilisel päeval veel erilist südam-
likkust. Kõik kirikusse tulnud inimesed 
sõid aktusejärgselt koos torti ning ükstei-
sele sooviti palju ilusaid soove nii suveks 
kui ka kõigeks edaspidiseks. Päev jääb 
meelde rohkete emotsioonide, suure 
rõõmu ning tänutundega.

Helen Treier ja Triin Kuusk
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3.–4. juunil Kammerkoor Canorus viis Kirikumuusika Liidu 
kontserdisarja “Mu süda, ärka üles” raames muusikalist küla-
kosti Rõugesse ja Vastseliina.
3. juunil esineti Rõuge kirikus ja 4. juunil Vastseliina kirikus.

5. juunil sai Kaarli Kooli pere ja koguduseliikmed nautida 
mõnusat koosolemist kooli kevadkontserdil ja laadal. Kogutud 
annetused lähevad koolimaja võimla remondi kulude katteks.

Nelipüha laupäeval, 4. juunil käidi koguduseliikmetega taas 
toredal väljasõidul.
Seekord külastati Tuhala, Juuru, Rapla ja Hageri kirikut. 
Meid võeti igal pool väga soojalt vastu, aset leidsid nii toredad 
taaskohtumised kui huvitavad äratundmised (igas paigas lei-
dus mõni vahva seos meie kogudusega!). 
Päeva lõpus võõrustas meid oma kodus diakon Tiit Zeiger, 
saime veel rõõmsalt koos olla ja kaunist ilma nautida.

Kaarli kontsertkoor andis 5. juunil kontserdi Paistu kirikus.
Aitäh kogudusele vastu võtmast ja Kirikumuusika Liidule kor-
raldamast!

12. juuni naiskoori Trinitatis Lahemaal – Ilumäel, Eskus ja  
Käsmus.

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!



19. juunil oli koguduses leeripüha.
Koguduse õpetaja Jaak Aus: 
„Meie maailmavaate aluseks saab olla vaid üks lähtepunkt ja 
see on armastus. Püsides selles armastuses, püsime elus ja 
seda mitte vaid ajalikus tähenduses, vaid ka igavesti. 
Täna kui te lähete oma elurännakule kristlastena, koguduse 
liikmena, siis pidage seda mõtet meeles, et Jumal on armas-
tus. Kui te püsite Jumalas, siis püsite ka armastuses. Te kas-
vate armastuses, kui  püüate Jumala armastust mõista ja selle 
poole kasvada.
Mis on inimese elu mõte, kas surra või elada?
Kristlastena me teame, et me ei ole sündinud siia maailma 
mitte selleks, et surra, vaid elada. Nii soovin ka mina, et teiegi 
võiksite selles armastuses kasvamise läbi saada ka pagasit, 
millega elada siin selles ajalikus maailmas ja kord astuda üle 
surmavarjust, et elada igavikus. 
Olge õnnistatud ja olge hoitud!“

12. juuni kolmainupüha missal oli koguduses noorteleeripüha 
ja koguduse täieõiguslikeks liikmeteks võeti vastu 17 uut noort. 
Koguduse õpetaja Jaak Aus: „Ükskõik, mis elus ka ette ei 
tuleks. Ükskõik, mis ei juhtuks, on alati Tema see, kes tõstab 
meid üles. Ta ei jäta meid kunagi kuskile lebama või üksinda 
hädasse ja viletsusse. Soovin, et peaksite seda meeles mitte 
ainult siis, kui on mingi mure, vaid igal hetkel ja päeval. Sest kui 
on olemas side Issandaga ning usaldus ja lootus Tema peale, 
siis võite julgelt rännata teades, et nii elades kui surres, nagu 
ütleb Paulus, kuulume me Temale. Tema ei jäta meid. Tema 
kannab ja hoiab meid kõikidel meie ajaliku elu päevadel ja viib 
meid kord ka igavikku. 
Selles usus ja lootuses tahame meie teid teele saata ja vastu 
võtta. Teele saata sellesse maailma, et käia koos Issandaga 
ja vastu võtta selle Issanda kiriku täieõiguslikeks liikmeteks, et 
saaksite osa kõigest sellest, mis Issand on pühale kirikule kin-
kinud ja jätnud ning kõik sakramendid ja armuvahendid oleks 
lahutamutu osa teie igapäeva elust.”
Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal: „Jumal on andnud meile 
kõik ja ta on sirutanud oma käed meie poole. Kas meie oleme 
Tema käe vastu võtnud? Ta ütleb „Ära karda, järgne mulle, ma 
olen valinud teid.“ Nõnda ütleb Issand, meie õnnistegija, ütleb 
seda teile, armsad leerilapsed.“
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Koguduse “erilised” noored kohtusid 12. juunil üle pika aja 
oma soomlastest ristivanematega Kose pastoraadis. 
Üheskoos peeti tore piknik: grilliti vorste, räägiti oma elus toimu-
vast, lauldi ning tunti rõõmu ilusast ilmast ning koosolemisest. 
Õpetaja Tiina Ool aitas meenutada ka juba igavikku kutsutud 
ristivanemaid ja süütas nende mälestuseks küünla. 
Suur tänu Kose kogudusele, et saime teie toredat pastoraati 
kasutada!

Kui soovite interneti teel osa saada Kaarli koguduse 
uudistest, YouTube’ i kanali saadetest ja ülekannest, 
siis märkige ennast koguduse Facebooki ja Instagrami 

jälgijateks ja YouTube’i kanali tellijaks.
Facebookist ja Instagaramist leiate infot toimunud ja eesolevate 
sündmuste kohta, YouTube’i kanal toob lisaks igapühapäevaste 

missade vaatajateni mitu põnevat saatesarja: „Kaarli lood“, 
„Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest“ ja „Vestlusi Piiblist“.

Hetk 21. juuni Kaarli Kooli põhikooli lõpuaktuselt.
Lõpetajaid oli tulnud tervitama ka Kaarli Kooli 1. klass. 
Oli meeldejääv päev!

Fo
to

: E
rik

 P
ein

ar



LEERIKOOL
24. september – 

27. november 2022
Info ja registreerimine: 

www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

E, T, N    kell 10–13
K    kell 10–13, 14–16
R    suletud
Õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa 
Kirikal, diakonid: Saima Sellak-
Martinson, 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

KOGUDUSE KANTSELEI 

JUULI KIRIKUS

Diakooniatöö

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.

KADUNUD JA JÄLLE LEITUD – Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma 
kadunut. Lk 19:10
P 03. JUULI 10:00 Missa
E 04. JUULI 13:00 Missa
T 05. JUULI 17:30 Muusikaõhtu

Outi Aro-Heinilä – orel (Soome, Forssa). Sissepäs vaba.
HALASTAGE! – Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate 
Kristuse seadust. Gl 6:1
P 10. JUULI 10:00 Missa
E 11. JUULI13:00 Missa
T 12. JUULI 17:30 Muusikaõhtu

Kristel Aer – orel. Sissepääs vaba
ISSANDA TEENISTUSES – Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, 
vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
P 17. JUULI 10:00 Missa
E 18. JUULI 13:00 Missa
T 19. JUULI 17:30 Muusikaõhtu

Maria Veretenina – sopran, Tiina Kärblane – klaver. Sissepääs vaba.
ARMASTUSKÄSK – Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, 
sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, 
sa oled minu päralt! Js 43:1
P 24. JUULI 10:00 Missa
E 25. JUULI 13:00 Missa
T 26. JUULI 17:30 Muusikaõhtu

Tiit Kiik – orel. Sissepääs vaba.
L 30. JUULI 18:00

Kontsert. Verena Steffen (flööt) ja Olivier Eisenmann (orel). Piletitega
KIRGASTATUD KRISTUS – Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema 
auhiilgust! Js 60:2
P 31. JUULI 10:00 Missa


