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Oleme rääkinud koguduses viimase aasta jooksul 
väga palju armastusest. Olen ise tundnud südames 
tugevat sundi sellest rääkida või kirjutada. Rahaga 
seotud süsteemid teevad kõik selleks, et end säilitada 
raskel ajal ja isegi kasumit teenida, tavaliselt toimub 
see tavaliste inimeste arvelt. Kui meie ümber 
on palju avalikku ja varjatud hoolimatust, lausa 
vihkamist ühiskonnas ja riikide vahel, siis kutse 
rohkem armastada ja armastuses püsida saab 
samuti suuremaks. Ja selleks olemegi kristlastena ja 
kogudusena kutsutud. Selle aasta paastuaeg võiks 
olla meile kõigile armastuse väljakutse. Oleme pikalt 
kandnud maske nii füüsiliselt kui ka vaimselt, varjates 
maski taha oma hirme, kartust, aga ka paljusid teisi 
emotsioone. Julgen öelda, et armastuse väljakutse 
ületab kirikute, religioonide ja kultuuride piirid. 
Jumala armastusel inimese vastu pole piire, see on 
tingimusteta.
India vaimne õpetaja Amma, kes õnnistab inimesi 
armastava embusega, on öelnud: “Puhas armastus 
ei vaja midagi muud kui su meele tühjendamist 
hirmudest ja kõikide maskide langetamist. Siis 
avaldub su mina, nii nagu ta on.”
Õpetaja Jaan Lahe on korduvalt öelnud oma jutlustes, 
et elades koos Kristusega saame nendeks, kes me 
olema peaksime ja olla võiksime... Mind puudutavad 
need sõnad alati. Meie usulised kogemused on 
kõigest fragmendid (Paul Tillich) suurest tervikust, 
kuid sügavamatel palvehetkedel on paljud kogenud 
midagi imelist, üksolemist Loojaga ning sulandumist 
selles üheks puhta armastusega.
Vajame kõik julgust olla need, kes me tegelikult oleme, 
õigemini julgust otsida, kes me olla võiksime ja olema 
peaksime. 
Paastuaeg on parim aeg süüvida, missuguseid maske 
oleme ette pannud, milliseid emotsioone püüame 
nende taha varjates teiste ja iseenda eest peita. 
Vaid Jumala eest pole midagi peita võimalik. Tema 
armastuse valguses oma emotsioonidest teadlikuks 
saades saavad maskid maha langeda, saab lasta neil 

lihtsalt minna.
1Jh 4:16b, 
18,19 on 
öeldud: “Jumal 
on armastus 
ja kes püsib 
a r m a s t u s e s , 
püsib Jumalas 
ja Jumal 
püsib temas. 
A r m a s t u s e s 
ei ole kartust, 
vaid täiuslik 
armastus ajab 
kartuse välja, 
sest kartuses 
on karistus, 
aga kartja ei 
ole saanud 
t ä i u s l i k u k s 
a r m a s t u s e s . 
Meie armas-
tame, sest tema on meid enne armastanud.“
Jumal on meid enne armastanud, et me saaksime 
elada armastades. Inimene, kes laob müüri enda ja 
Tema vahele, kogeb lahusolekut armastusest. Julgus 
lasta langeda seintel meie ja Jumala vahel ja maskidel, 
avab tee Jumala armastuse kogemiseni, mis jääb meid 
saatma kogu meie eluajal.
Ka kirik tervikuna liigub armastuses täiuslikuks 
saamise poole. Sellel teekonnal on praegusel ajal eriti 
oluline seista koos Kristusega vendade ja õdedena 
nii nagu me oleme  ̶ armastatud Jumala lapsed Püha 
Vaimu ühtsuses.
Nii võib koos ülestõusnud Issandaga veedetud 
paastuaeg olla rõõmu aeg, Tema igavese armastuse 
vastuvõtmise aeg. Kui armastus saab meis 
kasvõi hetkeks täielikuks, lahustuvad selles kõik 
emotsioonid, mida ristina oleme oma õlgadel 
kandnud. Et ülestõusmise valgus saaks tulla asemele!

Armastuse väljakutse
Ülle Reimann
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Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: 
Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”  Mt 4:10
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Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime 

ja armu abiks leiaksime parajal ajal! Hb 4:16

Kujundades kiriku tulevikku
Leevi Reinaru, EELK Misjonikeskuse juhataja ja Lääne-Nigula koguduse õpetaja

Teoloog ja religiooniloolane, EELK Mustamäe Maarja 
Magdaleena koguduse abiõpetaja Jaan Lahe on kirjutanud: 
„Paljudele inimestele ei ole tänapäeval traditsiooniline 
kristlik terminoloogia ja ka varasemad teoloogilised 
mõtteviisid enam mõistetavad ega kõneta neid. Kiriku 
ülesanne on aga kristluse põhisõnum ehk evangeelium sellest 
hoolimata inimesteni tuua ja see neid kõnetama panna. Kui 
hästi kirikud selle ülesandega toime tulevad, näitab ilmselt 
aeg, kuid on selge, et sellest sõltub kirikute tulevik.“
Niisiis, kirikupäevad 12.-19.06.2022 „Usk, Lootus, 
Armastus“ on üks kogudustepoolne soov inimesi kristluse 
põhisõnumiga kõnetada.  
Kirikupäevade moto on piibellik: „Usk, Lootus, Armastus 
/ Vera, Nadežda, Ljubov” ning kõnetab mõlemaid meie 
suuremaid, eesti ja vene kogukondi. Kiriku pärimuse järgi 
kandsid selliste vooruste nimesid kolm märtritest õde, 
kelle ema Sofia nimi tähendab Jumala tarkust. 
Need mõisted on pärit 1. kirjast Korintlastele, 13. peatüki 
13. salmist. 
Usk on lihtne Jumala usaldamine kõiges. Lootus on 
kõigile inimestele tuttav, aga alati peab küsima, millele 
või kellele lootus on rajatud. Kui see on rajatud kindlale 
alusele, siis ei tule pettumusi. Armastus on see, mida kõik 
inimesed soovivad – et meid armastataks. Kui me jõuame 
äratundmiseni, et Jumala olemus on armastus, siis oleme 
leidnud midagi, mis on meiega ka lõputus olemises. Usk 
muutub nägemiseks ja kaotab oma praktilise sisu. Lootus 
täitub ja on samuti vajalik pigem siin ajalikus maailmas, 
aga Armastus on neist suurim, sest see on igavene.
Mustamäe linnaosa kogudustele on ka väga oluline, et 
osaleme oma kavaga Mustamäe linnaosa 60. juubeli 
tähistamisel. Soovime linnaosa igale elanikule ja töötajale 
tervist, head läbisaamist ja Jumala õnnistust.
Tegevusi valmistab ette ja viib ellu kirikupäevade toimkond, 
mis on jagatud töörühmadeks. Iga toimkonna juht 
moodustab oma valdkonna jaoks vabatahtlike meeskonna 
ja korraldab ning koordineerib toimkonna tegevust. 
Mustamäe piirkonnas töötab mitu kristlikku kogudust, 
kes soovivad mitmesuguste programmidega tutvustada 
oma tööd. Kogudused annavad endast parima, et olla 
avatud otsijaile ning pakkuda head kogukonda ning 
vaimse kasvu võimalust. Selles koostöös on võimalus igal 
koguduseliikmel oma andega kaasa teenida.
Kirikupäevad on koguduste ühine tegevus, et hea sõnum 
Kristusest jõuaks kõikide inimesteni koos Püha Vaimu 
väe ja armastusega. Selleks on väga oluline, et kogudus 
astuks välja oma tavapärasest ja turvalisest keskkonnast, 
et kohtuda inimestega seal, kus nad igapäevaselt elavad 
ja töötavad. Selle teostumiseks  annavad kirikupäevad 
ettevalmistuse, mille märksõnad on:  visiooni loomine, 
üheskoos palvetamine, näitlike töövahendite jagamine, 
julgustus oma annete loovaks rakendamiseks. 
Sarnase ühistegevuse vajadust on põhjendanud Soome 
evangelist ja Luteri Kiriku pastor Kalevi Lehtinen 
järgmiselt: „Euroopas on toimunud kristlike väärtuste 

ümberkujunemine materialismi suunas. Jumalat küll 
usutakse, aga mitte nii, nagu kirik õpetab.” Üldjoones 
toob Lehtinen esile konkreetsed teemad, mille osas 
on vaja muutusi: „Inimesed elavad ilma Jumalata. 
Valitsevad eluarusaamad on materialism, ilmlikustumine 
ja enesekesksus. Levib pessimism ja hirm. (Eriti täna 
on maailmas hirm sõja puhkemise ees.) Puuduvad 
väärtushinnangud. Puuduvad teadmised usust Jumalasse. 
Kirikutes liikmete arv üldiselt väheneb, kogudustel puudub 
visioon uuenemiseks. Ja kokkuvõtteks on väga tähtis 
tuua esile, et Jeesus on andnud kirikule ülesande. See on 
kohustus igale usklikule, sest Jeesuse poolt sooritatud 
lunastus ja hingevabadus kuulub kõikidele inimestele. 
Igal inimesel on õigus tulla Jumala juurde ja saada osa 
õnnistusest.”
Kirikupäevade märksõnad on: 
Kristlaste kasvamine. Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes 
kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes 
lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Mt 
18:18
See  on kutse kristlastele kasvamiseks. Ettevalmistavate 
koolitustega saavad vabatahtlikud õppuse vaimulikuks 
tööks, teadmisi praktiseerides nad kogevad, et Jumal 
kasutab neid oma tööriistadena. See julgustab lootma 
Jumala vägevale abile igas eluvaldkonnas. 
Valminud põllud. Jeesus juhtis juba oma jüngrite 
tähelepanu käesolevale ajahetkele... Vaata, mina ütlen 
teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged 
lõikuseks!... Jh 4:35-38
Põhinägemus koguduse misjonitöö teostamisel on 
valminud põllud! Valminud saak korjatakse kokku, 
toores jääb kasvama. Meie ülesanne pole vaidlemine 
kangekaelsetega, vaid aidata soovijaid Kristuse juurde. 
Hingeõnnistus. Jeesuse nimel peab kuulutatama 
meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste 
seas, alates Jeruusalemmast... Lk 24:46-48
Kirikupäevade eesmärk ei ole ainult aktiveerida passiivseid 
koguduseliikmeid, vaid kutsuda inimesi pimedusest 
valgusesse, surmast ellu, hukatusest päästmisele. 
Äratundmisele, et meie seesmised igatsused täituvad 
Jumalas.
Jätkuv uuenemine. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses 
ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Issand aga lisas 
päästetuid päevast päeva nende hulka... Ap 2:41-47
Kirikupäevade olemus pole projekt, vaid protsess. Projekt 
on peagi ammendatud, protsess kestab ja see jätkub. 
Ühises osaduses ja koostöös tekkinud kogemused peaksid 
julgustama koguduste jaoks oma arengu visiooni täiendama, 
et olla loov ja leidlik Jumala armastuse jagamiseks. See on 
jätkuv uuenemine usus ja teenimises. 
Kui hästi  me selle ülesandega toime tuleme, näitab aeg, 
kuid on selge, et sellest sõltub kogukonda liitev usk, lootus 
ja armastus. 



Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed. Ps 25:8 3

Kallis kogudus!

On möödunud päris palju sellest ajast, kui viimati teie juures viibisin. 

Enne Eestisse tulekut õppisin naftainseneriks, kuid tegelikult ma veel 

ei teadnud, kelleks saada tahan. See oli keeruline aeg mu elus. Õnneks 

avastasin Norra Misjoniseltsi kaudu vabatahtlike teenistuse. Ma 

haarasin võimalusest kinni, ilma et oleksin teadnud, mis mind ees ootab.

Saabusin Mustamäe linnaosa valitsuse keldrisse – kuid see polnud mingi 

kelder, mis ma sealt eest leidsin! Ma kohtusin kogudusega, kristlastest 

vendade ja õdedega, noorte ja vanadega. Te võtsite mind hästi vastu. 

Ma sain olla osaduses ja jagada Evangeeliumi. Tänan Jumalat Tiina, Ülle, 

Marise ja kõigi teiste eest. Vabatahtliku aasta lõpus paluti mul saada 

ristivanemaks, mis oli minu jaoks suur au. Saadan tervitused Maria-Lyle 

ja ta perele. Soovin neile kõike head ja palvetan nende eest.

Võib-olla te mäletate, et ma õppisin veidi ka eesti keelt. Kahjuks olen 

suurema osa unustanud, kuid tean jätkuvalt mõningaid sõnu ja väljendeid.

Õnnitlen teid uue kiriku puhul! Selle eest on kaua palvetatud ja see on 

suur õnnistus. Uus kirik on märk sellest, et Jumalal on suured plaanid Mustamäel. 

Loodan, et saan varsti tulla seda vaatama!

Pärast Norrasse naasmist õppisin ülikoolis erinevaid asju ning võttis veidi aega, enne 

kui oma tee leidsin. Sel kevadel saavad mu õpingud läbi ja siis olen koolitatud norra 

keele ja religiooniõpetaja. Ootan juba, et saaksin koolis alustada. Asun tööle õpetajana, 

mitte kirikuõpetajana.

Jumal on mind juhtinud teel, mis viis mind katoliku kirikusse. 21. oktoobril 2017 sain 

konfirmeeritud ja sellest ajast peale käin Püha Svithuni kirikus. Ma tunnen, et saan siin 

oma kutsumusele kristlasena kõige paremini järgneda. Ning ükskõik, millises kirikus ma 

ka poleks, Eestile jääb alati koht mu südames.

Enne jõule jäin ma väga haigeks ja lamasin terve nädala koroonaviirusega haiglas. 

Praegu olen terve, kuid hingamine ja mõned muud asjad valmistavad jätkuvalt raskust. 

Tänan Jumalat, et ta mind sellest läbi kandis ja näen nüüd ka tulevikku helgemalt.

Rahu ja kõike head!

Marcus Sele Samuelsberg

MUSTAMÄE
KIRIKUPÄEVAD 2022

    usk lootus armastus
12.-19. juunil 
Mustamäe kristlikes kogudustes

 JUMALATEENISTUSED JA PALVUSED
 KONTSERDID JA  PIIBLITUNNID
 ÜRITUSED LASTELE, NOORTELE, PEREDELE
 KONTSERDID JA  KULTUURIÜRITUSED
 TÖÖTOAD JA PÕNEVAD KOHTUMISED 

Tõlge norra keelest: Tiina Klement



Mu silmad on alati Issanda poole,
sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. Ps 25:15
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LEERITUND 4: PATT JA LUNASTUS (8. osa)
Jaan Lahe

Keskaja lõpul muutus pattude klassifitseerimine veelgi 
üksikasjalikumaks – tekkis arusaam, et igal põhipatul 
on ka temast välja kasvavad „tütarpatud“ ning nõnda 
pikenesid pattude loetelud. 
Juba monastilises teoloogias samastati patt pahega ja 
keskaegses teoloogias olid need samatähenduslikud, 
sest patt kui eksimus Jumala vastu evis ka moraalset 
kvaliteeti.
Seitsmele surmapatule vastandati seitse voorust: 
kolm üleloomulikku ehk teoloogilist voorust, milleks 
olid usk, lootus ja armastus ning neli loomulikku 
voorust. Viimasteks olid tarkus, mehisus, mõõdukus 
ja õiglus ning need nn kardinaal- ehk peavoorused 
võeti üle Platonilt. 
Keskaegses teoloogias püüti patte klassifitseerida 
erineval viisil. Nii jagas juba Gregorius Suur patte 
vastavalt sellele, millest need olid tingitud. Nii eristas ta 
patte, mis tulenesid teadmatusest, patte, mis tulenesid 
nõrkusest, ja patte, mis tulenesid kergemeelsusest. 
Kuigi teadmatusest sündinud ja mittekavatsetud 
pattudega arvestasid teoloogid juba varakeskajal, 
muutus alates 12. sajandist oluliseks patu omaduseks 
see, et patuks kvalifitseerub Jumala tahte vastu 
suunatud tegu, mis on tehtud teadlikult ja millega 
inimene on seesmiselt nõustunud – üksnes selliste 
pattude ülestunnistamist ja kahetsemist hakati 
nõudma pihil. Aquino Thomas eristab seevastu viit 
patu kategooriat: 1) andeksantav patt; 2) surmapatt; 
3) patt Jumala, iseenda ja ligimese vastu; 4) pärispatt; 
5) teopatt. 
Seitse põhipahet ehk surmapattu on hingeseisundid, 
millest saavad alguse konkreetsed teod. Kuigi 
keskaegses teoloogias käsitleti patte eeskätt tegudena, 
mille eest oli vastutav inimese vaba tahe, rõhutati ka 
saatana rolli patustamisel. Seda nähti eeskätt patule 
ahvatlemises. Et seletada patu tulekut maailma, hakati 
aga aina enam kasutama lisaks „pattulangemisloole“ 
lugu inglite langusest; pattulangemises nähti vaid 
inglite langusega alanud draama järgmist vaatust. 
Tehti küll vahet pärispatu ehk patu kui sellise ja 
üksikute teopattude vahel, mida pihipraktikas 
klassifitseeriti erinevate raskusastmete järgi, ent neid 
ei vastandatud – pigem nähti teopattudes patu kui 
sellise erinevaid avaldumisvorme. Tähelepanuväärne 
on, kuidas keskaegsed teoloogid Petrus Lombardus 
ja Aquino Thomas püüdsid patu kui sellise olemust 
avada mõne üksikpatu kaudu. Nii seletavad nad, et 
ülbus ja ülemäärane himustamine ei ole mitte ainult 
kõigi pattude lähtekoht, vaid et iga konkreetne patt 
on oma olemuselt ülbus või ülemäärane himustamine. 
Thomase meelest ühendab kõiki patte ka see, et nad 
on sooritatud Jumala vastu (ld contra deo), st ka patud 
iseenda ja ligimese vastu on ühtlasi patud Jumala vastu.

Muutusi patukäsitluses leidis aset veelgi. Kui varases 
kristluses olid patt ja süü samatähenduslikud, siis 
keskaegses teoloogias said neist kaks erinevat 
nähtust, millest teist vaadeldi esimese tagajärjena. 
Pihipraktikas hakati teopattude puhul eristama 
kahte komponenti – patu süüd ja patu karistust. Kui 
esimese sai andeks kahetsedes, siis teisest vabanemine 
eeldas hüvitustegusid, nagu seda olid paastumine, 
palvetamine, almuste andmine jne. Keskaja lõpul hakkas 
levima arusaam, et viimaseid saab asendada ka rahalise 
annetusega kirikule. Siit sai alguse ka hiliskeskaegse 
kiriku praktika hakata müüma indulgentse, mida 
tavaliselt nimetatakse „patukustutuskirjadeks“, 
kuid mida oleks korrektne nimetada „patukaristuse 
kustutuskirjadeks“ – süüst pidi ikkagi vabanetama 
vaid kahetsuse, mitte patukustutuskirja omamise läbi. 
Ent teoloogiliselt mitteharitud lihtrahvas sai asjast 
valesti aru, arvates, et indulgentsi ostmine vabastab 
nii patukaristusest kui ka -süüst. Indulgentside müügi 
vastu astus teatavasti 1517. aastal välja Martin Luther 
ning see väljaastumine tähistab reformatsiooni algust.
Lutheri käsitlus patust kasvas välja ühest küljest tema 
isiklikest hingelistest võitlustest oma ülitundliku 
süümega ja täiuseihalusega, teisest küljest aga tema 
intensiivsest Piibli uurimisest. Luther radikaliseerib 
patu mõistet sellega, et ta ei mõista patuna eeskätt 
konkreetseid tegusid (st eksimusi Jumala käskude 
vastu), vaid näeb patus kui sellises kõigi teopattude 
aluseks olevat radikaalset inimloomuse rikutust, 
mis ei jäta ühtegi osa inimesest puutumatuks. Luther on 
veendunud, et pattulangemise järgset inimest mõjutab 
„himu“ (ld concupiscentia). Erinevalt Augustinusest, 
kelle patukäsitlusest ta on mõjutatud, ei mõista 
Luther viimast aga eeskätt seksuaalsena, vaid näeb 
selles inimese iha olla ja toimida ilma Jumalata. 
Lisaks „himule“ kuuluvad patu olemuse juurde ka juba 
Augustinusel esinevad „kõrkus“ ja „enesearmastus“. 
Luther näeb pärispatu olemust eeskätt inimese 
uskmatuses, mis seisneb tema ärapöördumises 
Jumalast (ld aversio Dei). Viimane avaldub selles, 
et inimene (ja iga inimene on Lutheri järgi patune) 
paneb oma lootuse Jumala asemel iseendale. 
Sellisena mõistetud pärispatt mõjutab Lutheri meelest 
inimest kuni surmani – ristimises algab küll pärispatu 
hävitamine, kuid see ei jõua inimese maise elu jooksul 
lõpuni ning mõjutab tema tegusid. Ent pärispattu ei saa 
teopattudest lahutada – need kasvavad esimesest välja, 
mistõttu Luther kasutab viimaste kohta ka mõistet 
„patu viljad“, nimetades pärispattu „patu juureks“.  Patu 
tagajärjeks on aga mitte ainult inimese ja Jumala suhte, 
vaid ka inimeste vaheliste suhete rikutus – patt muudab 
inimese enesekeskseks, teeb temast „iseendasse kokku 
keerdunud inimese.“ 
(järgneb)



Seda teadke kindlasti, et ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal - tähendab ebajumalateenreil -  
ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. Ef 5:5
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Palve Ukraina eest
Tiina Klement

Viimase aja sündmused on raputanud kogu maailma. 
Meie armsa Eestimaa pidupäeval, 24. veebruaril, saime 
väga kurbade uudiste osaliseks. Venemaa alustas 
täiemõõdulist sissetungi Ukrainasse. Oleme kõik 
hämmingus ja lõpmata kurvad sellest vägivallast, mis 
Ukrainas toimub. Loomulikult mõtlen, mida saan mina 
ära teha selle rahva heaks seal.  Sellist vägivalda ei ole 
võimalik mõista.
Me ei tohi aga kaotada usku ega lootust! Kristlased 
on kutsutud laulma kiituslaule Jumalale igal ajal, eriti 
kannatustes ja hädas. Apostel Paulus kirjutas vangis 
olles ühe kaunima kirja, kus julgustas kogudust 
sõnadega: „Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused 
saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega 
palumises ja anumises.” (Fl 4). Ainult palvega on 
võimalik seista vastu kurjuse jõududele ja need võita. 
Peame uskuma, et meie palvetel on jõud ja neid võetakse 
kuulda! Peame uskuma, et armastus on tugevam kui 
kurjus, et rahu on tugevam kui vägivald, et Jumalal on 
isegi selle maailma hulluse üle kontroll ja viimne sõna 
on Tema käes. 
Käes on paastuaeg. See tähendab loobumist, et 
saaksime rohkem keskenduda sellele, mis on päriselt 
oluline. Jesaja raamatu 58. peatükis on kirjutatud, et 
õige paast tähendab hoolitseda hädasolija eest, anda 
toitu, riideid ja peavarju neile, kes seda vajavad. Igaüks 
meist saab palvetada. Igaüks meist saab annetada ja 
ma loodan, et saame vajadusel pakkuda põgenikele ka 
peavarju ja hoolt.

Issand on mu karjane,
mul pole millestki puudust.

 Haljale aasale paneb ta mind lebama,
hingamisveele saadab ta mind;

 tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiguse rööbastesse

oma nime pärast.
 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus,

ei karda ma kurja,
sest sina oled minuga;

su karjasekepp ja su sau,
need trööstivad mind. 
Sa katad mu ette laua
mu vastaste silma all;

sa võiad mu pead õliga,
mu karikas on pilgeni täis.

Ainult headus ja heldus
järgivad mind kõik mu elupäevad

ja ma jään Issanda kotta eluajaks.
Ps 23

Jumal on meie varjupaik ja tugevus,
meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.

Sellepärast me ei karda,
kui maa liiguks asemelt

ja mäed kõiguksid merede põhjas.
Möllaku ja vahutagu tema veed,

värisegu mäed tema ülevusest!
Ps 46:2-4

Palve Ukraina eest!
Püha, armuline Jumal.  

Me palume Ukraina maa ja rahva eest, et lõppeks sõda. 
Issand halasta!

Halastaja Jumal, lohuta sõjas kannatanuid ja leinajaid. 
Kaitse neid, kes võitlevad õigluse ja oma rahva vabaduse eest. 

Toeta neid, kes on pidanud põgenema oma kodudest
 ja otsima varjupaika teistes riikides.

Issand halasta!
Armuline Jumal, me palume kõigi inimeste eest Venemaal,

 kes on julgenud avada suu sõja vastu – kaitse ja julgusta neid.
Issand halasta!

Kõigeväeline Jumal, me tõstame oma käed lootuses ja usus üles Taeva poole  
kui üks Jumala perekond ja palume rahu eest Ukrainas Jeesuse Kristuse nimel.

Me usume, et Sina, Issand, ümbritsed meid oma armastusega  
igal ajal ja kõigis paigus täna, homme ja igavesti.

Aamen.
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Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole 
saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et 
kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, 
sest siis me näeme teda, nii nagu ta on. 1Jh 3:2 

PALVE 
Armas Jumal! Aita meid alandlikkuses ja 
usalduses vastu võtta Sinu armu ja armastust, 
et maailm meie Õnnistegija ära tunneks ja Sind 
ülistaks!

TÄNUPALVED
Tänu Sulle, Issand, et sa saadad meid oma armuga 
ja lased tunda oma armastust igal hetkel, ka 
kiusatuses ja rasketel hetkedel.
Kersti Prii tänupalve: Armas Taevane Isa, tänan 
Sind, et täitsid oma lubaduse: “Teie vanas eas 
olen ma seesama, teie hallide juusteni kannan ja 
päästan ma teid!” Sina saatsid ingleid kõikidesse 
minu päevadesse, vastasid koguduse eestpalveile. 
Olen paranemas, mind valdab hingerahu ja 
tänulikkus.

EESTPALVED
Armas Jumal! Palume Sinu õnnistust 
kirikupäevadele Mustamäel! Õnnista kõikide 
toimkondade moodustamist, kokkusaamisi ja 
tööd. 
Armas Issand! Aita meil paastuajal Sind rohkem 
otsida, aita meil loobuda kõigest, mis meid Sinust 
lahutab, ja oma ellu vastu võtta, mis Sinu juures 
aitab püsida!
Kallis Taevane Isa! Me palume rahu eest maailmas. 
Palume, et Sinu kirik jääks kindlalt püsima Sinu 
armastuses ning jääks raskel ajal valguseks 
maailmale Sinu armastust truult ja järjekindlalt 
edasi kandes!
Kõigeväeline Jumal! Palume koguduse liikme 
Maimu tervise eest. Puuduta teda oma tervendava 
valgusega ning anna talle uut lootust ja rahu 
südamesse!

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.

Ja tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on lasknud käia need nelikümmend aastat kõrbes, et sind alan-
dada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema käske või mitte! 5Ms 8:2

6

Koroona sai mindki kätte ja nullis kõik plaanitud 
kino-, teatri- ja näitusekülastused. Kultuurielamuse 
loo tähtaeg aga muudkui lähenes. Tõsi, veidi küll 
lugesin, aga mitte piisavalt sellest kirjutamiseks. 
Rohkem kuulasin raadiot. Klassikaraadiot. Ahhaa, 
aga siit ju saingi haigusaegsed kultuurielamused! Kui 
tavaliselt kuulan raadiot mõni tund päevas, siis nüüd 
oli mul klassikaraadio pidevaks taustaks. Ööpäev läbi 
kultuuri. Ükskõik millal avad, tuleb sealt ikka midagi 
kuulamisväärset. Olgu see eripalgeline väärtmuusika 
vanamuusikast džässini, nüüdishelikunstist maailma-
muusikani või otseülekanded kontsertidelt nii Eestist 
kui ka välismaalt. Lisaks harivad ja kaasa mõtlema 
panevad sõnalised saated. Tühja loba siin ei aeta, 
kuulamine on aja veetmine, mitte viitmine.  
Varane ärkaja saab raadio avada klassikahommiku 
kuulamiseks ja hommikumängu mängimiseks. Minu 
hommikukohv on kella üheksa ajal, sinna juurde sobib 
hästi muusikasaade “Lihtsalt nostalgia”. Igihaljad 
meloodiad peamiselt 1950.-1970. aastatest, Artur 
Rinnest Tom Jonesini ja palju teisi vahepeal. Mitte 
kõik neist ei kuulunud tollal mu lemmikute hulka, 
kuid nüüd puudutavad need lapse- ja nooruspõlve 
helid hellalt hinge. 
Päeva jooksul saab nautida veel mitmesugust 
muusikat, nii klassikat, ooperit, koorilaulu, folki, 

džässi jm. Keskpäeva 
ilmestab kultuurimagasin 
Delta – kaks tundi 
k u l t u u r i u u d i s e i d , 
intervjuusid, arvamusi. 
Kirjanduslembide rõõm 
on kirjandussaade “Gogol” 
oma nii aktuaalsete kui 
ka ajatute teemadega 
k i r j a n d u s i l m a s t . 
Muusikaajalugu teeb 
huvitavaks Tiiu Järg saates “Järjehoidja”. Kuuleb ka 
järjejuttu ja on luulehetked. 
Erilise muusika sõpradele, kelle hulka ennastki 
arvan, on maiuspalaks hilisõhtune live-saade 
“Fantaasia”. Iga kord erinev saatejuht tutvustab oma 
lemmikuid maailma mitmekesisest heliloomingust. 
Avastamisrõõmu jätkub.
Üksi ei jäeta ka unetuid. Südaööst varahommikuni on 
eetris non-stop’ina rahulik ja kaunis muusika.
Hindasin Klassikaraadiot ka varem, kuid haiguse 
ajal sai temast üks hinge kosutav ja vaimu ülendav 
kaaslane, intelligentne ja mitte pealetükkiv sõber.

Sõber Klassikaraadio
kultuurielamusi vahendab Imbi Arro

TÄNU- ja eestPALVED



Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; 
ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. Ps 84:11
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LASTELEHT
simeon  ja  hannasimeon  ja  hanna

Simeon ja Hanna - Jeruusalemma templis olid nemad esimesed, kes 
tunnistasid, et Jeesus on kauaoodatud Messias. 

Simeon on eakas prohvet, kellele Jumal oli lubanud, et ta ei sure 
enne, kui tema silmad on näinud Jumala päästet. Kui Maarja ja 
Joosep oma 40-päevase pojaga templisse saabuvad, et juutide 
seaduse kohaselt poeglast templis esitleda ja tänuks ohverdada 
tuvipaar, on ta templis kohal. Evangelist Luuka kirjutab, et Simeon 
oli õiglane ja vaga ning Jumala Vaim oli tema peal. Vaim juhatas teda 
õigel ajal templisse minema Jeesusega kohtuma, õnnistama tema 
vanemaid ja rääkima prohvetlikke sõnu, et Jeesus on pääste kõigile 
rahvaile.

Hanna on eakas naine, 84-aastane lesk, kelle kodu oli tempel. Seal 
ta palvetas, paastus ja ülistas Jumalat. Tema sõnu me ei kuule, kuid 
evangelist kirjutab, et Hanna rääkis templisse tulijatele Jeesusest ja 
Tema päästest. 

Vana Testament sisaldas palju ennustusi Jeesuse kohta. Paljud neist 
läksid täide pärast tema 30ndat eluaastat. Seega on väga eriline, et 
40-päevases lapses tundsid need kaks inimest ära Jumala Poja. Püha 
Vaim tegutses nende eludes ja nad kuulasid Jumalat ning said selle 
läbi suure õnnistuse osaliseks.

SÕNARÄGASTIKUST tuleb seekord üles leida eelnevas tekstis 
rasvaselt märgitud sõnad. Vastuse saad alles jäänud tähtedest 
vasakult paremale ja ülevalt alla lugedes.
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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 Märts 2022

05.03 Renereta Kolg
07.03  Taavi Mägi
09.03  Oskar Kljukin
09.03  Tuuli Korsar
10.03  Rolf Roderick Reintam
11.03  Mihhail Vdovitšenko
12.03  Kersti Prii
18.03  Andero Dolgov
18.03  Irma Kuusk
20.03  Marika Kommusaar
26.03  Sandra Valk
27.03  Teet Kaur
29.03  Velda Veia
30.03  Marlon Selgall da Silva

Armas Looja, 
Sina oled meid valmistanud
üksteist hoidma ja kaitsma. 
Juhi meid alandlikkusesse ja 
patukahetsusse, 
et me oskaksime hoida 
Sinu loodut! Aamen.

Õnnitleme 
sünnipäeval!

gr
aa

fik
a:

 w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m
/v

ec
to

rs
/e

uc
al

yp
tu

s

Lehekülje graafika: freepik.com

Jumalateenistus armulauaga  
pühapäeviti kell 15 
Perejumalateenistus armulauaga 
kuu esimesel pühapäeval (06.03 ja 03.04) kell 12

KOGUDUSES TOIMUB:
L 05.03 kell 16 Noorteõhtu
P 13.03 kell 11 Mudilaskirik
N 17.03 kell 12 Elurõõmsad ja tegusad
P 20.03 kell 12  Lastekirik
R 25.03 kell 19 Palvus Taizé lauludega
P 27.03 kell 12 Lastekirik

Eine Piibli ja palvega teisipäeviti,  
kell 12 kiriku koristamine, kell 13.30 palvus ja kerge eine.

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!


