
Järjekordne sügis on käes. Kellel elu esimene, 
kellel juba saja esimene. Kes kurvastab, et taas üks 
päikseline, lilleline ja soe aeg läbi, kes aga ohkab 
kergendatult, et ometi saab hingata ja elada omaenda 
tavarütmis. Kes keskendub eelmise lõpule, kes uue 
algusele.
Aednikud ütlevad, et sügis on uus kevad. Sügisel 
tegemata jäetud tööde tulemused 
avalduvad kevadel. Aiatargad 
soovitavad sügisel teha 
kokkuvõtteid ja meenutada, mis 
on aeda sel aastal vaevanud. 
Samuti olevat see tõhus aeg 
võidelda kahjustajate vastu. Hinge 
võrreldakse sageli aiaga ning 
inimest selle aia aednikuna. Siit 
saab igaüks oma võrdlusi edasi 
arendada.
Oktoobrikuu märksõnadeks võib 
pidada usku ja tänulikkust. Usku 
seetõttu, et kuu viimasel päeval 
tähistame reformatsioonipäeva 
– usupuhastuspüha. Tänulikkust 
seetõttu, et kuu teisel pühapäeval 
peetakse traditsiooniliselt 
lõikustänupüha. Arusaadavalt on 
inimestel nende mõlema mõistega 
sel aastal suuremaid probleeme kui 
möödunud aegadel. Teame ju kõik, 
kuidas on maailma pale muutunud 
viimaste aastatega. Küsimusi aina 
tekib. Miks Jumal laseb sel toimuda? 
Kas palved tõesti ei tähenda midagi? Kus on õiglus, 
kes on süüdi ja palju muud. Aga küsimine ei ole halb, 
kahtlemine ei ole ka halb. Kõik, mis paneb mõtlema, 
süüvima, otsima vastuseid, on tegelikult hea. Kui 
inimene ei mõtle läbi ega mõtesta asju ise enda 
jaoks, vaid ainult kordab kuuldut, mis autoriteedid 
on ette andnud, siis võib kahtlevalt küsida, kas see 
on tegelikult usk? Nii nagu võib küsida, kas oskus 

hea lastetoa tõttu viisakalt “aitäh” öelda on tegelikult 
tänu? 
Tuntud Briti näitleja Helen Mirren, kes on ka suur 
aiandushuviline, on korduvalt öelnud, et aiandus on 
õppimine, õppimine, õppimine. Sa aina õpid. Sama 
lugu on ju ka usuga.  Õpid kogemustest ja kohtumistest, 
lugemistest ja arutlemistest. Mõtled, mõtlustad, 

mõtestad. Õpid südamega ja õpid 
ajudega.
Augustiini munk Martin Luther ka 
mõtles ja mõtestas. Tulemuseks 
olid mõtted, mis läksid vastuollu 
valitsevate kiriklike arusaamadega. 
Selle tulemusena aga kirik 
uuenes – leidis aset usupuhastus, 
nagu me ütleme. Esialgu viis 
see ususõdadeni, tänaseks aga 
sügavama ja avarama Jumala 
olemuse ja tegutsemisviiside 
mõistmiseni, erinevate mõtlemis- 
ja uskumisviiside tunnustamiseni.
Vana aja targad teadsid, et 
südamed leiavad hingamise vaid 
Jumalat meeles hoides. Lev Tolstoi 
on väljendanud, et elada tuleks 
Jumalat otsides, sest sel viisil ei 
ela sa ilma Jumalata. Kui arvad ühe 
vastuse leidnud olevat, tekib selle 
kõrvale kümme uut küsimust. Ja 
see on jälle hea. Sest kõik, mis elab, 
see ka liigub ja areneb. Kuivatatud 
lill raamatu vahel on küll omal moel 

ilus, aga elu on siiski selles lilles, mis kasvab ja õitseb 
aias.
Nii on ka usuga. Elava usuga. Ja olgu Jumal tänatud 
selle eest!
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Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! Kinnita mu süda kartma sinu nime! Ps 86:11 1
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Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal. Ps 104-27

„Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev...”
Tiina Klement

Kuidas saame toita ususeemet, mida Jumal meisse 
on istutanud, nii, et see võiks kasvada ja head vilja 
kanda? Kui Jeesuse jüngrid nägid teda palvetamas, siis 
tahtsid nad samuti kogeda sellist lähedust Jumalaga. 
Nad palusid Jeesust: „Õpeta meidki palvetama!” ning 
Jeesus õpetas neile imelise ja asendamatu palve. 
Selles õpetab Jeesus meid palvetama, et Jumal annaks 
meile igapäevast leiba. Just nagu väikesed lapsed, kes 
sirutavad nälga tundes käed oma vanemate poole 
siiras usus, et nende isa või ema toidab neid.
Mis on see leib, millest Jeesus selles palves räägib? 
Palve paremaks mõistmiseks peame kõigepealt 
vaatama, mida sõna igapäevane (kr k epiousios) 
täpsemalt tähendab. Seda võib tõlkida kui palvet, et 
Jumal hoolitseks meie vajaduste eest tänasel päeval ja 
homsel – et meil oleks toitu, riideid ja turvaline kodu. 
Samuti võib seda palvet tõlkida järgmiselt: meie 
tuleviku leiba anna meile tänapäev. Tuleviku leib 
on Jumala Kuningriik, Tõotatud maa, kuhu me 
kõik oleme teel. Ma palume, et me jõuaksime sinna 
pärale. Teel Tõotatud maale vajame me Jumala hoolt. 
Me vajame leiba, mis toidaks meie ihu, ja Jumala Sõna, 
mis toidaks meie vaimu. 
Vanas Testamendis on leib võimas Jumala hoolitsuse 
sümbol. Kui iisraeli rahval oli kõrbes raske ja neil 
polnud enam piisavalt süüa, siis vastuseks nende 
kaebustele laskis Jumal „sadada leiba taevast”, mida 
hakati kutsuma sõnaga „manna”, mis tähendab „mis 
see on” (2Ms 16). Seega leib on midagi, millega nälgiv 
rahvas saab end toita, et oma teekonda jätkata, ja 
samal ajal on see palju enamat – see tuleb Taevast, 
Jumala juurest. Lisaks on kirjutatud, et „see oli valge 
nagu koriandri seeme ja maitses nagu mesikook,”(2Ms 
16:31) millega antakse mõista, et manna on eelmaitse 
Tõotatud Maast, mis äkitselt ilmub keset inimeste 
argipäeva ja annab neile jõudu edasi minna.
Sellist nälga, nagu koges Jumala rahvas kõrbes, ei 
koge meie maal praegusel aja ilmselt mitte keegi. 
Leiba, mida süüa, saame tänapäeval lihtsalt poest 
osta. Toidu valik poes on nii suur, et ajab silmad 
kirjuks ja isegi väheste võimaluste juures on meie 
laual toitu palju rohkem kui näiteks 30 ja enam aastat 
tagasi. Täna on aga inimestel suur nälg sisemise rahu 
ja armastuse järele ning seda üksnes materiaalse 
leivaga ära ei võta. Ka Ema Therese, kes elas näljaste, 
kodutute ja hüljatute keskel, ütles, et inimesel on kõige 
suurem nälg armastuse järele ja seda on palju raskem 
eemaldada kui nälga toidu järele. Seega vajame lisaks 
toidule hingerahu, hoolivaid inimesi enda ümber ja 
seda, et me ka ise armastaksime.
Vaimses mõttes on kõige ilusam pilt Jumala 
hoolitsusest tänapäeval armulaud, kus erinevad 

inimesed kogunevad altari ümber, et vastu võtta 
„leiba taevast”. Jeesus ütleb: „Mina olen taevast alla 
tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab 
igavesti.” (Jh 6:51) Armulauda vastu võttes võtame 
vastu Kristuse, kes meid puhastab, toidab ja väestab 
ning annab meile jõudu vaimsel teekonnal Tõotatud 
Maale.
Samuti võtame vastu vaimset leiba iga kord, kui 
loeme või kuulame Jumala sõna. Nii nagu meie ihu 
vajab toidust ja katmist, nii peab meie vaim saama 
toidetud. „Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast 
sõnast, mis lähtub Jumala suust.” Mt 4:4; (5Ms 8:3)
Piiblis ei eraldata materiaalset leiba vaimsest, 
need moodustavad ühe terviku – selline on Jumala 
hoolitsus.
Huvitav on veel see, et me ei palu leiba ainult isendale, 
vaid Jeesus õpetab meid olema solidaarsed kõigi 
Jumala lastega. Me palume kõigi näljaste ja kodutute 
eest, üksildaste, kurbade ja kõigi kannatajate eest – 
et kogu Kristuse Kirikus oleks täna ja homme vajalik 
leib.

Foto ja teostus: Marilin Pärna



Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. 2Kr 9:6 3

Paar kuud pärast kirikupäevade toimumist oli taas võimalus 
minna kirikutelgiga Mustamäe inimeste juurde. Nimelt 
toimus 10. septembril Männi pargis Mustamäe sügislaat. 
Jahedal sügishommikul telki üles seades ei osanud me 
arvata, kuidas päev kulgema hakkab. Varusime selleks 
ürituseks koguduse kontaktidega voldikuid, laste Piibleid 
eesti ja vene keeles, koguduse ajalehti ning mõned Uued 
Testamendid ja venekeelsed Piiblid. Hommikupoolikul 
oli koos meiega ka Mustamäe Vabakoguduse pastor 
Riho Uusväli ja ka tema tõi jagamiseks oma koguduse 
voldikuid. Kokkuvõttes möödus päev inimestega suheldes 
linnulennul, soe ja päikesepaisteline päev tõi kohale väga 
palju rahvast. Paljud neist astusid sisse ka kirikutelki 
meiega rääkima ning said kaasa võtta nii kirjandust kui 
ka muud. Mitmetele mustamäelastele oli see üllatus, et 
meil toimuvad regulaarsed jumalateenistused ja kirik 
on pühapäeviti avatud. Üllatus paljudele oli ka meie 
koguduse ajaleht. Kutsusime kõiki osalema pühapäevasel 
Jumalateenistusel. Nii mõnedki said jagada meiega oma 
muresid ja probleeme.
Venekeelsed materjalid said enne laada lõppu kõik jagatud 
ja ka mõned ukraina- ja venekeelsed Uued Testamendid 

leidsid kiiresti omanikud. Kirikutelki sisse astunud 
lapsed said lisaks tahvli šokolaadi ja paljud täiskasvanud 
võisid tänu meie koguduse liikmele Tiiule valida lisaks 
kirjandusele endale meelepärase lõhnaõli. Kokkuvõttes 
andis kogukonna keskel olemine väga hea ja huvitava 
kogemuse.

Foto: Ülo Vaher

Kirikutelk Mustamäe sügislaadal
Ülle Reimann

Palvepäev loodu eest
Luc Saffre

Meie ajalehe eelmises numbris oli kutse huvitavale 
jalutuskäigule Mustamäe rohealadel. Mati Sepp (MTÜ 
Eesti Metsa Abiks) viis meid 25. septembril rahvusvahelise 
projekti „Loodu aeg“ (Season Of Creation) raames uurima 
loodust Mustamäel. Sel pühapäeval oli meid õnnistatud 
ilusa ilmaga ja nii saime oma rühmaga rõõmsalt teele 
asuda.
Kõigepealt jalutasime Lepistiku pargini, mis on 
looduskaitsealune vaikne ja veidi müstiline park Magistrali 
keskuse kõrval. Sealt edasi kõndisime Sütiste metsani, 
mis on osa Mustamäe-Nõmme maastikukaitsealast. Seal 
kasvab Lukase lemmikmänd ja seal saime õunu süüa. 
Väike organisatsiooniviga juhtus ka: matkalised jõudsid 
liiga vara kirikusse tagasi. Kohvilaud, kuhu meid kutsutakse 
pärast jumalateenistust, oli juba ette valmistanud. Midagi 
polnud parata: sa ei ütle näljasele külalisele „istu maha ja 
vestleme, ainult ära seda toitu veel puuduta“. Nii sõimegi 

enne jumalateenistust kõhud esimest korda täis ja pärast 
jumalateenistust veelkord! 
„See oli hea päev täna,“ ütles Lukas mulle, kui me 
Mustamäe kirikust pärast vestlusringi ja jumalateenistust 
lahkusime. Ma nõustusin täielikult. Mind rõõmustab alati, 
kui saan sildu ehitada ja  kokku viia inimesi, kes muidu 
poleks kohtunud. Mati ja Helena olid meie kutse vastu 
võtnud ja tänasid, et me loodu eest palvetame. Helistasin 
mitmesse looduskaitseühendusse, et öelda neile aitäh 
tehtud töö eest. Nemad ju teevad seda, mis Jumal tegelikult 
meilt kõigilt ootab. Jumal  pani Eedeni aeda elama asunud 
esimesele inimesele südamele: „Hoolitsege selle eest!” 
Saame igaüks siin oma panuse anda. Teadlased hoiatavad, 
et me peaksime oma planeediga ettevaatlikumalt ümber 
käima. Suured korporatsioonid ei hakka seda iseseisvalt 
tegema, meil tuleb neile suunda näidata. Looduskaitse on 
nii kiriku kui ka iga kristlase loomulik ülesanne. 



Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. 2Kr 9:10
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LEERITUND 4: PATT JA LUNASTUS (14. osa)
Jaan Lahe

PATT JA VABA TAHE
Vaidlus tahtevabaduse üle, st selle üle, kui vaba on 
inimene oma valikutes ja otsustuses ning kuivõrd 
ta suudab tahtlikult kujundada oma elu, on kestnud 
ilmselt sama kaua kui inimene on mõelnud elu mõtte, 
eesmärgi ja võimaluste üle.
Tahtevabaduse üle on diskuteerinud nii filosoofid 
kui ka teoloogid, kuid uuemal ajal on selle üle 
arutlenud peamiselt psühholoogid ja neuroloogid. 
Juba psühhoanalüüsi isa Sigmund Freud (1856–
1939) väitis, et inimeste käitumine ja otsused ei 
ole vabad – inimene ainult kujutab ette, et see 
on nii. Tegelikult määrab käitumist ja valikuid 
see osa inimese psüühikast, mida Freud nimetab 
„teadvustamatuseks“ (sks Unbewusste). Sellesse 
psüühika kihti on Freudi järgi talletunud teadvuse 
poolt allasurutud seksuaalsed soovid ja traumaatilised 
lapsepõlvekogemused, mis elavad seal nii-öelda oma 
elu ja mõjutavad inimese igapäevast käitumist. Ka 
biheivioristlik psühholoogia ei jäta vabale tahtele 
just kuigi palju mänguruumi, väites, et inimkäitumist 
saab analüüsida vaid objektiivselt mõõdetavate 
psüühiliste protsesside kaudu, mille hulka vaba 
tahe ei kuulu. Kuid on ka psühholooge, kes usuvad, 
et nagu paljud teisedki psüühilised funktsioonid, 
on ka tahe arendatav ning seetõttu pole inimene 
determineeritud ühes ja samas olukorras käituma 
vaid ühel kindlal viisil – tal on valikuvabadus. 
Sõltumata sellest, kuidas hinnatakse tahtevabadust, 
ei ole aga tahe psühholoogia seisukohast mingi 
üleloomulik nähtus („jumalik alge inimeses“), vaid 
psüühiline funktsioon, mille psühhofüsioloogiliseks 
aluseks on aju suurte poolkerade otsmikusagara 
töö ja kõnekeskuste ning otsmiku vahelised 
funktsionaalsed seosed. Sellisena allub tahe ka 
eksperimentaalsetele uuringutele, mille tulemused 
on tähelepanuväärsed. Nii uuris näiteks ameerika 
teadlane Benjamin Libet (1916–2007) tahtlike 
toimingute ajal ajukoores toimuvat ning jõudis 
järeldusele, et tahtlike toimingute algusele viitavad 
muutused ajukoore aktiivsuses saabuvad hetk enne 
seda, kui inimene ise teadvustab oma tahteakti. Tahe 
eelneb seega tahteakti teadvustamisele, mida saab 
tõlgendada nii, et tahtlikud toimingud määrab ära 
aju kui niisugune – alles pisut hiljem kaasneb sellega 
tahteotsuse teadvustamine.
Ent inimese otsuseid ja valikuid ei mõjuta üksnes 
tema psüühika ega närvisüsteem. Et inimlikul 
tahtevabadusel on piirid, näitab juba ainuüksi see, et 
maailmas on väga palju asju, mis ei sõltu meist ega 
meie tahtest ja mis on meile nii-öelda ette antud. 
Näiteks meie sünnihetk ei ole meie eneste valitud ja 
isegi kõige tervislikumate eluviiside ning suurima 
ettevaatlikkuse korral lõpeb inimiga alati ühel hetkel 
surmaga.
Oluline faktor, mis mõjutab meie käitumist ja seega 
ka tahteotsuseid, on ka meie suhted kaasinimestega. 

Inimene saab inimeseks vaid suhetes teistega. 
Need suhted mõjutavad nii meie arusaamu heast ja 
õigest, kui ka seavad meie käitumisele piire. Olles 
„mina-sina“ suhtes (Martin Buber) teiste „minade“ 
ja „sinadega“, tuleb meil tahes-tahtmata nendega 
arvestada – vastasel korral poleks kooseksisteerimine 
võimalik. Isegi juhul, kui inimene otsustaks hakata 
erakuks ja lõpetaks suhted teiste inimestega, võtaks 
ta ka eraklusse kaasa oma isiksuse, mis on kujunenud 
välja varasematest suhetest teistega. Kindlasti 
elaksid selle erakuga edasi ka mälestused tema 
erakluse-eelsest elust ning tema päritolukeskkonnast 
omandatud hoiakud. Meil ei ole võimalik iseenda eest 
põgeneda. 
Siinkohal ei huvita meid mitte küsimus inimese 
tahtevabadusest üldiselt ega ka küsimus vaba tahte 
piiridest meie igapäevaelu kujundamisel, vaid 
küsimus patu ja vaba tahte suhtest. Küsimus peitub 
selles, kas inimesel on võimalik oma tahte abil vältida 
pattu. 
Apostel Paulus kirjutab Kirjas roomlastele: „Sest 
mulle on omane tahta head, sooritada aga ei ole 
mitte. Ma ju ei tee head, mida tahan, vaid paha, mida 
ma ei taha, just seda ma ma teen“ (Rm 7:17-19). Ja 
ta seletab seda nii: „Kui ma aga teen seda, mida ma 
ei taha, siis ei soorita seda üldsegi enam mina, vaid 
patt, kes elab minus“ (Rm 7:20). Tuginedes sellele 
ja teistele sarnastele kirjakohtadele Paulusel ning 
oma isiklikele kogemustele, mida ta kirjeldab oma 
teoses „Pihtimused“, jõudis ka kirikuisa Augustinus 
seisukohale, et pattulangemise läbi kaotas inimene 
vaba tahte. Enne pattulangemist oli seda toetanud 
Jumala arm, ent pattulangemises kaotas inimene 
Jumala armu toetuse, mille tulemusena tal ei olnud 
pärast pattulangemist enam võimalik mitte patustada. 
Augustinus on aga veendunud, et alates Kristuse 
tulekust ei ole patustamine enam paratamatus. Ta 
usub, et ristimises hävitatakse pärispatt, inimene 
saab taas Jumala armu osaliseks ning Jumala arm 
asub toetama inimese tahet, suunates seda Hea ehk 
Jumala poole. Tõsi – Augustinuse meelest säilib ka 
ristitud inimeses kalduvus patustada, kuid inimene 
on võimeline sellele Jumala abiga vastu seisma. 
Kristlase tahe on seega vaba toimima kooskõlas 
Jumala seadusega ning seetõttu on inimene 
Jumala ees oma pattude eest vastutav.



Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! 5Ms 6:5 5

milline on rõiva ring
Jaana Maria Unga, Magda Misjonipoe kaasasutaja

Magda Misjonipood tähistab 11. oktoobril oma 
üheksandat sünnipäeva. Jumala sõna jagamise ja 
abivajajate toetamise kõrval on poe üks oluline eesmärk 
riietele ja muudele esemetele uue võimaluse ja elu 
andmine. On ju sageli nii, et keegi kolib ja tekib palju 
ebavajalikku, mida uude koju kaasa ei tahaks võtta. Või 
vastupidi, tuleb kolida, aga peale nelja seina pole toas 
rohkem midagi. Rõivastega on lugu veelgi arusaadavam. 
Laste kasvades jäävad väikseks jäänud riided üle, samas 
kui suuremaid riideid tuleb juurde varuda. Kasutatud 
asjade poed on hea vahelüli andja ja (abi)vajaja 
ühendamiseks.
Valdav osa müüdavast ja jagatavast kaubast tuleb 
Magda Misjonipoodi heade annetajate abiga – kes toob 
kotikesega ukse taha, kes sõidab kohale väikebussitäie 
kaubaga, kes saadab kaugemalt suuremas koguses 
kraami. Poodi pidades põrkume sageli küsimuse vastu: 
miks te kõike tasuta ei anna, kui te kõik saate tasuta?
On üsna arusaadav, kuidas üks rõivas jõuab kaupluse 
letile. Võtame näiteks tavalise trikotaažpluusi, mis on 
korralikust kvaliteetsest puuvillast ning vastupidavalt 
disainitud. Esmalt tuleb visandada tegumood ja suurus 
ning sellele vastavalt teha lõiked. Materjali saamiseks 
tuleb korjata puuvilla, teha sellest kangas, see värvida 
või trükkida ning müügiprotsessist läbi lasta. Lõike järgi 
saab teha kangast detailid, mille õmblejad masinal kokku 
vuristavad. Seejärel tuleb pluus pakendada, turundada 
ja logistilisest tarneahelast läbi saata. Kaupluses algab 
järgmine protsess, mis hõlmab endas klienditeenindust, 
turundust ja  mitmeid taustprotsesse. Nii jõuab pluus 
kliendile koju, kus seda loodetavasti palju aastaid 
tänulikult kasutatakse. Eelnev kirjeldus on ainult põgus 
tutvustus pikale toote valmimise protsessile. 
Ühel hetkel muutub see riideese aga üleliigseks. 
Põhjuseid on palju ja erinevaid. Vahel muutub kandja 
rõivasuurus või maitse-eelistus, vahel tuleb kandes 
pluusile mõni defekt, vahel on mood teinud pöördeid 
või tekib lihtsalt tüdimus. 
Enne teisele ringile saatmist tuleb rõivas kindlasti pesta 
ja võimalusel parandada. Käest kätte riideid jagades me 
ei anna ju samuti musta asja edasi, vaid peseme selle 
enne puhtaks, vajadusel triigime või korrastame. 
Selleks, et rõiva saaks tuua teise ringi poodi, on vaja poodi 
ehk ruumi kui sellist, mis on ette valmistatud kauba 
müümiseks ja väljapanekuks. Ruumi, mis asub mugavas 
kohas, on soe, valge, vajaliku sisustusega (stanged, 
riidepuud, hinnasildid, ostukorvid, pakkematerjal), 
vastab kauplusele vajalikele nõuetele, kus saab maksta 
nii sularahas kui ka kaardiga. Lisaks on vaja, et poes oleks 
inimesed, kes sorteerivad ja korrastavad väljapanekuid, 
annavad nõu ja aitavad ostu korraldada, tegelevad 
laovarudega ja vahetavad välja müüdavat kaupa. Samuti 
on vaja inimesi, kes pühivad tolmu, viivad prügi välja, 
transpordivad ja võtavad kaupa vastu ning vajadusel 
teevad rõivastele parandusi, pesevad neid ja suhtlevad 
nii annetajate kui ka mitmete organisatsioonidega. 
Kindlasti on vaja raamatupidajat, kes rahalisel 
korrektsusel silma peal hoiaks. Kõik, kes heategevusliku 

poega tegelevad, 
teevad oma tööd 
suure südamega ja 
vähese tasu eest, 
kuid kahjuks ei ole 
seda tööd võimalik 
järjepidevalt teha 
tasuta. Pood on 
avatud kuus päeva nädalas, kaheksa tundi päevas. 
Võrdluseks võib igaüks arvutada, mitu tundi ta 
vabatahtlikku tööd päevas, nädalas või kuus on valmis 
tasuta tegema, kui see sisaldaks nii füüsiliselt kui ka 
vaimselt küllaltki katsumusterohkeid ülesandeid. 
Kui kõik eelnevalt kirjeldatu on olemas ja toimib, siis 
saab see pluusike poodi tulla ning lettidel koha sisse 
võtta. Enne seda on teda sorteeritud, hinnastatud ning 
riidepuule või voldituna korvi asetatud. Ja siis hakkab 
rõivaese endale uut omanikku ootama. Mida kauem 
rõivas letil ootab, seda suurem on tema poes hoidmise 
hind, kuid hinnasildil jääb väärtus seismise ajast 
olenemata samaks. 
Vahel saab mõni kvaliteetsem rõivas mitu ringi koju 
ja tagasi teha, enne kui ta riideesemena kasutamis-
kõlbmatuks tunnistatakse. Kui selline rõivas peaks teise 
ringi poodi sattuma, siis üldiselt rändab ta prügikasti, 
kuid mitte Magda Misjonipoes. Siin lähevad defektsed 
rõivad suurde tasuta riiete kasti, kus neid ilma rahata 
võtta võib, neist saab käsitöömaterjal või mõne kodutu 
kassi pesa-alune. Samal ajal tasub meeles pidada, et 
ka tasuta jagatavad asjad vajavad kõike eelkirjeldatut 
ehk sorteerimist, ladustamist, ruumi, valgust, kütet ja 
inimesi, kes seda rõivast liigutavad või kes muul moel 
talle asukoha tagavad. 
Tegelikult on hästi palju muudki, mis ühe pisikese 
rõivaeseme teisele ringile saatmisega kaasneb ja 
millest iga etapp nõuab kellegi panust või raha, kuid 
mida me sageli ei näe või ei taju. Nii võib tõdeda, et iga 
ring tõstab rõiva eluea kuluhinda, mis samas on kordi 
odavam kui tarbida järjest uusi rõivaid neid ringlusesse 
saatmata. Võib piltlikult öelda, et rõivaid ostes kas 
uuena või kasutatuna ja neid hiljem uuesti ringlusesse 
lastes maksame me rõiva eest "rendihinda" ning mida 
pikem on ühe tarbija kasutusring, seda madalam 
on "rendihind" tarbija jaoks ühele tootele. Niimoodi 
rõivast hinnastades me väärtustame eset sarnaselt 
pakendipandile. Siinkohal jääb iga kandja otsustada, 
kas ta oma kasutatud asjad müüb edasi või annetab 
heategevuslikele organisatsioonidele. 
Rõiva elutsüklile või eluringidele sel viisil mõeldes võib 
mõista, miks ei saa tasuta kõiki tooteid poes jagada ning 
miks on vaja määrata neile ostuväärtus. Rõivaid õiglaselt 
väärtustades on võimalik aga saadud tulu kasutada nii 
igapäevase toimimise tagamiseks kui ka abivajajate 
toetamiseks. 
Lõpetuseks toon veel välja ühe olulise aspekti, mis 
kuulub heategevuslike kasutatud asjade poodide 
juurde – see on rõõm. Rõõm andmisest, abi saamisest 
ja leidmisest!



Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi! Ps 119:16

September on Arvo Pärdi loomingu austajatele 
eriline aeg. Kuna maestrol on sel kuul sünnipäev, saab 
Eestimaa eri paikades kuulda ja näha tavapärasest 
rohkem nii tema enda loodut kui temaga seonduvat 
– muusikat, loenguid, filme. Temaatilisi üritusi on nii 
palju, et tuleb teha karme valikuid.
Minu võimalused piirdusid sel aastal kahe üritusega. 
Esimeseks valisin Laulasmaal, Pärdi keskuses 
toimunud  filmiõhtute "Pärt & film" raames näidatud 
filmi „See koht siin“. Kõiki neil õhtutel näidatud filme 
ühendab Pärdi muusika kasutamine. Just selle filmi 
kasuks otsustasin režissööri tõttu. Paolo Sorrentino 
on üks mu kindlaid lemmikuid. Pärdi muusikat on 
Sorrentino kasutanud ka teistes oma filmides. Nähtud 
filmis võis kuulda lõike loost „Spiegel im Spiegel“.
Teiseks valisin kontserdi Tallinna Jaani kirikus 
armsa pealkirjaga “Linnud ja mesilased”. Esines  
Taani vokaalansambel Theatre of Voices Paul Hillieri 
juhatusel. Peale Pärdi esitati inglise, prantsuse ja 
itaalia renessansi- ja barokiaja loomingut.
Pärdi loomingust kanti ette ladinakeelne vokaalteos 
“Da pacem Domine” (Anna meile rahu, Issand). Seda 
teost nimetatakse universaalseks rahupalveks kogu 
maailma valu ja kannatuste eest.

Tänavuste Pärdi päevade 
iga kontserdiga kaasnes ka 
palve “Päästke meie hinged”. 
Selles väljendub kaastunne 
Ukraina rahvale ja vapustus 
vene õigeusu kirikupea 
soosivast suhtumisest Vene 
riigi sõjategevusse.
Pärt on öelnud, et kui 
tema muusika kuulajat 
puudutab, siis seetõttu, 
et hinges avaneb midagi, 
mis seal tegelikult on juba 
olemas. Muusika toimib siis 
nagu väike taskulambi tuli, 
mis seda pisikest nurka valgustab. “Ju me siis salaja 
armastame üksteist. Anonüümselt. See on väga ilus,” 
arvab ta.
Kui me pärast kontserti kirikust väljusime, võttis meid 
vastu lausa müstiline vaatepilt. Leegitsevpunaste 
pilvede taustal helkles suur valge Vabadusrist. Ma 
ei olnud ainus, kes lummatult ukse ette seisma 
jäi. Koduteel läbi hämarduva vanalinna tundus, et 
armastan iga vastutulijat ja möödaminejat.

PÄRDI AEG
kultuurielamusi vahendab Imbi Arro

TÄNU- ja eestPALVED
Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende 
roa omal ajal. Ps 145:15 
Jumal, meie Looja, Sina ei väsi meile andmast oma 
häid ande. Sinult saame kõik, mida me vajame ja 
kasutame. Lase oma armu viljadel – õiglusel ja 
armastusel – küpseda meie sees, et me tänuliku 
südamega õpiksime Sinu ande kasutama kõigi 
inimeste heaks.

TÄNUPALVED
Armas Jumal! Tänu Sulle imelise looduse eest, 
mille sa oled loonud. Tänu Sulle nende inimeste 
eest, kes pühendavad oma elu looduse hoidmisele!
Estri tänupalve: "Armas Issand Jeesus, ma tänan 
Sind, et ma pole kunagi üksi, sest Sina oled minuga 
ja annad mulle oma rahu. Ma tänan, et kinkisid 
elu mu üheksandale lapselapselapsele, et kõik 
on hästi ja võime selle pisikese elu usaldada sinu 
tugevatesse ja armastavatesse kätesse. Tänan, et 
sa kuuled meie palveid! Aamen.”
Armastuse Jumal! Tänu Sulle kõikide andide eest, 
mida oleme Sinult vastu võtnud. Tänu Sulle, et 
õpetad meid armastuses neid ande kasutama kõigi 
inimeste jaoks!

EESTPALVED
Armas Taevane Isa! Õnnista tööd meie koguduses. 
Anname Sinu hoolde kõik planeeritud üritused ja 
nende toimumise. Õnnista ka Magda Misjonipoe 
tegevust, et neil oleks olemas kõik toimimiseks 
vajalik!
Armas Jumal! Palume õnnistust meie 
eestpalvekogudusele, Tartu Pauluse kogudusele. 
Palume koguduse vaimulikud ja töötegijad Sinu 
hoidvatesse kätesse! 
Kallis Jumal! Palume, et sõda Ukrainas võiks 
lõppeda. Palume kõikide inimeste eest, kellel 
pole talvele vastu minnes piisavalt sooja eluaset, 
riideid ja muud eluks vajalikku. Palume, et kõik 
eluks vajalik nende inimesteni jõuaks!
Armas Jumal! Palume kogu loodu eest. Palume, 
et inimkond õpiks ometi kõike seda ilusat 
hoidma, mis tema hoolde on antud!

PS! Kui koged Jumala vastust oma palvetele, siis palun 
jaga oma TÄNUPALVEID siin ajalehes, et julgustada 
teisigi.  
Samuti võid julgelt saata oma EESTPALVESOOVE, et ka 
teised koguduse liikmed saaksid sinu eest palvetada.



Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!
See ongi suurim ja esimene käsk. Mt 22:37-38
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LASTELEHT
kiri laatsaruseltkiri laatsaruselt

Tere, armsad väiksed ja suured lugejad.
Minu nimi on Laatsarus. Räägin täna teile 
natuke endast, oma perest ja sõpradest ning 
ühest erilisest sündmusest.
Elan Jeruusalemma lähistel asuvas Betaania 
külas oma kahe vanema õega. Meil on üks 
hea sõber, kes meid armastab. Muidugi 
armastavad teised meie sõbrad meid 
ka, kuid tema armastus tundub hoopis 
teistmoodi. Selles on midagi jumalikku.
Ja kui ta räägib, siis tema õpetus on ka 
hoopis teistmoodi. Kõik, mis ta õpetab, 
tundub nii õige ja hea. Ükskord mu õed 
läksid isegi selle pärast tülli, sest üks neist 
jäi teda kuulama ja teine pidi tegelema 
igapäevatoimetustega!
Ühel päeval juhtus, et ma jäin haigeks ja 
surin ära. Juudi kombe kohaselt maeti mind 
hauakoopasse. Korraga kuulsin ma oma kalli 
sõbra häält, mis mind hauast välja kutsus ja 
muidugi ma läksin tema juurde! Pärast öeldi 
mulle, et mu keha oli hauas olnud 4 päeva. 
Ise ma seda ei tea, sest seal, kus mu hing 
vahepeal oli, puudus aeg. 
Minu nimi tähendab heebrea keeles “Jumal 
on aidanud” ja sel hetkel, kui ma hauast 
elusana välja astusin, läks mu nime tähendus 
tõesti täide. Aitäh sulle, armas sõber Jeesus! 
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10. septembri kauni päikeselise laupäeva pärastlõunal võtsin 
suuna Pääsküla rappa. Aga mitte üksi! Minuga olid kaasas 
koguduse noored Olesja, Anna ja Estreia ning meie uus 
vabatahtlik Renata! Ilm oli tõesti ilus ja kuigi meie jalad said 
ühes kohas natuke märjaks, siis tuju püsis hea. Linnulaulu 
asemel kuulsime pigem harjutusväljakult laske, kuid vaikuses ja 
värskes õhus oli hea koos olla, rääkida ja toitu jagada. 
Mõtlesin selle matka ajal Aabramile, kes pidi ka teele asuma 
Jumala juhtimisel. Meil olid rabas olemas kaardid, laudteed ja 
tegime seda nii-öelda hobikorras või meelelahutuseks. Aabram 
sai toetuda vaid Jumala sõnadele. Võtame tema usaldusest 
Jumala vastu eeskuju endagi igapäevaelus! 

Retk pääsküla rappa
Maris Kuldkepp, laste- ja noortetöö juhendaja



VAIMULIKE KÕNETUNNID KOKKULEPPEL:
TIINA KLEMENT – koguduse õpetaja; e-post: tiina.klement@hotmail.com; tel: 5373 0718
JAAN LAHE – koguduse abiõpetaja, teoloogiadoktor; e-post: usundiuurija@gmail.com; tel: 516 7724
ÜLLE REIMANN – koguduse diakon; e-post: mustamae.kogudus@gmail.com; tel: 5664 6029
IMBI ARRO – diakon emeeritus; e-post: imbiarro@gmail.com; tel: 551 7970
Lastetöö juhendaja Maris Kuldkepp – e-post: kepamaris@hotmail.com; tel: 5672 6863
Kantor ja Misjonikoori juhataja Maarja Vardja – e-post: maarjavardja@gmail.com

(Liikme)annetused:
Annetuse saaja: EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus
Luminor pank, konto: EE311700017002962090 või LHV pank, konto: EE757700771000677814
Luminor pank, konto: EE241700017003221206 (Mustamäele kiriku ehitamise heaks) 
Koduleht:  www.mmmk.ee 
E-post: Mustamae@eelk.ee ja mustamae.kogudus@gmail.com
Koguduse aadress: Kiili 9, Tallinn 13423
Magda Misjonipood: A. H. Tammsaare tee 89, II korrus; avatud E-R 10-18, L 11-15, P suletud.
e-post: magdapood@gmail.com; tel: 600 2222; Facebook.com/magdapood
Ajalehe toimkond: kujundaja Jaana Maria Unga, keeletoimetaja Auli Tohv

kuukava Oktoober 2022

01.10 Andrus Kuusk
05.10 Reena Kuusekänd
10.10 Liisi Lausen
10.10 Ingrid Kaldoja
15.10 Renate Ode
15.10 Katrin Elisabeth Kaljapulk
23.10 Kaimo Klement
23.10 Luiis-Arabella Kütismaa
24.10 Marta Koppelmann
25.10 Marek Koppelmann
27.10 Elina Rätsep
30.10 Erko Kommusaar

Helde Jumal, 
igal sammul Sa näitad 
oma tarkust ja armu 
oma rahvale. Palun õpeta 
meid märkama, austama ja 
andestama. 
Aamen.

Leheküljel kasutatavad graafilised illustratsioonid: freepik.com

Jumalateenistus armulauaga  
pühapäeviti kell 15  
Perejumalateenistus armulauaga 
kuu esimesel pühapäeval (02.10 ja 06.11) kell 12

EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudusele on mugav 
annetusi teha, kasutades mTasku rakendust. mTasku kaudu 
turvaliste maksete tegemiseks tuleb sul mTasku rakendus 
alla laadida ning Mobiil-ID, Smart-ID või pangalingi kaudu 
isikustada. Skaneeri seejärel paremal trükitud QR-kood ja vali 
soovitud annetussumma. Vali mTaskus sobiv maksevahend ja 
vajuta MAKSA. Aitäh annetuse eest!

Õnnitleme 
sünnipäeval!

KOGUDUSES TOIMUB:
L 08.10 kell 16 Noortekas
P 09.10 kell 12  Lastekirik
N 20.10 kell 12 Elurõõmsad ja tegusad
P 23.10 kell 12 Lastekirik
T 25.10 kell 18 Kohtumisõhtu "Eluleib", külas Keila  
   koguduse vaimulik  Matthias Burghardt
N 27.10 kell 18.30 Dr Jaan Lahe piibliseminar 
R 28.10 kell 19 Palvus Taizé lauludega
L 29.10 kell 17 Noorte kostüümipidu
P 30.10 kell 12 Mudilaskirik
Eine Piibli ja palvega teisipäeviti (va 25.10) kell 13.30 

Kui soovite koguduse ajalehte edaspidi endale 
postkasti tellida, siis palun andke oma soovist 
teada e-posti aadressil Mustamae@eelk.ee või 

mustamae.kogudus@gmail.com. 
Ajalehe leiate ka kogudusest kohapealt,  

samuti saab seda lugeda koguduse kodulehel:  
https://mmmk.ee/ajaleht


