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SÕNAD JA TEOD
EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI august 2022 NR 8/128
Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja! Jr 29:5

Käesoleva kuu juhtsalmiks on vaid osa Issanda sõnadest, mida prohvet Jeremija edastas Iisraeli rahvale, kes oli Paabelisse
vangipõlve viidud. Need on julgustavad sõnad, mis soovitavad vaatamata raskustele oma igapäevast elu edasi elama, juhatavad jätkama tavapäraseid eluks vajalikke tegevusi. Need sõnad sisendavad rahu.
Kui mõtleme tänasel päeval meie ümber ja meist lähemal või kaugemal aset leidvatele keerulistele sündmustele, võime tunda
segadust ja mõistmatust, arusaamatust ja pahameelt toimuva suhtes. Võib tunduda, et „maailmakord on segi paisatud“ ja me
ei oska praeguse olukorraga kuidagi toime tulla ega rahulikuks jääda.
Nebukadnetsar küüditas küll väga palju aega tagasi Iisraeli rahva oma kodudest, kuid ometi võiks need ammused Jeremija
vahendatud Issanda sõnad aktuaalsete ja vajalike soovitustena tänasesse maailma üle kanda. Nimelt jääb käesolevast peatükist väga olulisena kõlama Jumala usaldamise tähtsus, üleskutse Teda teenida ja igas olukorras Talle ustavaks jääda. See
soovitus võib esmapilgul tunduda lihtsa elujuhisena, kuid reaalsete eluraskuste ilmnedes ehk enam mitte nii väga kerge täita.
Ju ka seepärast on meil vaja pidevat julgustust, meeldetuletust mitte unustada Issanda sõnu „Sest mina tunnen mõtteid, mis
ma teie pärast mõlgutan: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi
ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest“ (Jr
29:11–13).
Rahulikku ja lootusrikast suve jätku!
Diakon Saima Sellak-Martinson

Kaarli lapsed ja noored suvel
Noortefestival Järgmine Peatus 7.–10. juulil 2022 Kursis
JäPe kristlik noortefestival toimus sel aastal Kursi koguduses, kus osalesid ka Kaarli koguduse värsked noorteleeri lõpetajad. Sellel aastal oli teemaks „Ära karda“.
Festivalil arutati erinevatel hirme puudutavatel teemadel,
kümmeldi piiblis, palju ka lauldi ja tantsiti. Kursi kirikus
toimusid nii festivali avateenistus, kui ka ülistusõhtud ning
laagriliste lemmik Taizé palvus. Tegevuste ja arutelude
käigus õpiti paremini tundma nii üksteist kui ka Jumalat,
kellele toetudes oma kartustest üle saada. Hirmudest ja
nendega toimetulemisest kõneles noortele psühholoog
Karita Kibuspuu, kelle käest sai vajalikke nippe, kuidas
aidata nii ennast kui ka sõpru ning küsida ka erinevaid
küsimusi. Osalejad said oma oskusi ja loomingut teistega
jagada nii Vabal laval kui ka Vembu-Tembu turul. Esmakordselt esines JäPel ülistusbänd Püha Müristus, kelle
kontsert osalejatele väga meeldis. Ka Kaarli Koguduse
noored jäid festivaliga rahule ja ootavad pikisilmi juba
järgmist JäPet.
Sellel nädalal, 1.–5. augustil, toimus järjekordne Kaarlikese laste- ja noortelaager Vodjal.
Igal päeval on teematundide, ettevõtmiste ja ürituste aluseks päeva teema.
Laagripäevade jooksul toimusid erinevad arutelud, teematunnid, rühmatööd, maastikumängud ja lõbusad võistlused. Laagripäevi alustati ja lõpetati palvusega.
Nauditi matkates, ujudes ja mängides mõnusat suveilma
ning tugevdati sõprussuhteid toredate kaaslastega.
Laagripäevade jooksul räägiti lugude kaudu meile olulisest, oma unistustest, sõprusest, usust, lootusest ja
armastusest.
Olid taas toredad ja meeleolukad laagripäevad!
Koguduse noortejuht Desiré Mägi

JäPe 2022

Vodja 2022

Siselinna hauaplatside hooldus

Gustav Sispoli perekonna hauaplats

In Memoriam Margit Gloria Umjärv
Ajast igavikku on lahkunud koguduse raamatupidaja Margit Gloria
Umjärv (01.02.1980–22.07.2022).
Margit oli koguduse raamatupidaja
rohkem kui 16 aastat, olles oma
töös nõudlik nii enda kui teiste suhtes. Ta oli oma loomult tähelepanelik
kuulaja ja kiire tegutseja – ta otsis,
leidis ja pakkus alati lahendusi.
Seda nii tööalastes küsimustes kui
ka lähedaste elus. Ta armastas rahu
ja korda ning käis vastutustundlikult
ümber talle usaldatuga. Ta ei otsinud omakasu, ei jätnud meelde paha, vaid rõõmustas eheduse
ja tõe üle.
Margitit saatis vankumatu elujaatus ja elutahe. Soov kõike
mõista ja looduga sinasõber olla. Ta viibis palju looduses ja
hoolis väga loomadest, uskus headuse võitu kurjuse, valguse
võitu pimeduse, tänulikkuse võitu muretsemise ja kurvastuse
üle.
Temale oli omane kuulda ja märgata kaasinimesi, mõelda ja
öelda teistele head. Nii jõudiski ta puudutada paljusid – oma
lähedasi, sõpru, kaasteelisi ja kolleege. Ta hoidis neid väga, nii
sõna kui ka tegude läbi: jagatud elu ime, maise teekonna rännak ja koosolemise hetked; nii ihu kui ka hinge poolest kauni
ja rahu kiirgava naisena ta säras ning oli oodatud ligimeseks
mistahes seltskonnas.
Tänu Sulle, armas Margit, et olid koos meiega! Soovime leinavatele vanematele ja lähedastele Jumala rahu ja õnnistust!

Ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu
loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Roomlastele 8:38–39
Koguduse kaastöötajad
Johann Heinrich Brasche perekonna hauaplats
Kaarli kogudus hooldab Siselinna kalmistul kolme hauda, kuhu
on maetud kogudusega seotud olulised isikud ja kellel ei ole
järeletulijaid, kes haudade eest hoolitseks.
Iga-aastased hooldustööd on tavaliselt teinud koguduse töötegijad, sel aastal aga teostas kahel platsil suuremad korratustööd Hingetule OÜ. Puhastati hauatähised, lillevaaside ja
haupaltsi piirdekivid, vahetati liiv, istutati värksed lilled.
Korda tehti koguduse endise õpetaja Johann Heinrich Brasche
(17.03.1843–11.05.1906) perekonna suur 15-kohaline plats.
Johann Heinrich Brasche oli koguduse õpetaja aastatel 1873–
1906 ning 1880–1906 Väikeste Laste Hoiu Seltsi asutaja ja
kaasjuhataja. Platsile on maetud ka tema poeg Ernst-Konrad-Otto Brasche, kes oli arst, purjetaja ja maletaja. Ta osales
Peterburi jahtklubi liikmena 1912 Stockholmi Olümpiamängudel ja võitis 10-meetriste jahiklassis purjekal Gallia II pronksi.
Oli ka 1921 esimene Tallinna malemeister.
Gustav Sispol aga pärandas kogudusele Tatari 26 hoone.
Korrastamist ootab veel koguduse õpetajate Rudolf Hurda
(1874–1918 ja Aleksander Kapi (1874–1940) hauaplats.

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“.
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!

Finantstehnoloogia ettevõte Aufort lükkas käima kampaania,
mis võimaldab heategevuseks kulda annetada. Annetatav kuld
pärineb Aufortilt endalt ja see suunatakse inimeste abiga Eesti
heategevusorganisatsioonidele. Kampaania kestab kuni 31.
august.
Kampaania „Aita meil kulda annetada“ raames avas Aufort
kullakonto kuuele heategevusorganisatsioonile: Kingitud Elu,
Varjupaikade MTÜ, Peaasi.ee, Eesti Lasterikaste Perede Liit,
EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus ja MTÜ Eesti Pagulasabi projektile „Ukraina Heaks!“.
Suure osa Kaarli koguduse sissetulekust moodustavad liikmeannetused ja kiriklikelt talitustelt saadud annetused. Iga annetus aitab kaasa Kaarli koguduse püsimajäämisele ja toimetulekule – toetab koguduse ja kiriku arengut, hingehoiutööd ning
Kaarli kooli ja lasteaia arengut.
Auforti asutaja ja tegevjuht Bert-Ken Raudbergi sõnul tuldi
juba aasta tagasi turule innovaatilise Auforti kullakonto tootelahendusega, mis aitab Eesti inimestel oma sääste turvaliselt
ja hõlpsalt kõrge inﬂatsiooni eest kaitsta. Kulla väärtus on läbi
ajaloo püsinud kordades stabiilsemana ja sobib seeläbi annetamiseks paremini, sest tagab annetuse ostujõu säilimise ka
siis, kui kuld vahetatakse rahaks alles hiljem.
Annetamise protsess on väga lihtne ega maksa osalejale midagi.
Osaleja jätab Aufortile oma e-posti aadressi, misjärel eraldatakse viie euro väärtuses kulda eelnimetatud organisatsioonidele, viie euro väärtuses kulda liigub aga osaleja isiklikule
Auforti kullakontole. Saadud kulla võib osaleja juba ise mõnele
konkreetsele organisatsioonile edasi annetada või ka endale
jätta.
Kuigi kuld on annetamiseks sobiv vääring, oleks füüsilise
kulla käsitlemine heategevusorganisatsioonidele tülikas, kuna
selle rahaks vahetamisega kaasnevad sageli lisategevused ja
-kulud. Digitaalsel kujul kulla saatmine ja vastuvõtmine on oluliselt mugavam.
Kampaanias osalemiseks mine lehele:
https://heategevus.aufort.gold

Septembris alustavad tööd jälle
Kaarli Kooli HUVIRINGID,
kuhu ootame igas vanuses lapsi ja noori.
•
•
•

Muusikastuudio: laulukoorid, pilliõpe
Loovusklubi: käsitöö- ja kunstiringid, lego-robootika,
mõttemängud, male jt.
Spordiringid: KunFu/WuShu, pallimänguring,
liikumisringid, võimlemis- ja tantsuringid.
Vaata täpsemalt www.kaarlikool.ee/huvitegevus
Huviringide info uuendatakse augustikuu jooksul – on
tulemas uusi põnevaid tegevusi.
Jälgige infot ja reklaami!

Koguduse koorid
alustavad proovidega septembris.
Täpne kuupäev selgub augusti lõpul ja
vastav info avaldatakse koguduse infokanalites.
Koorid alustavad siis ka uute lauljate vastuvõttu.
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.
Diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848
Koguduse kantselei 6199 100

AUGUST KIRIKUS
E 01. AUGUST kell 13 Missa
T 02. AUGUST kell 17.30 Muusikaõhtu.
Brigitta Petropavlova – orel. Sissepääs vaba.
Tõde JA EKSITUS – Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9
P 07. AUGUST kell 10:00 Missa
E 08. AUGUST kell 13:00 Missa
T 09. AUGUST kell 17:30 Muusikaõhtu
Markku Hekkala – bass-bariton, Matti Pohjoisaho, Teemu Suominen ja Hannes
Uunila – orel (Soome). Sissepääs vaba.
USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL – Igaühelt, kellele on antud palju,
nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel
rohkem. Lk 12:48
P 14. AUGUST kell 10:00 Missa
E 15. AUGUST kell 13:00 Missa
T 16. AUGUST kell 17:30 Muusikaõhtu
Tobias Horn – orel (Saksamaa). Sissepääs vaba.
SOOSINGUAJAD – Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema
on valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12
P 21. AUGUST kell 10:00 Missa
E 22. AUGUST kell 13:00 Missa
T 23. AUGUST kell 17:30 Muusikaõhtu
Kirill Lissijenko – klaver. Sissepääs vaba.
ENESE LÄBIKATSUMINE – Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele
annab armu! 1Pt 5:5b
P 28. AUGUST kell 10:00 Missa
E 29. AUGUST kell 13:00 Missa
T 30. AUGUST kell 17:30 Muusikaõhtu
Marika kahar – orel, Samuel Jalakas – trompet. Sissepääs vaba.

Kellest ja millest kõneleb Raamatute Raamat?
1. oktoobril alustame piiblikursusega „Piibel algusest lõpuni”,
mille eesmärk on anda ülevaade piibli peamistest sündmustest ja
tegelastest ning õpetustest.
Loengud toimuvad kaks korda kuus laupäeviti.
Kursus lõppeb maikuus 2023. aastal.
Pühakirja aitavad lahti seletada ja mõista vaimulikud ja teoloogid
Arne Hiob, Matthias Burghardt, Arho Tuhkru, Jaan Lahe ja teised.
Täpsem informatsioon ja kursuse ajakava ilmub septembrikuu
„Sõnades ja tegudes”, koguduse kodulehel ja Facebookis.
Kursus on osavõtjatele tasuline ja kohtade arv on piiratud.
Registreerimine: Kaisa Kirikal, kaisa.kirikal@kaarlikogudus.ee

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

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.

KOGUDUSE KANTSELEI
E, T, N kell 10–13
K
kell 10–13, 14–16
R
suletud

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

