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Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel! Mk 9:50
Jeesus Kristus sündis inimesena selleks, et viia ellu Jumala lunastusplaan. Sellest õigeks arusaamiseks pidi Kristus esitama
rahvale Jumala tahet nii, et seda mõistaksid kõik ühiskonnaklassid. Taevaste väärtuste paremaks mõistmiseks toob Jeesus
Kristus oma õpetuses näiteid igapäevasest elust. Ülalolevas kirjakohas võrdlebki Jeesus usu olulisust soola tähtsusega.
Sool on oluline maitseaine ja vajalik säilitusaine. Soola tuleb säilitada kuivas kohas, niiskusega kokkupuutes sool lahustub
ja muutub läägeks. Lääge tähenduse seletab Jeesus lahti Matteuse evangeeliumis: „Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb
läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.“ /Mt
5:13/ Nii viskasidki preestrid läägeks läinud soola Jeruusalemma templi põranda marmorplaatidele, et läikivad plaadid ei oleks
olnud ohtlikult libedad teenistusele tulnud inimestele.
Jeesus ütles rahvale tähendamissõnadega, et teie olete maa sool. See tähendab, et teile on antud kuulda Jumala sõna ja
kes elab selle sõna järgi, teda võrreldakse soola väärtusega. Sool kaotab lahustades oma toime, sama kehtib ka usuga. Usku
püüavad inimeses lahustada kiusatused. Matteuse evangeeliumi kirjakohas andis Jeesus nõu, kuidas inimene saab ennast
hoida kiusatuste eest: „Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder“ /Mt 26:41/.
Soovin teile armsad kuukirja lugejad, et te valvamise ja palvega hoiaksite endas Jumala Vaimu ärksana. Nii mõistame, et
inimese esmane ülesanne on Jumala loodud imekaunist maailma hoida ja harida ning pidada rahu kõigi rahvastega.

Diakon Tiit Zeiger
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Küsimused ja kahtlused on inimelu lahutamatud osad,
millele leerikoolis otsitakse vastuseid ...

Mis on minu elu mõte ja kust ma selle leida võin? Millesse või kellesse ma uskuma peaksin? Mis on õnn ja mis teeb mind õnnelikuks? Kust leida meelerahu ja elu keerulistel aegadel jõudu
edasiminemiseks? Millest peaksin oma otsuseid ja valikuid tehes lähtuma? Mida annab ristimine ja kuidas saaksin olla hea
ristivanem? Mida teha, et saaksin kiriklikult abielluda? Need
on vaid mõned mõtted ja küsimused, millele leerikooli tulijad
kursuse alguses viitavad ning millele kursuse jooksul vastust
leida soovivad.
Leerikooli tullakse väga erinevatel põhjustel. On neid, kes tulevad leerikooli sellepärast, et nende esivanemad on Kaarli kirikus oma leeriõnnistuse saanud. On neid, kes soovivad oma
silmaringi laiendada ning on tulnud uute teadmiste pärast. On
neid, kes otsivad hingerahu, kes otsivad vastust küsimusele,
kes on Jumal ja mis on inimesel Jumalaga pistmist. On leeri-

lapsi, kes soovivad teada saada, mis on palve, kuidas see toimib ja mis jõud või vägi on palves, kuidas tuleks õigesti palvetada. On neid, kes tahavad mõista, miks kirikus ühte või teist asja
just niimoodi tehakse, millised on kiriklikud talitused, kombed ja
tavad üldiselt. On neid, kes tahavad lugeda Piiblit, aga ei oska
kuskilt otsast selle mahuka raamatuga alustada. On leerilapsi,
kes soovivad kursuse abil õppida iseennast paremini tundma
ning leida oma elule mõte, ära tunda see, miks ta siia maailma
elama on pandud, mil määral kristlik maailmavaade tema eluvaatega haakuda võiks, ja mil viisil võiks see usku ja uskumist,
elamist ja toimimist tema argipäevas täiendada. On neid, kes
on tulnud kindla ristimissooviga, ja neid, kes soovivad ristida
oma järeltulevat põlve. Nii mitmeidki tulijaid on keegi palunud
oma lapsele ristiemaks või -isaks. On neidki, kes soovivad saada kord kiriklikku laulatust.

Mis iganes põhjusel on keegi leerikooli tulnud, jõuab iga inimene kursuse jooksul nii mõnegi vastusteni enese sees. Nii mõnigi
keerukas situatsioon ja olukord on saanud ootamatult hea
lahenduse, mitmed elu olulised küsimus on saanud selgema
vastuse. Nõnda kinnitavad paljud leerilapsed kursuse lõppedes
oma tagasiside lehtedel. Üks leerikursuse lõpetanu tõdeb, et
usk toetab eluterveid väärtushinnanguid ja muudab inimese
elu harmoonilisemaks. Iga kaine mõistusega inimene mõtiskleb
oma elu jooksul igavikuliste küsimuste üle – mis on elu mõte,
kust me tuleme või mis juhtub meiega peale surma? Ma arvan,
et neile ja paljudele muudele küsimustele saab vastust otsida
kirikust. Vähemasti annab kirik palju ainest neil teemadel kaasa mõelda (mees, 36. a). Teine ütleb: Suurim saavutus, mille
üle leerikooli lõppedes siirast rõõmu tunti, oli eneseületus – ma
sain sellega hakkama! (naine, 43. a). Kolmas kinnitab, et sai
leerikoolis mõnusa sissejuhatuse kristlikku maailma, paljude
teadmiste võrra rikkamaks ning omab nüüd hoopis laiemat
ülevaadet, et osata edaspidi kiriku ja usuga seotud teemadel
mõtiskleda (naine, 27. a). Vaatan nüüd elule ja kirikule hoopis
teise pilguga. Lisandunud on lisaks lapsepõlve arusaamadele ka teadmine Elust. Olen õppinud kannatlikkust, sallivust ja
alandlikkust. Kirik aitas leida tee tõe juurde (mees, 34. a). Kirik on justkui tee. Kui kõik seda järgiksid, oleks maailm parem
koht. Osad inimesed vajavad teadmist, kuhu tee välja viib. Teised võivad sama teed käia ka sihtkohta otsimata (mees, 27. a).
Tänulikult on tõdetud sedagi, et nüüd mõistetakse, miks ja millal tuleb jumalateenistustel püsti seista ja istuda, miks midagi
kirikus tehakse ja mis on erinevate tegevuste sisu. On neid, kes
tunnistavad, et leerikooli lõppedes said nad üle teatud hirmust
nii palve ja palvetamise, kui ka kirikuõpetajate ja kirikuhoone
ees. Algne arusaam palvetest kui pikkadest ja keerulistest kõnelustest kellegi kauge ja eemalolevaga, mis arvatult on ju vaid
kirikuõpetajate ülesanne ja eesõigus teha, on nüüdseks asendunud sissepoole suunatud ja vabas vormis kõnelusega oma
Loojaga ning julguses oma argipäevi Jumala kätte usaldada.
On üle astutud oma häbist rääkida usust ja kirikust kui inimese
elu olulisest osast. On siirast rõõmu tuntud asjaolust, et leeri-

koolis ei surutud mitte midagi peale, mitte kedagi ei pandud
põrandale hernestele palveid lugema ja mitte kellelgi ei tulnud
Tõnissoni kombel kirikulaule karistuseks pähe õppida. Kokkuvõttes oli leerikool osalistele silmaringi avav, kutsudes erinevatel teemadel kaasa mõtlema, andes julgust küsida ja kahelda,
ning jättes igale inimesele kuuldu üle aega järelemõtlemiseks.
Juba eeloleval kuul, täpsemalt 7. septembril ootame sügisleeri
kursusega liituma kõiki huvilisi, kellel vanust alates 15. eluaastat.
Ülemist vanusepiiri ei ole leerilastele seatud, seetõttu võib tulla
igas vanuses, ka siis, kui endale tundub, et õige aeg selleks
on juba mööda läinud. Leerikooli tulijalt ei eeldata eelteadmisi.
Siia on teretulnud ka see, kes peab end kristliku maailmapildi
suhtes kahtlejaks. Leerikool ongi mõeldud avatud otsijale ning
küsimused ja kahtlused on inimelu lahutamatud osad. Kursusel
antakse ülevaade ristiusust laiemalt, mh kümnest käsust, Piiblist, palvest, jumalateenistuse ülesehitusest ja kirikuaastast,
ristimisest ja ristivanemaks olemisest, laulatusest ja matusest,
pihist ja armulauast, ristiusu ajaloost ning Kaarli kogudusest.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kord nädalas ning leeripüha
on II advendil, 4. detsembril 2016. Kõik ristimata leerilapsed
ristitakse enne leeriõnnistuse saamist. Lõpliku otsuse kogudusega liitumiseks teeb igaüks leerikursuse jooksul. Leeriõnnistuse saanud ristitud koguduseliige on täieõiguslik koguduse
liige. Koguduseliikme staatus annab talle õiguse osaleda armulaual, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla ristivanemaks, osaleda koguduse juhtorganite valimistel ja olla valitud
koguduse nõukogu või juhatuse liikmeks. Leeriõnnistus annab
võimaluse ka aastakümnete pärast tulla oma leerikaaslastega
kokku, selleks et Taevaisa tänada senise hoidmise ja kandmise eest ning paluda Tema õnnistavaid käsi jätkuvalt igaühe
edasise elutee üle. Nii kogunevad Kaarli kirikus kuldleerilapsed
21. augustil ja 1991., 2001., 2011. aastal leeris käinud koguduseliikmed 18. septembril.
Tere tulemast leerikooli!

LASTETÖÖ alustab kõigi tegevustega septembris
Ootame lapsi ja noori:
KIRIKUKOOLI (kohtumised pühapäeviti kell 12.00 alates oktoobri algusest)
Vaata täpsemalt www.kaarlikogudus.eu/kaarlike .
Erinevatesse HUVIRINGIDESSE (ringitunnid tööpäevadel pärastlõunati):
Muusikastuudio: beebikool, laulukoorid, pilliõpe; Loovusklubi: käsitöö- ja kunstiringid, liikumisringid; Spordiringid; Ahaa-ja Ohoo-klubi
Vaata täpsemalt www.kaarlikogudus.eu/kaarlike ja www.kaarlikool.eu .
Huviringide info uuendatakse augustikuu jooksul – on tulemas uusi põnevaid
tegevusi.
Jälgige infot ja reklaami! Registreerumine ja info: kaarlike@eelk.ee ja 6199111
LASTETÖÖ alustab uut hooaega pereväljasõiduga
kaunisse Eestimaa paika laupäeval 24. septembril.
Täpsem info meie lastetöö kodulehel alates augusti lõpust.
Ootame kõiki endisi ja uusi osalejaid!

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Koguduse koorid
KAMMERKOOR CANORUS
KONTSERTKOOR
NAISKOOR
KORAALIKOOR
NOORTEANSAMBEL
LASTEKOOR
MUDILASKOOR
PÜHALAULU KOOL
alustavad tööd septembris
ja ootavad oma ridadesse
ka uusi lauljaid.
Konkreetse kooriga liitumiseks
võtta ühendust vastava koori juhiga.
Kontakt leitav kodulehel.

www.kaarlikogudus.eu

Foto: Jäpe facebook

Kaarli Noored Jäpel
Kaarli noored käisid taas kristlikul noortefestivalil Jäpe, mis oli seekord kantud teemast
“Armastuseks loodud” ja toimus 7.–10. juulil
Järva-Jaanis.
Festivalikülastajaid ootas ees neli päeva täis
toredaid elamusi ja Jumala sõna. Erinevad
festivali üritused toimusid kokku kolmes kohas – pastoraadis, kultuurimajas ja kirikus.
Järva-Jaani võttis meid vastu küll vihma ja
äikesega, kuid edasistel päevadel saime ka
päikesepaistet nautida.
Neljapäeval avati festival jumalateenistusega,
sellele järgnes õhtusöök ning õhtuprogramm,
kus eines Jäpe oma houseband. Samuti osalesid noored väikegruppides, kus arutleti Piiblitundides kuuldu üle. Piiblitunde juhatasid erinevatel päevadel inspireerivad inimesed – juba eelnevatel festivalidel oma vaimukate ja õpetlike piiblitundidega silma paistnud Kristjan Luhamets, peapiiskop Urmas Viilma, Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson
jpt. Väikegruppidega osaleti ka tuletõrje olümpial, kus sai end proovile panna erinevaid põnevaid ülesandeid sooritades. Reede
pärastlõunal sai osaleda rühmatöödes, kus igaüks endale meelepärase leidis. Valikus olid piiblitunnid, meedia töötuba, ehete
meisterdamine, kino- ja tuletõrjemuusem.
Laupäeval toimus legendaarne Vembu-Tembu turg, sel aastal koguti raha MTÜ Saagu Valgusele, kokku 416 eurot. Õhtuti, peale
palvust, sai aega veeta Ingli kohvikus ning kuulata Jäpe raadiot.
Kaarli noored jäid muidugi Jäpe’ga väga rahule. Eriti meeldejäävad olid kindlasti tuletõrje olümpia ning naiskodukaitsjate tehtud
imemaitsev toit.
Järgmine aasta toimub Jäpe 6.–9. Juuli Pilistveres. Kohtume seal!

Katariiina Ubaleht

JUULIKUU LÕPUS KÕLAS WALCKERI-OREL TAAS JUMALATEENISTUSEL
Juulikuu oli oreli juures remondi esimese etapi otste kokku sidumise aeg. Kõik varasemaltel kuudel valmistatud detailid ja
korrastatud osad pidid leidma oma koha orelis ning saama tööle reguleeritud. Nii said tuulepõhjadele tagasi kõik viled, mis
enne paigaldamist tuli korrastada. Vanade vilede kõrvale tihedasse ritta sobitusid ka kevadel Hollandis valmistatud uued viled. Peale vilede aklimatiseerumist said nad oma kõlakarakteri
poolest registrite piires ühtlustatud, et ükski vile reas ei tungiks
teistest liigselt esile, ega jääks ka varju. Seda tööd sai teha igal
hommikul kuni kirikuuste avamiseni. Uste avamise järel algas
temperatuuri kiire ja ebaühtlane kõikumine, mis ei lasknud saavutada ühtlast ja püsivat häälestust.
Palju tööd oli veel mängupuldis, kus tuli reguleerida täpseks
mehhaaniline klahvide ülekandesüsteem. Kahjuks ei õnnestunud oreli mängitavust organisti jaoks parandada. Klahvikäik jäi
ikkagi raske ja selle osaga tuleb tegeleda veel edasi, et leida
sobiv lahendus mängitavuse parandamiseks.
Juuli lõpus sai orel jälle kasutuskorda ning kuu viimasel pühapäeval kõlas orel taas jumalateenistusel.
Kliima muutumisest tingitud reguleerimistega tuleb aga arvestada veel vähemalt kuni eeloleva kütteperioodi lõpuni. Loodetavasti avaneb võimalus uuel aastal jätkata ka juba oreliremondi
järgmiste etappidega, et samm-sammult viia ette võetud töö
lõpuni.

Orelimeister Toomas Mäeväli

Hea kirikuline!
Oleme üheskoos Kaarli kiriku korda teinud kirikusaal on puhas ja kaunis ning
toetab koguduselu selle mitmekesisuses.
Aitäh teile, ustavad koguduse liikmed ja
lahked annetajad, toetuse eest!
Alustasime sel aastal Kaarli kiriku haruldase Walcker-oreli
kapitaalremonti,
mis maksab 250 000 eurot ja kestab 3 aastat.

TOETA KA SINA ALANUD ORELIREMONTI

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse
annetuskasti.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse
oreli arvelduskontole EE452200221057033689.

3. Kinkides kirikule nimelise orelivile –

ristilapsele ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või
hoopis endanimelise orelivile. Vilede hind jääb vahemikku
10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet
pikkusega mõnest sentimeetrist 6 meetrini.

4. Helistades annetustelefonil 9007704
toetad oreli remonti 3 euroga.

AUGUST KIRIKUS...
SOOSINGUAJAD
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud
enesele pärisosaks! Ps 33:12
E 1. august kell 13.00 Missa
T 2. august kell 17.30 Muusikaõhtu
Kristina Vilotševa – orel. Sissepääs vaba.
ENESE LÄBIKATSUMINE
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b
P 07. august kell 10.00 Missa
E 08. august kell 13.00 Missa
T 09. august kell 17.30 Muusikaõhtu
Viktor Felitsiant – viiul (Moskva). Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
JEESUS – MEIE AITAJA
Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3
P 14. august kell 10.00 Missa
E 15. august kell 13.00 Missa
T 16. august kell 17.30 Muusikaõhtu
Irina Vassiljeva - Peterburi Maria teatri solist, Aleksander Tsvetkov – orel (Peterburg). Kavas barokk- ja madalmaade orelimuusika. Sissepääs vaba.
MEIE LIGIMENE
Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest
vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
P 21. august kell 10.00 Missa, kuldleeripüha
E 22. august kell 13.00 Missa
T 23. august kell 17.30 Muusikaõhtu
Andrei Merkelov – orel (Peterburg). Sissepääs vaba.
TÄNULIKKUS
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2
P 28. august kell 10.00 Missa
E 29. august kl 13.00 Missa
T 30. august kl 19.00 Muusikaõhtu
Ott Indermitte – bariton, Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel.
Sissepääs vaba.

Leerikool
07. september – 4. detsember 2016
14. nov 2016 – 26. veebr 2017

TEELISTE KIRIK
01. mai – 30. september
E, K, N, R kell 10-15
T kell 13-18.30

Ootame appi kiriku valvureid!
Kontakt: Jaanus Ruiso, Rein Vrager

KOGUDUSE KANTSELEI
(lahtiolekuajad kuni 31. august)
E, T, N kell 10–13
K
kell 10–13; 14–16
R
suletud

Õpetaja Jaak Aus

Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13
Kolmapäev kell 11–13, 16–18

Abiõpetaja Kaisa Kirikal
puhkusel 8.–28. august

Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB EE171010022004706006

Swedbank EE392200221011214295

annetused remondi heaks:

Swedbank EE902200221040614950

annetused oreli heaks:

Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE LEERIAASTAPÄEVAD
Kuldleeripüha jumalateenistus toimub 21. augustil 2016 kell 10.
Ootame kõiki 1966. aastal ja varem leeris käinud koguduseliikmeid.
Registreerida hiljemalt 15. augustiks telefonil 6199100.

Head 1991., 2001. ja 2011. aastal Kaarli koguduses leeris käinud koguduseliikmed!
Olete oodatud pühapäeval 18. septembril 2016 kell 10 Tallinna Kaarli kirikusse,
et üheskoos meenutada möödunut ning lootusrikkalt vaadata tulevikku.
Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 14. septembriks tallinna.kaarli@eelk.ee; 6199 100

