
Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Mk 4:28
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Kirik 151

Kogudus 351

Julguse, lootuse ja rahu leidmine Jumalas on elukestvamaid ettevõtmisi, milleni ei vii inimest alternatiivsed ravimeetodid ega 
erinevate vaimsete praktikatega tegelemine, ei selgeltnägijad ega harjumuspärane mugav eluviis, vaid ainult Issand Jeesus 
üksi. Sõna, millega Tema meid manitseb, aga misläbi Ta ka päästab, ehitab taas üles ja näitab kätte õige suuna. Ta ütleb tänagi 
veel: Tulge, sest kõik on valmis. Ja see on ime.
Kui kogetakse Jumala ligiolu ja armu, siis ei saa inimeses midagi endiseks jääda. Kõik muutub, ka inimene ise. Võiks isegi 
öelda, et inimesest saab siis see, milliseks Looja teda luues kavandas. Eluväärtuste ümberhindamiseks ja uue suuna leidmi-
seks ei ole kunagi hilja. Tähtis on, et inimene taipaks, kellele ta elab ja kuhu on ta teel.
See usus, lootuses ja armastuses kasvamine ja edenemine ei ole pelgalt Jumala töö, vaid see on ka igaühe vastutus ja kohus-
tus, et ei unustataks tänada Issandat Tema helduse eest, aga et ei unustataks igapäevaselt hoolt kanda usuelu toimimise ja 
selles kasvamise eest, ja seda kõike selleks, et jääksime Jumalasse ja Jumal jääks meisse.
Meid puudutanud ime ei muuda ainult meid ennast, vaid saab muuta ka kõike meid ümbritsevat. Kui me kedagi armastame, 
siis soovime talle kõike kõige paremat. Soovime, et meie lähedastel ja kallitel läheks hästi, et jätkuks tööd ja leiba lauale, et 
nad oleksid terved ja Jumala hoitud. Meil on kohustus ja vastutus anda ja kanda edasi usku ja lootust, armastust, et Jumala 
armastav ligiolu ja arm jõuaks teisteni, et neiski süttiks usk ja usaldus Jumala vastu, ning nad saaksid osa Jumala õnnistavast 
elutee juhatusest, mis siit ajast taevakodu poole juhatab.
Jäägu selleks meid julgustama ja kinnitama apostel Pauluse sõnad kui ta ütleb: Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, 
tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Kaarli Kooli esimene rebaste nädal
Möödunud nädalal, 26.–30. septembril, toimus Kaarli Koo-
lis esimene 10. klassi õpilastele korraldatud rebaste nädal. 
Tegemist on koolide traditsioonilise üritusega, mille läbimisel 
õpilased ametlikult gümnasistideks saavad. Nädal algas uute 
rebaste jaoks hommikuse üllatusega. Kooli tulles ootasid noori 
laual rebase kõrvad ja sabad ning oma pildiga rebasekaart, 
millel oli kirjas järgimist vajavad reeglid. See rüü kaunistas 
kümnendikke terve nädala vältel. 
Selleks, et ametlikult gümnasistiks saada, pidid noored nädala 
jooksul läbima palju erinevaid ülesandeid, mida individuaal-
selt, gruppides või kogu klassiga pidi ära tegema. Nende hulka 
kuulusid näiteks 1. klassile Konnalaulu õpetamine, noorema-
tele klassidele mänguvahetundide korraldamine ja söögivahe-
tundides muinasjuttude lugemine. Selleks olid noored ennast 
ka ise muinasjuhtutegelasteks riietanud. Lisaks pidid noored 
tervitama alati aupakliku kummardusega kõiki koolis olevaid ja 
töötavaid endast vanemaid isikuid. See tekitas palju elevust nii 
õpilastes kui ka õpetajates.
Rebaste nädala suur finaal toimus reedel, kui kümnendikud 
osalesid õpetajate korraldatud inimjahis. Orienteerumismängu 
eesmärgiks oli kaardi abil leida Tallinna linnas inimesi, kes 
mängus osalevad. Selleks pidid gruppidesse jaotatud rebased 
võõrastele või maskeeritud õpetajatele esitama küsimuse “kas 
sa mängid?”. Mängus osalejate leidmisel said rebased punkte. 
Lisaks inimeste otsimisele olid rebastele antud ka lisaüles-
anded, mida mängu jooksul täitma pidi. Näiteks pidid noored 
leidma linnast nende jaoks võõraid inimesi, kellega koos pilte 
teha.
Inimjahi lõppemisel ootas noori ees veel viimane proovikivi – 
kooli üles pandud takistusrada, mida kinnisilmi läbima pidi ning 
mis lõppes Kaarli kirikus. 
Kõikide nädala jooksul sooritatud proovilepanekute lõpetuseks 

andsid rebased tõotuse ning seejärel said värsked, nüüd juba 
ametlikult vastu võetud gümnasistid, esimest korda kooli aja-
loos Kaarli Kooli auga väljateenitud koolisõrmuse. Sõrmuste 
disain on inspireeritud Kaarli Kooli logo ehtivatest puuokstest 
ning nende autoriks on ehtekunstnik Maria Valdma Härm, kes 
on ühtlasi ka Kaarli koguduse liige. Edukalt läbitud kadalipu ja 
rebaste nädala lõpu tähistamiseks olid õpetajad uutele güm-
nasistidele katnud toidulaua, mille ääres ühiselt kogemusi ja 
emotsioone jagasid. 
Kiitus tublidele rebas-
tele ja tere tulemast 
värksetele Kaarli 
Gümnaasiumi gümna-
sistidele. Palju jõudu 
ja jaksu järgmiseks 
kolmeks õppeaastaks! 

Koguduse noortejuht 
Desire Mägi

Rebased õpetavad esimesele klassile “Konnalaulu”.



Novembrikuu esimesel nädalal tähistab Kaarli Kool oma tegut-
semise kümnendat aastapäeva. Sel sügisel alustas koolis 
õppetööd ka esimene gümnaasiumiklass, luues nii mõttelise 
silla aastatel 1918–1936 Tallinnas tegutsenud Kaarli (kogu-
duse) ergümnaasiumiga.
Selleks puhuks ilmub novembri esimesel nädalal raamatuna 
kirikuajaloolase professor Riho Saardi allikapõhine uurimus 
““Põrmust tähtede poole”. Kaarli koguduse gümnaasium 
1918–1936. Ühe ainulaadse kooli ajalugu” (200 lk).
Raamat (värviline) on illustreeritud rohke fotomaterjaliga.
Raamatu ettetellimine on alanud ja selle tiraaži määrab ära 
ettetellijate hulk.
Raamatu hind ettetellimise ja tasumise korral enne 15. oktoobrit 
on 15 eurot, 1. novembrist on hind 18 eurot.

Ostusoovist saab teatada kuni 15. oktoobrini e-postile:
kylli.saard@kaarlikogudus.ee või telefonil 6199100.

2. novembril algusega kell 12 
toimub Tallinna Kaarli kirikus 

RISTITEE PÜHITSEMISTALITUS, 

mille viib läbi peapiiskop Urmas Viilma.

Ristiteel mõtiskletakse Jeesuse kannatuste üle 
Tema surmamõistmisest kuni hukkamise ja matmiseni 

ning loetakse iga peatuse juures palveid.

Olete oodatud!

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.
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14. septembril viidi restaureerimiseks kaks lühtrit ja neli sei-
nabraad.
Kaarli kogudus sõlmis Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga 
lepingu, mille kohaselt saadakse 15 000 eurot toetust kiriku 
käärkambri ja organistide ruumi kirikupoolsete uste ning 36 
tulega kroonlühtri, kahe 16 tulega kroonlühtri ja üheksa 3 
tulega seinabraa restaureerimiseks.

4. septembril oli Kaarli koguduses kuldleeripüha. 
Abiõpetaja Kaisa Kirikal tervitas kohale tulnud auväärseid 
koguduseliikmeid, kelle leeriajast on möödunud 50 või rohkem 
(isegi 80!) aastat. 
Ta soovis neile jätkuvat Issanda ligiolu, usku ja usaldust 
Issanda vastu, et kõik, mida elutee ka ette toob, oleks Issanda 
armus kantud.

Kaarli koguduse Soome sõpruskogudus Forssa tähistas 16.–
17. septembril oma 100. aastapäeva.
Meie koguduse poolt käis Forssas õnnitlemas juhatuse ja töö-
tajate esindus ning koguduse kammerkoor Canorus. 
Koor andis Piret Aidulo juhatusel kontserdi rohkearvulisele 
publikule Forssa kirikus ja laulis ka pühapäevasel jumala-
teenistusel, kus jutlustas Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus. 
Kontserdil esinesid soolopaladega Toomas Bubert viiulil ja 
Piret Aidulo orelil.
Tore oli kohtuda ka kauaaegsete sõpradega Ungari Gödöllői 
kogudusest ja Mežaparksi kogudusest Lätis. 

21. septembril oli spordipäev kooliõpilastel. Oli pingutust. Oli 
lusti ja naeru. Oli tore päev!

17. septembril toimus matk Sagadi-Oandu metsajuttude rajal.  
Oli meeleolukas pereväljasõit!

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“.
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Koraalikoor 
6. oktoober kell 13.

Seenioride klubi 
igal kolmapäeval kell 14. 

Toolivõimlemine
igal neljapäeval kell 12.

Ootame teid koguduse majas!

LEERIKOOL
24.09. – 27.11.2022

2. oktoobril alustas NOORTELEER

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. 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 

OKTOOBER KIRIKUS

Diakooniatöö

JEESUS ANNAB ELU – Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on 
evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
P 02. OKTOOBER kell 10:00 Missa 
E 03. OKTOOBER kell 13:00 Missa
T 04. OKTOOBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Maria Veretenina – sopran, Tiina Kärblane – klaver. Sissepääs vaba.
K 05. OKTOOBER kell 17:30 Missa
N 06. OKTOOBER kell 07:45 Missa
IGAPÄEVAN LEIB – Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa 
omal ajal. Ps 145:15
P 09. OKTOOBER kell 10:00 Missa
E 10. OKTOOBER kell 13:00 Missa
T 11. OKTOOBER kell 17:30 Muusikaõhtu

Ott Indermitte – bariton, Toomas Bubert – viiul Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 12. OKTOOBER kell 17:30 Missa
N 13. OKTOOBER kell 07:45 Missa
SUURIM KÄSK – See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, 
armastagu ka oma venda. 1Jh 4:21
P 16. OKTOOBER kell 10:00 Missa
E 17. OKTOOBER kell 13:00 Missa
T 18. OKTOOBER kell 08:00 Muusikaõhtu

Gustav-Leo Kivirand – orel. Sissepääs vaba.
K 19. OKTOOBER kell 17:30 Missa
N 20. OKTOOBER kell 07:45 Missa
P 23. OKTOOBER kell 10:00 Missa
USK JA USKMATUS – Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; 
aita mind, siis ma saan abi. Jr 17:14
E 24. OKTOOBER kell 13:00 Missa
T 25. OKTOOBER kell 10:00 Muusikaõhtu

Ludmilla Kõrts – sopran, Meelis Vahar – viiul, Kadri Ploompuu – orel. 
Sissepääs vaba.

K 26. OKTOOBER kell 17:30 Missa
N 27. OKTOOBER kell 07:45 Missa
P 30. OKTOOBER kell 10:00 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
E 31. OKTOOBER kell 13:00 Missa

Kolmapäeval, 19. oktoobril kell 18 alustab LEINARÜHM oma kooskäimisi.
Leinagruppi on oodatud osalema iga inimene, 

kes on kogenud või kogeb praegu kaotusvalu ning 
on valmis jagama oma kogemust teiste grupiliikmetega 

täpselt sellisel määral, nagu ise soovib. 

Kohtumised toimuvad kord nädalas, kokku 7 korda. 

Grupijuhiks on koguduse diakon Saima Sellak-Martinson. 

Võta julgelt ühendust:  
saima.sellak-martinson@kaarlikogudus.ee; 5301 5848

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.


