
„Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja 
mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. 
Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis 
oleks neid rohkem, kui jõuab ära lugeda.” Ps 40:6
23. novembril tähistame koguduse kaheteist-
kümnendat aastapäeva. Kui möödunud ajale tagasi 
vaatan, siis pean tunnistama, et see on ainult üks suur 
ime, et me kogudusena olemas oleme. Veel suurem 
ime on see, et meil on imekaunis kirikuhoone. Mõni 
nädal tagasi viskasin pilgu peale meie koguduse 
ajalehtedele ja olin üllatunud, millest kõigest me seal 
nelja aasta jooksul oleme kirjutanud. Palju kauneid 
mälestusi kerkis silme ette ja süda täitus tänutundega 
– nii palju ilusat on tehtud, nii palju erilisi kohtumisi 
toimunud! Igapäevaselt ise kõigi toimetuste sees olles 
jääb mõnikord märkamata, kui erakordne on käesolev 
hetk. Õnneks oleme jäädvustanud nii sõnas kui ka pildis 
palju olulisi sündmusi, mis muidu unustuse hõlma 
vajuks. Nüüd saame lugeda omaenda lugu ja mõista, 
kuidas Jumal väga eriliselt on tegutsenud inimeste ja 
olukordade kaudu – Ta on alati olnud kohal.  
Siinkohal meenuvad prohvet Sefanja raamatu read: 
„Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta 
rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust 
sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu.” Sf 3:17
Tõepoolest, kui Jumal ei oleks olnud meie keskel, siis 
poleks täna ka Mustamäe kogudust. Tema on õnnistanud 
piskut ja teinud selle suureks just nii, nagu viie leiva 
ja kahe kala loos. Ma armastan seda lugu Piiblis väga, 
sest see ütleb, et võimatu saab võimalikuks, kui sa käid 
oma eluteed koos Issandaga ja oled osaduses teiste 
kristlastega.
Tahan tänada igat inimest, kes Mustamäe kogudust 
on toetanud ja teeb seda jätkuvalt – teie läbi on Jumal 
andnud kogudusele igapäevast leiba. Samuti tahan 
tänada kõiki neid, kes osalevad jumalateenistustel ja 
muul viisil aktiivselt koguduse töös – teie kaudu saab 
Jumala armastus nähtavaks koguduse keskel. Mõnikord 
mõeldakse, et kui Jumal õnnistab ja armastab, siis on 
see midagi abstraktset, mida ei saa käega katsuda. 
Kuid Jumala armastus ja õnnistus on sama reaalne kui 
teine inimene sinu kõrval, sest Jumal toimib maailmas 

inimeste kaudu, kes 
armastavad tema 
ainusündinud Poega 
Jeesus Kristust - niisiis 
ka Sinu kaudu, hea 
ajalehe lugeja.
Ilmselge on seegi, et 
need 12 aastat pole 
möödunud valutult. 
Koguduses on olnud aegu, kus meie püsimajäämine on 
rippunud juuksekarva otsas ja seda erinevatel põhjustel. 
See on usuelu paratamatus, et aeg-ajalt tuleb ka kõige 
ustavamail silmitsi seista raskustega ning vahel isegi 
kurja endaga. Eks Kurat tahab lõhkuda seda, mida 
Jumala rahvas on üles ehitanud. Ta tahab lõhkuda ilusat 
ühiselu, mida kristlased omavahel on loonud, püüdes 
külvata kahtlusi ja lahkhelisid ustavate sekka. Kui see 
ei õnnestu, siis on tal sadu muid viise, kuidas inimesi 
Kristuse koguduse osadusest eraldada. Miks ma sellest 
kirjutan? Sellepärast, et me igaüks peame kasvama 
vaimulikus tarkuses ja valvama oma südant, et keegi ei 
saaks ühtegi meist eemale meelitada Kiriku osadusest 
ega usust Issandasse Jeesusesse Kristusesse. 
Apostel Peetrus on kirjutanud: „Olge kained, valvake! 
Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, 
otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, 
teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu 
kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid 
on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, 
parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid.” 1 Pt 8-10
Meie koguduse aastapäev langeb kirikuaasta viimasele 
nädalale, mis kuulutab seda, et tuleb päev, kus see maailm 
lõpeb ja siis peavad kõik inimesed seisma Kristuse 
kohtujärje ees. Minu meelest on see väga tähendusrikas, 
et me just sel ajal koguduse asutasime ja võiks öelda, 
et isegi luterlik, sest just Martin Lutherilt pärineb see 
tuntud mõttetera: „Kui ka homme oleks maailma lõpp, 
siis täna istutaksin õunapuu.» See tähendab, et olgu 
ajad millised tahes, alati peab kogudusi rajama, kirikuid 
ehitama ja Jumala sõna tuleb alati jagada. 
Head kirikuaasta lõppu ja rohket õnnistust 
kogudusele 12. aastapäevaks!

EELK Mustamäe  

MAARJA MAGDALEENA 
koguduse ajaleht
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12 imederikast aastat
Tiina Klement
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Kristel Mägedi-Vaik maal "Viis leiba, kaks kala"

Sest Issand on meie kohtumõistja, Issand on meie käsuandja, Issand on meie kuningas, tema päästab meid. Js 33:22 1
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Ja ma annan teile karjaseid oma südame järgi, ja need karjatavad teid targasti ja taibukalt. Jr 3:15

Külaskäik norra, risØri sõpruskogudusse
Marilin Pärna

21. oktoobri varahommikul kogunes väike seltskond 
ajalehe- ja "Martade" grupi tegusaid naisi lennujaamas. 
Ees ootas sõit Norra, Risøri linna. Reisi eesmärk oli 
tutvuda ja luua sõprussidemeid meie uute toetajatega, 
kes just hiljuti valisid endale misjoniprojektiks Eesti. 
Pärast mitmeid lennutunde jõudsime kohale ning 
meid võtsid vastu Risøri koguduse töötegija Bjørn 
Hasselgård ning sama koguduse vaimulik Ellen Gryting. 
Jagati ära, kes kus ja kellega elab, ning õhtu lõpetuseks 
saime Hiina restoranis head sööki nautides omavahel 
tuttavaks ja panime paika järgmiste päevade plaanid. 
Laupäeval tutvustati meie reisiseltskonnale imelist 
Risøri linna. Fjord koos väikeste saarekestega, 
kaljud, sadamad, valged armsad majakesed omaette 
vaatamisväärsusest ukseesistega tõid kõigile naeratuse 
suule. Puhas idüll. Väga erilised fotod said tehtud 
kõrgelt mäe otsast, kus avanes vaade kogu linnale. 
Käisime ka kohalikes väikestes 
poodides. Sadamalinnas on kalapoe 
külastus lausa kohustuslik, valik pani 
suud vett jooksma. Lisaks pidasime 
väga oluliseks käia NMS (Norra 
Misjoniseltsi) teise ringi poes, kus sai 
müüjaprouadega mõtteid vahetada 
ja rääkida meie Magda Misjonipoest. 
Tõeline pärl oli Risøri kirik, mis 
ehitatud 1647. aastal. Sisse astudes 
arvasid nii mitmedki, et nad on 
sattunud justkui muinasjuttu. 
Fantastiliselt kujundatud interjöör, 
kus kaunid lühtrid valgustavad lakke 
maalitud pilvi ning armsaid puidust 
kirikupinke ja rõdusid. Erilist 
tähelepanu pälvis altarimaal, mis 
esialgsete plaanide järgi pidi jõudma 
hoopis Riiga. Kahjuks maali vedanud 
laev uppus Risøri juures, kuid see 
maal sai päästetud. Maali autor on 
Rembrandt või keegi tema õpilastest 

ning teadaolevalt on see ainuke viimse õhtusöögi 
temaatikaga altarimaal, mille peal on koer. 
Kuid Risøri kirik ei olnud ainus, kus saime privaattuuri. 
Meid viidi 1150. aastal ehitatud Søndeledi kirikusse. 
Sealses interjööris kasutatud värvid sarnanesid Risøri 
kiriku omadele. Taas muinasjutt! Uhkusega näidati 
ristimiskaussi, mida on kasutanud juba 37 põlvkonda. 
Lisaks sai mööda kitsaid treppe tõusta kiriku kellatorni. 
Tutvusime ka kogudusemajaga, kus pilku köitsid 
avarad piljardilauaga ruumid noortele. 
Pühapäev oli selle reisi kõige tähtsam päev! Kell 11 
hakkas Risøri kirikus jumalateenistus. Sisenesime 
kirikusaali protsessioonis koos samal päeval 
ristitavate lastega. Teenistuse käigus said norrakad 
eesti keeles piibliteksti kuulata. Jutluse lõpus laulis 
Maia Mägi norra keeles ning mängis postluudiumiks 
klaveripala. Peale teenistust toimus kogunemine 
Risøri kiriku kogudusemajas, kus oli ühissöömine ning 
norrakatel oli võimalus tutvuda Mustamäe ja Saku 
koguduste tööga. Saku kogudus on samuti üks osa 
nende misjoniprojektist. Kohalikega vesteldes möödus 
aeg kiirelt ning huvitavalt. Oleme saanud endale head 
sõbrad Norrast, kellega koostööd teha. Tänutäheks 
sooja vastuvõtu eest kinkisime Risøri kogudusele 
meie koguduse liikme Kristel Mägedi-Vaigu maalitud 
kunstiteose ning loomulikult Eesti šokolaadi ja kommi. 
Pühapäeva õhtupoolikul oli hea võimalus tutvuda 
veel teise Risøri kirikuga, mis kannab Frydendali 
nime. Kirikusaal on seal avaram ning lage kaunistavad 
pilvede asemel tähed. Orel on uhke, täpselt nagu 
kahes eelnevalt nähtud kirikus. Saime uurida kahte 
19. sajandist pärit Piiblit. Kiriku kõrval asuvas 

kogudusemajas tutvusime koguduse 
tööga. Ruume on palju, eriliselt 
jäid meelde käsitöö- ja legotuba, 
väikelaste kogunemisruum ning 
uus ruumikas köök. Meile räägiti 
koguduse plaanidest ning tõdesime, 
et paljuski on koguduste mured ja 
rõõmud Norras ning Eestis sarnased. 
Õhtud möödusid mõnusalt 
jutustades ning koos kokates ja 
süües. Söömine ikka ühendab 
inimesi ning toidulaua ääres on 
lihtne mõtteid vahetada. 
Meie Martad – Tiina Klement, Jaana 
Maria Unga, Ülle Reimann, Imbi Arro 
ja Marilin Pärna – koos muusiku 
Maia Mägiga on südamest õnnelikud, 
tänulikud ja rõõmsad, et nii oluline 
ja edukas reis sai tehtud, ning tänu 
Jumalale, et kõik läks hästi! 



Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.” Rm 1:17 3

Eelmisel aastal detsembris esmaettekandele tulnud 
jõulumuusikal "Valgus Valguses" rõõmustab ka sel 
aastal  vaatajaid-kuulajaid. 
10. ja 11. detsembril kell 16 Mustamäe kirikus 
etenduv muusikal toob lavale juba tuttava jõululoo, kuid 
vaatajate üllatamiseks on muusikal saanud täiendusi 
ja uuendusi. Muusikali on oodatud vaatama kõik, 
pisikestest lastest kuni täiskasvanuteni, kes hindavad 
kvaliteetset heliloomingut ning harrastusteatri isiklikku 
lähenemist loole.
Muusikali teema on juba tuhandeid aastaid vana, ent 
ometi igal aastal uus. Kaugel Petlemma linnas sünnib 
lapsuke, kellest saab kuningate Kuningas, tõotatud 
Messias. Ta sünnib väga lihtsates tingimustes, kuid teda 
kummardavad nii lihtsad karjased kui kõrged kuningad. 
Kuid mida arvavad sellest loost inglid ise? Mis roll on 
inglitel Jeesuse sünni ja kuulutuse osas? Mida on meil 
vaatajatena õppida sellest loost? 
Laupäeval, 10. detsembril esitletakse ka Misjonikoori 
CD-plaati "Valgus Valguses", kuhu on salvestatd 
kõik uued ja vanad muusikalis kõlavad palad. Peale 
muusikali on mõlemal päeval avatud kohvik. Soovitame 
kaasa varuda sularaha või varakult seadistada oma 
nutitelefonis M-tasku rakendus. 

Muusikal "Valgus valguses" tuleb taas
Jaana Maria Unga

Noored Pauluse päevadel
Maris Kuldkepp

Septembrikuu viimasel päeval võttis väike grupp 
Mustamäe koguduse noori suuna Tartusse, et minna 
sünnipäevale. Nimelt said meie käesoleva aasta 
eestpalvekoguduse, Tartu Pauluse korraldatud 
igasügisesed Pauluse päevad 25-aastaseks. Meie 
kogudusest osalesid Jennifer, Carola ja Carmen. 
Nädalavahetuse teema oli “Elu valikud” ja sellel teemal 
korraldati mitmeid huvitavaid seminare, Piiblikümblus, 
palvusi ning grupiseminar omal valikul. 

Saime teha pikema 
jalutuskäigu kaunis 
sügiseses Tartus. Ilm 
oli soe ja kuiv. Selle 
kahe päeva jooksul 
nägime mitme eri 
konfessiooni kirikuid. 
Laupäeva õhtul toimus 
Pauluse kiriku krüptis 
Ööbiku Trio kontsert 
ning Taizé palvus. Vabal 
ajal mängisime vanade 
ja uute sõpradega 
erinevaid kaardimänge. 
Väga eriline oli ööbida 
kirikus! Magasime 
kaasavõetud madratsitel 
ja magamiskottides 
Pauluse kiriku rõdul. 

Carola sõnul oli ta juba aastaid oodanud, et saaks 
kirikus ööbida. Oli veidi jahe magada, kuid see oli vaid 
üks öö ja kogemus oli seda väärt. Teise öö veetis meie 
väike grupp saalis, kuna pidime teistest varem ärkama, 
et minna Tallinna rongi peale, jõudmaks Mustamäele 
pereteenistusele. 
Meie noortele meeldis Tartus väga, lisaks oli see Carmeni 
jaoks esimene ja Carola jaoks teine kord Tartut külastada. 
Neile meeldis ka koos laulda ning uute inimestega 
kohtuda. Carola kohtas suvisest JäPe laagrist tuttavaid 
inimesi ja oli vahva uuesti neid näha ning Carmen sai 
innustust, et järgmisel suvel samuti JäPele minna. Minu 
jaoks oli eriti tore, et Jennifer tuli meiega, kuna lapsest 
on saanud teismeline ja ta on tulnud tagasi kirikusse, kus 
ta lapsena üritustel osales. 
Kõigile kolmele meeldis Kadre Arikaineni Piiblikümblus, 
koos laulmine ja Tartus jalutamine. Samas oli piisavalt 
vaba aega ka inimestega suhelda ja mängida. Õekesed 
osalesid minuga koos Robert Bunderi huvitavas 
teoloogiast rääkivas grupiseminaris ning neile jäi 
südamesse Taizé palvus. Minu kui noortejuhi jaoks oli 
tore olla koos oma noortega võrdselt osaleja rollis ega 
mitte midagi korraldada (kui edasi-tagasi reis välja 
arvata). Suur rõõm oli olla tagasi Tartu linnas, mida ma 
üheksa aastat oma koduks võisin kutsuda. 
Anti lootust, et kevadel toimub seal midagi sarnast, ja 
ma usun, et meid on siis Mustamäelt juba rohkem noori 
minemas!



Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame! Ps 90:12
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LEERITUND 4: PATT JA LUNASTUS (15. osa)
Jaan Lahe

Roomakatoliku kirik võttis AUGUSTINUSE 
patukäsitluse omaks ja tunnistab seda tänaseni. 
Augustinus on 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.
LUTHERI meelest puudub ka ristitud inimesel 
võime mitte patustada ning ainus, millele ta loota 
võib, on see, et Jumal ise ta viimaks patust vabastab. 
Selles küsimuses oli Lutheril terav kokkupõrge 
humanist ERASMUSEGA ROTTERDAMIST (1466-
1536), kes kaitses katoliku kiriku patukäsitlust, 
rõhutades inimese vaba tahet. Erasmuse seisukoht 
oli, et tahtevabaduse eitamine muudab küsitavaks 
igasugused moraalsed juhised. Ent Erasmus ja Luther 
rääkisid teineteisest mööda – Luther ei mõistnud 
pattu moraalse nähtusena, vaid inimese ja Jumala 
suhte rikutusena, mille põhjustab inimliku tahte 
pöördumine Jumala tahte vastu.
Tänaseni on jäänud luterlikus teoloogias püsima 
käsitlus patu totaalsusest ja pärispatu säilimisest ka 
pärast ristimist, mis tähendab, et inimesel puudub 
tahtevabadus patustamise suhtes. Ta võib küll 
hoiduda rasketest teopattudest, mis samaaegselt 
kvalifitseeruvad ka kuritegudeks, nagu mõrvamine 
või varastamine, kuid sama ei kehti näiteks dekaloogi 
esimese käsu kohta, mis keelab muude jumalate 
teenimise Jumala kõrval. Need muud jumalad ei 
pea olema teiste religioonide jumalused. Lutheri 
käsitluses on inimese Jumal (või ebajumal) see, 
kellele/millele ta paneb kogu oma lootuse. Selleks 
võib saada mõni idee või maine asi, ja sel puhul 
muutub see kohe ebajumalaks ning selliste pattude 
vastu pole Lutheri arvates kaitstud ka ükski kristlane.
Lutheri patukäsitlust on nimetatud pessimistlikuks, 
ent pigem tuleks seda nimetada realistlikuks. 
Luterliku arusaama järgi ei ole patt eeskätt üks või 
teine konkreetne tegu, vaid on inimese seisund, mis 
mõjutab tema suhet Jumala, iseenda ja kaaslooduga 
ning millest inimene end omal jõul vabastada ei 
suuda. Inimesel on küll piiratud otsustamisvabadus 
oma toimingute üle, vabadus teatud toimingutest 
hoiduda ja vastutus oma tegude eest ehk moraalne 
vastutus, kuid kuna patt hõlmab kogu inimisiksust, 
siis ei piirdu ta vaid moraalsete valikute ja moraalselt 
hinnatavate tegude tasandiga, vaid ületab selle, olles 

luterliku arusaama kohaselt mitte eeskätt moraalne, 
vaid eksistentsiaalne kategooria. Inimene on küll oma 
toimingutes vaba, aga ta ei käsuta oma tahet, st ta ei 
ole suuteline seda muutma. Luterliku patukäsitluse 
kohta ei saa siiski väita, et see kujutaks inimese 
olukorda lootusetuna, sest see rõhutab, et koos 
kuulutusega patust peab alati kaasnema kuulutus 
Jumala armust, mis võib inimese lunastada, ehk 
teiste sõnadega – patt ja lunastus on korrelaadid.

PATT JA KURJUS
Filosoofias tehakse vahet kurjuse eri liikide 
vahel. Nii jagatakse kurjust näiteks füüsiliseks, 
moraalseks ja metafüüsiliseks kurjuseks. Füüsiline 
kuri tähendab inimvälise päritoluga kurjust, mille 
põhjused on füüsilised, st looduslikud. Sellesse 
kategooriasse liigitatakse sellised erinevad nähtused, 
nagu inimestele looduskatastroofides tekkinud 
kannatused, haigused ja loomulik, st mitte inimese käe 
läbi aset leidnud surm. Moraalse kurja alla liigitatakse 
kõik inimese teod (aga ka soovid ja kavatsused), mida 
hinnatakse moraalselt halvaks. Metafüüsiline kuri 
on seevastu transtsendentsest sfäärist lähtuv kurjus, 
mida paljudes usundites personifitseerivad saatan 
(või mõni tema sarnane olend, nt Angra Mainyu 
(Ahriman) muinaspärsia usundis, keda on peetud 
üheks saatana prototüübiks judaismis ja kristluses) 
ning kurjad vaimud ehk deemonid.
Religioonid keskenduvad peatähelepanu kahele 
viimati nimetatud kurjuse liigile, kuigi ka inimestele 
osaks saavaid maiseid hädasid on püütud religioosselt 
seletada. Enamasti peetakse neis moraalset ja 
metafüüsilist kurjust omavahel seotuks. Nii loeti 
näiteks judaistlikus ilmutuskirjanduses kõike 
halba, mida inimesed teevad, pärinevaks saatanast. 
Saatana kuju esineb ka kristlikus pärimuses, kuigi 
tänapäeva teoloogias on see muutunud perifeerseks. 
Maailmas valitseva kurja olemasolu seletatakse 
enamasti õpetusega patust, mis lähtub Jumalast 
ärapöördunud inimlikust tahtest. Kuigi see tugineb 
transpersonaalsele (sealpool isikut asuv, isiku piire 
ületav) pärispatule, mis ei allu inimese tahtele, 
käsitletakse seda, kuivõrd inimene viimasega lepib 
ja nõustub, tema süüna. Patt aga ei ole siiski üksnes 
süü, vaid sellel on veel muidki aspekte. Patt hõlmab 
ka moraalset kurjust, kuid ei ole sellega kattuv, kuna 
inimese ja Jumala suhe on eeskätt metafüüsiline, 
mitte moraalne suurus. Seega võib öelda, et patt on 
kristluses samane metafüüsilise kurjusega ja seda 
sõltumatult sellest, kas patu puhul omistatakse mingi 
roll muu hulgas ka saatanale.



Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.
Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. 2Pt 3:13-14
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Reisides Jumala radadel. Šotimaa
Ülle Reimann

Väga paljud meist on tuttavad keldi palvetega, on neid 
lugenud või kellegi esituses kuulnud. Need unikaalsed 
ja omanäolised palved said sündida vaid konkreetsetes 
oludes Põhja- ja Lääne-Šotimaa mägismaal ning saartel 
lambaid karjatades, lastele unelaule lauldes jne.
Britanniasse jõudis kristlus juba 3 saj. II poolel ning 4. 
sajandil kujunes välja oma traditsioonidega kristlik kirik, 
kuhu ei jõudnud kõik Rooma uuendused ja direktiivid. 
Germaanlaste sissetungi järel otsisid kristlased abi 
keltidelt. Iirimaal kerkinud askeetlik kloostriliikumine, 
mis väärtustas usu edasi kandmist ja praktilist inimeste 
aitamist, laienes 6-7. sajandil Lääne-Šotimaa saartele 
ja sealt edasi (Iona klooster rajati aastal 563, sellest 
sai oluline teoloogia ja kristliku kultuuri keskus). Mõne 
sajandi jooksul jõudis liikumine kanduda sügavale 
mandrieuroopasse. Iirimaal ja Šotimaal oli liikumine 
eluliselt vajalik, kuna praktiliselt puudusid linnad 
ja usku kandsid edasi kloostrid ja kloostrikirikud. 
Kloostrite ümber tekkisidki väikesed linnakesed.
Ka tänasel päeval võib sõita läbi Šotimaa mägismaa 
ning saarte väga pikalt, enne kui mõni inimasustus 
silma paistab. Unikaalse looduse kaitseks on loodud 
ulatuslikud maastikukaitsealad, kuhu inimesi ei lubata. 
Pealtnäha armsad ja ilusad mäed on seal tegelikult 
väga raskesti läbitavad. Matkaradadele me seekord 
ei jõudnudki, sest eesmärk oli näidata seda imelist ja 
kauni loodusega maad ühele kallile inimesele, kes oli 
unistust sinna jõudmisest palju aastaid endas kandnud. 
Õnnistuse märgiks meie reisile sirutas tagasisõidul 

ennast üle mägismaa imeline vikerkaar, kui umbes 450 
meetrit üle merepinna lookleval teel peatuse tegime ja 
reisijuht lubas meil jalgade sirutamiseks üle lambatara 
ronida ning käega katsuda seal kasvavat samblikku.
Põhja-Šotimaa kaunis, natuke müstiline loodus oma 
mägede, orgude ning mööda sildu ja mäekülgi lookleva 
raudteega on andud meile kõigile tuttavale filmile Harry 
Potterist oma näo. Kõigepealt on oluline, et J.K. Rowling 
kirjutas raamatu “Tarkade kivi” Edinburghis. Nägime 
eemalt paika, kus vändati osa Harry Potteri filmidest. 
Nägime ka orgu, kus tehti kõik Hagridi koduga seotud 
stseenid. 
Šotimaa ajalugu on oma maa (kuningriigi) vabaduse 
eest seismise, karmide võitluste, reetmiste, vabaduse 
kaotuse ja taas vabadusele pürgimise ajalugu, millele 
võisime reisi jooksul kaasa elada. Saime teada, et 
iseseisvuse mõtted pole seal kuhugi kadunud. Järgmise 
aasta oktoobrisse planeeritakse uut referendumit, et 
praegusest Ühendkuningriigist lahku lüüa.

ürituste sari "Eluleib"
Marilin Pärna

25. oktoobril sai meie koguduses algus pandud uuele 
ürituste sarjale “Eluleib”. See kujutab endast üht 
mõnusat õhtut, kuhu on kutsutud külaline rääkima 
mõnel kindlal teemal. Vestlusringi juurde kuulub ka 
maitsemeelte rõõmustamine hea ja paremaga, muusika 
ning kindlasti palve. 
Kuna oktoobris tähistatakse Eestis leivanädalat, siis 
sel korral käsitlesime igapäevase leiva teemat. Kokku 
tulnud üle kahekümne inimese said esialgu õhtu 
teemale kohaselt maitsta erinevaid leibasid mitmete 
isesuguste määretega, magusaks ampsuks banaanileiba 
ja saiavormi ning juurde juua taimeteed. 
Külaliseks kutsutud Keila Miikaeli koguduse õpetaja 
Matthias Burghardt rääkis meie igapäevasest leivast 
väga kaasahaaravalt ja humoorikalt. Ta tõi elavalt 
põrandal istudes näiteid, kuidas ja mida Jeesuse ajal 
söödi. Mitmete paralleelsete Piiblist võetud võrdluste 
kaudu jõudsime kõik tõdemiseni, et leib on kõige 
käegakatsutavam asi Meie Isa palves ja et Jumal on 
meie taevane leib. Lõbusate valikvastustega küsimused 
aitasid suurepäraselt ka kooliõpetaja ametit pidaval 
Matthias Burghardtil publiku vestlusesse kaasa haarata. 
Välja tulid põnevad faktid, saime teada, et müntidel 

kujutatud viljapead on seal tänu Martin Lutherile ning 
kuna Petlemm tähendab heebrea keelest otse tõlkides 
„leiva maja”, siis võime öelda, et Jeesus ongi pärit 
“leivakülast”. 
Muusikat ning ühislaulmist korraldasid Maarja Vardja 
ja Kaimo Klement. Lisaks esitas ühe loo Kristel Mägedi-
Vaik. Publik, keda oli nii meie kogudusest kui ka mujalt, 
jäi üritusega väga rahule. Matthias pälvis suure aplausi 
ning tänas ka meid sooja vastuvõtu eest.
“Eluleib” hakkab toimuma kolm kuni neli korda aastas, 
igal korral uue põneva teemaga. 



Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; Sinu kaitse alla ma kipun! Õpeta mind tegema Sinu meelt mööda, sest Sina oled mu 
Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal! Ps 143:9-10
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Foto Daniil Logovoi isikunäituselt Tartust

Sahtleid koristades jäi kätte üks aastatagune Postimees, 
mille olin ilmselt tahtlikult alles hoidnud. Ei tulnud aga 
kohe meelde, mis põhjusel. Lehte läbi lapates leidsingi 
põhjuse – Evelyn Kaldoja intervjuu dominikaani 
preestri Alain Arnould’ga. 
Dominikaanid on tuntud oma intellektuaalse 
traditsiooni poolest. Nende seas on rohkelt õppejõude, 
loomeinimesi ja teisi haridust nõudvate ametite 
esindajaid. Hea haridus ja elukestev õppimine on selle 
ordu kutsumus.
Siin rubriigis aga teen sellest loost juttu seepärast, et 
Arnould oli olnud 17 aastat Brüsselis kunstiinimeste 
kaplaniks. Nii nagu mina, üllatus sellisest kaplanaadist 
kuuldes ka ajakirjanik. 
Arnould kiitis Brüsseli peapiiskopi omaaegset otsust 
selline ametikoht luua. Tema sõnul on kunstiinimesed 
sageli kiriku suhtes vaenulikud. Ta aga ei heida seda 
ette neile. Pigem näeb ta põhjusena kiriku poolset 
huvi puudumist selle valdkonna vastu ja tahtmatust 
elada tänapäevas. Ühelt poolt meedias kajastuv 
pealispinnaline pilt ja teisalt kirikutes levinud 
minevikukristluse nostalgia on moonutanud arusaamist 
kristluse olemusest. “Kui autoga sõites vaadata vaid 
tahavaatepeeglisse, satud väga ruttu liiklusõnnetusse. 
Sa pead lisaks silmanurgast taha kiikamisele vaatama 
ettepoole,” ütleb Arnould. Ta rõhutab, et kristliku 
sõnumi edastamiseks tuleb leida keel, mida tänapäeva 
inimene mõistab, mis avab talle ukse. Kunstnikke 

näebki ta ukse avajatena. Kunstinäitusel, kontserdil, 
teatris ja mujal kerkib küsimusi, millele vastuse 
otsimine võib olla tee algus. Kunstnikel on tundlikkus 
märgata ajastu märke ning oskus neid väljendada 
kunstilistes kategooriates. Kristlastena on meil tark 
neid kuulata, et mõistaksime aega, milles elame, ning 
meie palved oleksid tänaste inimeste vajaduste eest.
 Olgem avatud kristlased, kellel on ühiskonnale midagi 
öelda ja meenutada Jumala olemasolu – oma käitumise, 
helduse, solidaarsuse, kirjutiste, kunsti ja sooviga 
ehitada inimesi ühendavaid sildu.  See on kunsti-
inimeste kaplani Alain Arnould’ soovitus.

Kunstiinimeste kaplan
kultuurielamusi vahendab Imbi Arro

TÄNU- ja eestPALVED
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina 
kuri heaga! Rm 12:21 

EESTPALVED
Armas Taevane Isa! Palume rahu maailma ja 
inimeste südametesse! Palume Sinu armastuse 
puudutust, et lõppeksid vihkamine ja sõda. 
Palume sinu armastuse puudutust kõigile 
poliitikutele ja riigijuhtidele, kes on kurjuse 
meelevallas.
Armas Jumal! Toome Sinu ette meie koguduse 
ja kiriku ehituse. Palume sinu õnnistust 
koguduse tegevusele ja detsembris toimuvale 
jõulumuusikalile!
Kallis Jumal! Õnnista meie eestpalvekogudust, 
Tartu Pauluse kogudust kõiges. Palume õnnistust 
kõikidele sõpruskogudustele!
Armas Issand! Palume eriliselt Ukraina maa ja 
rahva eest. Palume, et nad ees seisva karmi talvega 
toime tuleksid!

TÄNUPALVED
Armas Jumal! Tänu Sulle uute sõprade eest 
Norras! Tänu kõigile, kes meie kogudust on 
toetanud ja eestpalves hoidnud.
Kallis Jumal! Tänu sulle pere ja kõigi lähedaste 
eest! Tänu sulle koguduse, meie vaimuliku kodu 
eest, kuhu Sa meid oled igaüht kutsunud.

Halastaja Jumal ja Isa, usu jõul saadad Sa ka meie 
elus korda imelisi tegusid. Aita meil uskuda Sinu 
sõnasse, panna sellele oma lootus ning rajada sinu 
armastusele oma elu.

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.



Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus. 1Kr 3:11 7

LASTELEHT

Üks Jeesuse 12 jüngrist oli maksukoguja ehk 
tölner, juutide seas vihatud ametimees. Tegemist 
on evangelist Matteusega, keda Markuse ja Luuka 
evangeeliumites nimetatakse hoopis Leevi nimega. 
Oma enda evangeeliumis nimetab ta end siiski 
Matteuseks. 
Elas ta Kapernaumas ning esimest korda kohtub ta 
Jeesusega Galilea järve kaldal sadamas. Ilmselt kogus 
ta seal kaluritelt makse. Jeesus ütles talle vaid lause 
“Järgne mulle”, ja Matteus/Leevi tõusis üles ning 
järgnes talle. Pärast seda korraldas Matteus suurest 
rõõmust oma kodus suure peo, kus osales Jeesus ja 
mitmed tölnerid. See omakorda andis variseridele 
põhjuse nuriseda, miks veedab Jeesus aega koos 
patuste ja vihatud ametimeestega. Jeesus vastas neile: 
„Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud 
kutsuma õigeid, vaid patuseid.”
Jeesuse lihtne kutse muutis Matteuse edasist elu ja 
tänu temale on meil võimalus heita otsepilk Jeesuse 
ellu, tegevusse ja õpetusse. 
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matteus leevimatteus leevi

ÜLESANNEÜLESANNE
Galileia järve sadamasse saabus kalalaev, mille 
pardal oli varahommikune kalasaak. Maksukoguja 
nõudis iga kalakasti eest makse. 
Üks kast pardkala maksis kaks seeklit, üks kast 
tilaapiat maksis ühe seekli ja üks kast sardiini 
maksis 0,5 seeklit. 
Maksukoguja võttis pardkala kasti pealt 
maksudeks pool seeklit kasti kohta ning tilaapia 
pealt maksudeks 10%  kogu  tilaapiasaagi 
väärtusest. Sardiinide eest makse ei võetud. Lisaks 
pidid kalurid maksma randumise eest kaks seeklit 
maksuraha laeva kohta. 
Kui palju jäi sel hommikul kaluritele kalasaagi 
müügist raha alles peale maksude tasumist? 
Kalakastide arvu iga kalaliigi kohta saab teada, 
kui lugeda rägastikust kokku, mitu korda on sinna 
kirjutatud pardkala, tilaapia ja sardiin. 

VASTUS:
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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 november 2022

 01.11 Christoffer Reintam
 03.11 Carola Alliste
05.11 Madli Lilliorg
08.11 Jekaterina Vdovitšenko
 12.11 Adrian-Esben Arro
 13.11 Adeele Koppelmann
 13.11 Aliide Tamm
 17.11 Tuule-Liis Türner
 24.11 Aave Rebane
 24.11 Tambet Kattel

Halastaja Jumal, 
Sa annad valguse seal, 
kus on pime, 
ja rajad tee läbi 
pääsmatu tihniku. 
Sinu imeteod 
on ettearvamatud! 
Julgusta meid Sind 
usaldama kõiges! Aamen.

Leheküljel kasutatavad graafilised illustratsioonid: freepik.com

Jumalateenistus armulauaga  
pühapäeviti kell 15  
Perejumalateenistus armulauaga 
kuu esimesel pühapäeval (06.11 ja 04.12) 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:
P 13.11 kell 12  Lastekirik
N 17.11 kell 12 Elurõõmsad ja tegusad
P 20.11 kell 11.30 Mudilaskirik
P 20.11 kell 15 Pidulik aastapäeva jumalateenistus
N 24.11 kell 18.30 Dr Jaan Lahe piibliseminar 
R 25.11 kell 19 Palvus Taizé lauludega
L 26.11 kell 17 Noortekas
P 27.11 kell 12 Lastekirik
Eine Piibli ja palvega teisipäeviti 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


