
Ma olin 11-aastane, kui mu kodukohta ehitati kirik. 
Mäletan kiriku pühitsemise jumalateenistuse laululehelt 
esimese laulu sõnu: ”Jumala ja õnnistegija Jeesus 
Kristuse tundmine ja Jumala lapseks saamine on meie 
elu tähtsaim asi”. Neli aastat hiljem leerikoolis selgus 
mulle, et need sõnad pärinesid Soome luterliku kiriku 
leeriōpikust.
Mu kodukirik Soomes Palokkas on saanud 44-aastaseks. 
Kodukohas on palju muutunud, aga kiriku sõnum ja 
Jumal on jäänud samaks. See on kestnud elu tormides. 
Kolisin lapsepõlvekandist ära juba kolmkümmend aastat 
tagasi, ometi on kirik, kogudus ja koguduse liikmed mul 
sügaval südames ja võimaluse puhul külastan neid. 
Mu elu tähtsaimaks asjaks aastate veeredes on jäänud 
koguduses õpitud Jeesuse-tundmine ja Jumala lapsena 
elamine. 
Meil on käes nelipühade aeg. Seda püha on peetud 
kristliku kiriku sünnipäevaks ja evangeeliumi kuulutuse 
alguspunktiks. Sel päeval saatis Jumal kogudusele Püha 
Vaimu. See Vaim saadab omakorda kristlased teenima, 
palvetama ja tunnistama. Vaim loob osaduse erinevate 
kristlaste vahele, jagab vaimuande, juhib ja hoiab 
kristlasi usus. Püha Vaim kutsub kõiki kristlasi töötama 
oma riigi, kiriku ja koguduse heaks. Meie pühakojad on 
tähtsad ja koguduse liikmed on meie vennad ja õed. Meie 
kallim varandus on Jumala sõna ja püha evangeelium. 
See mu lapsepõlve kirikus aastal 1978 õpitud laul sai 
hiljem mulle elukutsumuseks. Kui Jeesuse tundmine ja 
Jumala lapseks saamine on elu kõige tähtsam asi – mis 
on parim, mida saan teisele anda? See, et nad leiaksid 
tee Jumala juurde. Seepärast olen täna kirikuõpetaja. 
Teen tööd, et taevas oleks kord inimesi, kes ütleks: „Suur 
tänu, et sa kutsusid mind siia!”
Elame muutuste maailmas. Aga siin on ka püsivaid 
väärtusi nagu kirikupäevade tunnuseks seatud apostel 
Pauluse sõnad: Usk, lootus ja armastus (1Kr 13:13). Me 
kõik vajame neid.
Usk ühendab meid Jumalasse. See annab meile julgust 
suhelda Jumalaga, palvetada. Usk liidab meid Jumalaga, 
aga ka teiste kristlastega. Nii nagu Nikaia usutunnistuses 
ütleme: ”Meie usume ühteainsasse Jumalasse, 
kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava 
ja nähtamatu Loojasse”. Usul on kristlasi ühendav 

oikumeeniline tähendus. Ma ei ole siin kristlasena 
üksi, vaid ma olen osa suurest kristlaste perest. Teine 
kristlane on mu vend ja õde. Usk ühendab!
Lootus näeb Jumala võimalusi keerulises olukorras 
ja lootusel on ka silmad, mis näevad maisest elust 
kaugemale. Vajame lootust argipäevaelus, sest 
lootusetuse keskel kaotame elujõu. Jumal on lootuse 
allikas: ”Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast 
mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse 
mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust”. (Jeremia 29:11)
Armastus on meie suur igatsus. Tahame kogeda 
armastust ja tahame jagada seda. Kogeme suurimaid 
pettumusi, kui need vajadused ei täitu, ja vastupidisel 
korral suurt meeletult rõõmu. Jumal on armastus, ja ta 
on loonud meid igatsema armastust. Igatsus armastuse 
järele kõneleb meie sisemise inimese vajadusest olla 
ühenduses suurima armastuse, Jumalaga. Nii nagu 
janutunde kogemine teavitab mulle, et kuskil on 
olemas vett, sosistab igatsus armastuse järele Jumala 
tegelikkusest.
Kodukirikus kuuldud sõnum ja seal kogetud armastus 
on viinud mind huvitavale ja põnevale teekonnale. Usk 
Jeesusesse on mu elu kallim vara. Ja lootuses ootan 
avastusi, mida saan kord teha taevas. Seal tahan tänada 
Jumalat, et ta andis oma Poja mulle päästjaks. Tänan 
koguduse eest. Ja tahan öelda lapsepõlve jutlustajale, 
pühapäevakooli- ja kirikuõpetajale ning noortejuhile: 
„Suur tänu, et kutsusite mind siia!”
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„Suur tänu, et sa kutsusid mind siia!”
Mika Tuovinen, Mission Europe’i tegevjuht, kirikuõpetaja
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Jeesus ütleb: "Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, 
mida mina teile olen öelnud."  Jh 14:26
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Jeesus ütleb: " Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. 

Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!" Jh 14:27

LEERITUND 4: PATT JA LUNASTUS (11. osa)
Jaan Lahe

Essees „Inimene kristluses ja marksismis“ seletab 
Paul Tillich „pattulangemislugu“ nii:
„Aadam on igas inimeses peituva unistava süütuse ja 
loovate võimaluste alge sümboliks. Müüt paradiisist 
on müüt inimese olemusest tema algses süütuses 
ja potentsiaalsuses. Aadamast kõneldes esitab 
kristlik teoloogia õpetust inimese olemusest. Ta 
näeb inimest tema lõplikkuses ja tema vabaduses. 
Nende kahe kvaliteedi ühtsuses peitub langemise 
võimalus. Inimene kui lõplik vabadus satub 
siirdumisel tegelikkusesse vastuollu oma olemusega. 
Ta irdub jumalikust päritolust, kui hakkab teostama 
oma teadmisvõime ja oma vägevuse võimalusi. 
Ta kaotab unistava süütuse paradiisi ning koos 
sellega ühtsuse looduse ja iseendaga. Ta on nüüd 
võõrandumisseisundis“.
Kogu Tillichi käsitlus lähtub eeldusest, et Jumal on 
loonud inimese vabaks. See vabadus väljendub keeles, 
mis annab inimesele üldmõisted, mis vabastavad 
ta konkreetsete olukordade orjusest (millele on 
allutatud isegi kõrgemat liiki loomad) – tema võimes 
esitada küsimusi maailma ja iseenda kohta, kuulata 
tingimusteta kõlbelisi ja loogilisi käske, kaalutleda ja 
otsustada ning ehitada olemasoleva maailma kohale 
maailmu, nagu seda on näiteks kunstilise väljenduse 
maailm ning teoreetiliste struktuuride ja praktiliste 
organisatsioonide maailm. Kuid koos selle vabadusega 
on antud inimesele ka võime olla iseendaga ja oma 
olemusega vastuolus. 
Tillichi järgi on paradiisiaed inimese uinuva süütuse 
sümbol. See on seisund, mida iseloomustab suure 
(ja inimese meelest lausa piiritu) hulga võimaluste 
olemasolu, mis on aga kõik veel realiseerimata. Lisaks 
vabadusele neid võimalusi realiseerida peitub aga 
inimeses ka hirm jätta need võimalused kasutamata. 
See hirm on seotud inimese teadlikkusega oma 
lõplikkusest. Ühel hetkel saab inimene teadlikuks 
oma vabadusest ning temas tärkab soov realiseerida 
oma võimalused, mille üheks oluliseks ajendiks on 
nimetatud hirm. Selle tulemusena satub inimene 
konflikti soovi vahel oma vabadust aktualiseerida 
ja nõude vahel oma uinuvat süütust säilitada. Seda 
olukorda nimetab Tillich „kiusatuseks“ või ka 
„ülesärritatud vabaduseks“. Inimene otsustab oma 
võimaluste realiseerimise kasuks ja kaotab sellega 
„uinuva süütuse“ seisundi. Selle seisundi kaotamist, 
mis on ühtlasi inimese eneserealiseerimine, 
mõistabki Tillich „pattulangemisloos“ kirjeldatud 
langusena. Niisiis vahetab inimene oma süütuse 
tunnetuse, võimu ja süü vastu, võõrandudes seeläbi 
oma olemusest ja Jumalast kui oma olemise alusest. 

Mõneti sarnane Paul Tillichiga on ka katoliku teoloogi 
Christoph Wrembecki käsitlus „pattulangemisloost“, 
mille ta visandab oma raamatus „Aadama 
pääsemine paradiisist“. Wrembecki arvates tuleks 
pattulangemislugu lugeda koos inimese loomislooga 
(1Ms 2:4b-7). 
Tema meelest on selles loos eriti olulised kaks detaili 
– inimese loomine põrmust ja Jumala eluhinguse 
puhumine inimese ninna. Viimase samastab ta juba 
Vanas Testamendis leiduva traditsiooni põhjal Jumala 
Vaimuga. Wrembeck kirjutab: „Pühakirja ilmutuses 
avaldub inimloomuse vastuolulisus. Tänapäeva 
keeles võiks öelda: mateeria ja vaim, valgus ja 
pimedus, piiratus ja piiramatus, aeg ja igavik, surm ja 
elu – kõik ühessamas olendis.“ Muld ehk põrm, millest 
inimene luuakse, sümboliseerib Wrembecki meelest 
inimese piiratust, ent Jumala hingeõhu läbi kannab 
inimene endas ka igaviku mõõtmatust. Viimase 
tõttu on inimeses olemas igatsus lõputu avaruse 
järele, mis hõlmab kõike. Seega asetas Jumal juba 
inimest luues temasse kiusatuse oma piire ületada, 
mis sündiski pattulangemises. Wrembecki meelest 
ei olnud pattulangemise puhul vale mitte piiride 
ületamine kui selline, vaid viis, kuidas inimene seda 
tegi. Kui ta oleks teinud seda piiritu Vaimu abil, mille 
Jumal temasse puhus, oleks olnud kõik hea ja õige. 
Kuid inimene ületas talle seatud piirid omast jõust ja 
põhjustas just sellega katastroofi. 
Väga omapärase tõlgenduse „pattulangemisloole“ 
pakub meie suurim teoloog Uku Masing. Ta lähtub 
selles loos kirjeldatud hea ja kurja tundmise puust, 
millest süües hakkas inimene tundma head ja kurja. 
Masing arvab, et hea ja kurja tundmine tähendab 
duaalset maailmakäsitlust, maailma liigendamist 
„heaks“ ja „halvaks“ ning tõenäoliselt üldse maailma 
liigendamist vastandmõistetest koosnevate paaride 
abil. Languseelset seisundit iseloomustab seega 
maailma tajumine terviklikuna ning lunastus 
tähendab seetõttu Masingu jaoks ka inimmõistuse 
vabanemist duaalsest mõtlemisest. Pattulangemine 
on Masingu meelest seega miski, millel on mõju 
inimese maailmatunnetuse muutumisele. 



Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” Jh 3:3 3

Miks just sina oled tähtis?
Kokkuvõte Seppo Niemeläineni ja Liisa Rossi peetud koolituspäevast

Korraldame Mustamäe Kirikupäevi, et sõnum 
Jeesusest saaks levida ka neile inimestele, kes 
tavaliselt kiriku uksest sisse ei astu. Samal ajal 
jääb see meie eesmärgiks jätkuvalt, mitte vaid ühel 
juunikuu nädalal. Ja selleks on vaja igat kristlast – ka 
sind. Kogudus ei ole nimelt ühe või kahe tegutseja 
asi, vaid igaüks on tähtis. Kirik ei peaks olema 
nagu jalgpallimäng, kus mõned jooksevad ja paljud 
vaatavad, vaid ka koguduseliikmed kutsutakse 
publikust väljakule.
Kõige põhjaks on see, et Jumal on meid loonud ja 
Jeesuse läbi lunastanud. Just see annab meile kõigile 
ääretu väärtuse – mitte meie teod. Jumala lastena elab 
meis Püha Vaim. Seega ei saa me öelda, et me pole või 
meil pole midagi. Meil on Jumala vägi, mida meid on 
kutsutud kasutama teiste heaks.
Jumal on loonud meid erinevateks ja andnud igaühele 
oma annid ja oma ülesanded. Jeesuse kutse on 
siiski kõigile sama: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik 
rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse 
ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil 
käskinud!” Mt 28:19-20
Jeesuse jüngrid oleks võinud pidada ülesannet 
võimatuks, kuid nad läksid ja kuulutasid. Evangeelium 
on jõudnud meieni ja nüüd on meie aeg viia seda 
edasi. Üks inimene ei suuda jõuda kõigi inimesteni, 
aga koos me saame seda teha. Kirikuõpetaja ei tule 
su koju, töökohale või hobirühma, aga sina oled seal! 
Enamus inimestest on tulnud usu juurde kellegi teise 
inimese kaudu.
Üks abivahend on Lk 10:1-9 põhjal sõnastatud Luuka 
10 eluviis. Nende nelja sammuga evangeeliumi 
jagamine on võimetekohane kõigile: õnnista, 
sõbrune, aita ja räägi Jeesusest. Jeesus läkitab meid, 
sest Ta tahab, et iga inimene saaks Temast kuulda. Me 
ei pea kartma, kas oskame, sest Jeesus on lubanud olla 
meiega ja anda mis vaja. Me saame palvetes õnnistada 
kohti, kus liigume, ja inimesi, kellega kohtume – 

avanedes nii ka ise Jumalast meile antud olukordadele. 
Saame luua inimsuhteid mittekristlastega, oma 
eeskujuga anda neile positiivset pilti ristiusust ja 
osutuda usaldusväärseteks inimesteks. Saame aidata 
konkreetselt, oma ligiolu ja kuulamisega ja eelkõige 
eestpalvega. 
On hea eelnevalt valmistuda ka selleks, mida räägime 
Jeesusest. Lood huvitavad inimesi. Valmista ette oma 
lühike lugu (max 3 min!): milline oli su elu, kui sa 
veel Jeesust ei tundund; kuidas õppisid Teda tundma; 
milline on su elu nüüd ja mida Jeesus sulle tähendab? 
Ei ole vaja draamat, vaid tõsijuttu sellest, miks sa 
järgid Jeesust.
Võib-olla läheb kaua, enne kui tekib võimalus Jeesusest 
rääkida või enne kui teine võtab meie sõnumi vastu. 
Alati me isegi ei saa ise näha, mis meie mõju oli, aga 
hiljem võib see osutuda väga tähtsaks just tollases 
hetkes. Me ei pea alahindama oma väärtust, võrreldes 
seda teistega. Ka Jeesuse jüngrite hulgas oli neid, 
kes tõusid tähtsale positsioonile, ja teisi, kes jäid 
tagaplaanile. Üks viimastest oli Andreas. Aga iga kord, 
kui teda mainitakse midagi tegemas, toob ta kellegi 
Jeesuse juurde. Tunneme Peetrust algkiriku juhina, 
aga selleks oli vaja, et ta vend Andreas tutvustas 
Jeesust talle. Jeesus toitis tuhandeid väikese poisi 
väikese einega, aga selleks oli vaja, et Andreas tõi 
poisikese Jeesuse juurde. 
Me saame võtta Andrease oma eeskujuks ja 
mõelda, kes on need, kellele me saaksime Jeesust 
tutvustada. Põhitööd on vaja teha palves. Palvetame 
Kirikupäevade kohtumiste eest. Aga meid kutsutakse 
ka pikemaajalisse töösse. Palu siis, et Jumal tõstaks sul 
meelde näiteks kolm või viis inimest või perekonda, 
keda sa võiksid kutsuda Jeesuse juurde. Hakka 
palvetama nende eest regulaarselt, igapäevaselt. 
Samal ajal mõtle, kuidas saaksid neid kaasa kutsuda 
– näiteks Kirikupäevade üritustele. Meil on Jumal, kes 
kuuleb meie palveid, Ta võib neid olukordi avada. 
On vaja küsida ka, mida inimesed tõesti vajavad, 
et suudaksime koguduses mõelda, kuidas nende 
vajadustele vastame ja miks keegi peaks meie 
juurde tulema. Mida lubame? Kuidas oma lubadused 
täidame? Meid on kutsutud mitte ainult kutsuma 
inimesi enda juurde, vaid ise minema nende juurde 
ja olema osa keskkonnast. Jumal on kolinud meie 
südamesse, Ta on seal, kuhu iganes läheme. Temaga 
julgeme minna. 

Foto koolituspäevast: Ülle Reimann



Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki." Jh 3:5
4

Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei 
anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu 
ehmugu ega mingu araks! Jh 14:27 

PALVE 
Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, 
Sina läkitasid oma apostlitele Püha Vaimu anni. 
Ava meiegi südamed Vaimule, süüta meis oma 
armastuse tuli ja tugevda meid Sinu teenimiseks!

TÄNUPALVED
Armas Jumal! Tänu sulle väikeste ja suurte 
imede eest, mida Sina lased meie elus sündida. 
Tänu Sulle kõikide imeliste kinkide eest, millest 
olulisemad on usk, lootus ja armastus!
Kallis Taevane Isa! Tänu sulle, et oled meid 
armastanud ja kannad oma armastusega läbi 
elu, oled meilegi andnud südamesse oma Vaimu, 
kes meid juhatab, õpetab ja aitab palvetada ning 
Sinuga, oma elu allikaga, ühenduses püsida!

EESTPALVED
Kõigeväeline Jumal! Palume, et Mustamäe 
Kirikupäevad saaksid õnnistuseks kogudustele 
ja kogu Mustamäele! Anname Sinu kätesse kõik 
toimuvad üritused ja kõik, kes nende toimumise 
juures abiks on.
Armastuse Jumal, kingi kahtlejatele usku, 
raskustes uut lootust ning armastust igasse 
südamesse, mis üksteisega jagatuna muudab 
maailma meie ümber!
Anname eestpalves Sinu hoidvatesse kätesse kõik 
meie sõpruskogudused ja Tartu Pauluse koguduse, 
meie eestpalvekoguduse. Õnnista neid ja hoia 
neid!
Armuline Jumal! Palun lõpeta vaen ja sõjad. 
Palun luba Ukrainal vabaks jääda ning selle maa 
elanikud taas rahus kodudesse naasta. Palun anna 
põgenikele lootust ja usku. Hea Jumal, laota Sina 
ise oma kaitsvad käed nende üle. 

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. 

Ühel hilissügise päeval võttis meeltesegaduses Juhan 
Liiv ette sõidu Poolamaale, et asuda kuningatroonile, 
mille uskus endale kuuluvat. Vanas hallis mantlis, 
räbaldunud kalossidega mees astus Tartus rongile. 
Valgast edasi sõitmiseks aga nappis raha ja nii tuli 
Tartusse tagasi pöörduda. Tema kehaline ja vaimne 
tervis üha halvenes ning ei läinud kaua aega, kui ta 
siitilmast lahkus. Nii oli see päriselus.
Rupsi külas, Juhan Liivi kodutalu rehealuses sain 
aga kaasa elada kirjaniku reisi ja ühtlasi ka elu loo 
alternatiivsele lõpule. Liiv ei pöördunudki tagasi, vaid 
jõudis hoopistükkis Jaapanimaale, zen-budistlikusse 
kloostrisse. Sellise teekonna kirjutas talle ette 
nullteatri lavastaja Kalev Kudu. Pika rongisõidu ajal 
saime osa luuletaja hingevalust ja kannatustest, rahu 
ja lunastuse otsingutest. Juhan Liiviks kehastunud 
näitleja Karl Edgar Tammi tegi luuletaja tekstide 
kaudu elavaks kirjaniku erinevad hingeseisundid, 
pani kaasa mõtlema tema mõtisklustele olemasolu, 
iseenda, inimese ja loodu üle.  
Kus on vastused? Kas on inimesel üldse võimalik neid 
leida? Leiab neid ehk loodusega üheks saamisest? – Ma 
tahaksin olla kui lill, kui õitsev lill... Või armastusest –  
Liivi kirjad Liisale, oma elu armastusele.
Kas on inimesel üldse lootust? Tuleb ükskord sul tõesti 

valge aeg, inimene 
– sa öö poeg?
Kuid kõigest 
h o o l i m a t a : 
Inimene, sa pead 
elama, kui sa ka ei 
taha, käsib loodus. 
Minupärast, eks või 
ju ka elada.
Jüri Talvet on öelnud, et Juhan Liivi vaimsus on lähimas 
suguluses usuga, saamata seejuures usudogmaks.
Mida rohkem lõpu poole, seda vaiksemaks ja 
mõtlikumaks jäi Liiv-Tammi.  
Lumehelbeke tasa, tasa… (Muide, üks selle luuletuse 
liigutavamaid lugemisi, mida olen kuulnud.)
Lõpuks võtab näitleja seinalt reha ja tõmbab liivasele 
põrandale rahu väljendavad mustrid. Seejärel avab 
rehealuse uksed ja astub välja, rohulagendikule ning 
eemaldub...
Juhan Liiv läks. Rahusse.
Mõne aja pärast tuleb rehe alla Tammi ja annab 
publikule paberid jaapani haikudega. Loeme 
neid vaheldumisi Liivi luuletustega ja märkame 
hingesugulust.

”Ma tahaksin olla kui lill...”
kultuurielamusi vahendab Imbi Arro

TÄNU- ja eestPALVED



Töötegija uni on magus, söögu ta pisut või palju; aga rikka üliküllus ei lase teda magada. Kg 5:11 5

LASTELEHT
jaakobusedjaakobused
Jaakobuse-nimelisi mehi on Uues Testamendis mitmeid. Järgnevalt saab lugeda kahest Jeesuse jüngrist, kes seda nime 
kannavad.

Praegusel ajal saame samanimelisi inimesi eristada perekonnanimede abil, kuid Piibli lugemisel on märgata, et seal 
seda võimalust pole. Piiblis eristatakse inimesi isa nime kaudu.
Jeesusel oli kaks Jaakobuse-nimelist jüngrit. Üks neist oli Sebedeuse poeg ja teine Alfeuse poeg. Sebedeusel oli veel 
üks poeg, kes oli Jeesuse jünger - Johannes, kes oli vendadest noorem. Mõlemad olid kalamehed. Johannesele ja 
Jaakobusele andis Jeesus uue nime - Boanerges ehk Kõuepojad, sest neil oli tuline ja ettearvamatu iseloom.

Sebedeuse poeg Jaakobus oli 
kohal, kui Jeesus Jairuse tütre 
surnuist üles äratas (Lk 8:51) ning 
kui Ta mäe peal kirgastati (Lk 
9:28). See Jaakobus oli 12 jüngrist 
esimene, kes märtrina suri ja tema 
mälestuspäev on 25. juuli, meie 
rahvakalendris jaagupipäev. 
Alfeuse poja Jaakobuse kohta 
on Piiblis vähem infot. Tundub 
aga, et tema ema Maarja oli kohal, 
kui Jeesus risti löödi, ja tema oli 
ka üks naistest, kes esimestena 
tühja hauda nägid. Mõned allikad 
ütlevad, et see Jaakobus oli 
evangelist Matteuse vend.
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ALLA
1. Jünger, kes reetis Jeesuse
2. Sebedeuse poeg
3. Alfeuse poeg
4. Kahtleja jünger
5. Siimona vend
9. Seloot ehk vabadusvõitleja

PAREMALE
6. Vähemainitud jünger
7. Mõnes evangeeliumis tuntud kui 
Naatanael
8. Maksukoguja
10. Naatanaeli sõber
11. Jünger, kes sai lisanimeks Peetrus
12. Jaakobuse vend

VASTUS: Milline jünger ei jaga teistega 
ühtegi tähte?



Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt 
nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet kartuse ja värinaga! Fl 2:12
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mustamäe kirikupäevade kava
PÜHAPÄEV, 12. juuni                                                                         
kell 11 Jumalateenistus 
 (EMK Tallinna Lootuse kogudus, Kultuurikeskus Kaja)
kell 15 AVAJUMALATEENISTUS  
 Jutlustab Tartu Pauluse koguduse vaimulik Kristjan Luhamets,  
 kaasa teenib koguduse koor 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 17 Jumalateenistus 
 Jutlustab koguduse pastor Anthony Jessop
 (EKNK Vineyard Tallinna kogudus)
kell 18 Kontsert 
 Teet Kaur ja Aare Külama, sissepääs vaba annetusega 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)

ESMASPÄEV, 13. juuni                                                                      
kell 9.30  Hommikupalvus - viib läbi Tiina Klement 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 10.30 Beebilaul (0-1-aastased) - juhendaja Ave Mølster 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 12-19 KOHVIKUTEPÄEV 
 kell 13 üllatusesineja 
 kell 15 esineb Mustamäe huvikool
 kell 17 esineb Kristel Mägedi-Vaik
 kell 16-19 Noortekohvik, kell 17 vestlusring noortele
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 15 Koolilaste huviring 
 Kokandus, juhendaja Regina Hansen (eelregistreerimisega)
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 18.30 Filmiõhtu “Tulekindel” 
 (Mustamäe Kristlik Vabakogudus)
kell 19 Kontsertpalvus - Kose kiriku pasunakoor 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)

TEISIPÄEV, 14. juuni                                                                         
kell 9.30  Hommikupalvus - viib läbi Ülle Reimann 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 10.30 Beebilaul (1-3-aastased) - juhendaja Ave Mølster 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 15 Koolilaste huviring 
 Tants, juhendaja Kristina-Maria Heinsalu (eelregistreerimisega)
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 16.30 PERETEENISTUS 
 Loo jutlustab nukuteater “Talleke” (eelregistreerimisega)
 (Kultuurikeskus Kaja)
kell 18.30 Filmiõhtu “Võitlus hiiglastega” 
 (Mustamäe Kristlik Vabakogudus)
kell 19 Kontsertpalvus - Keelpillikvartett M4GNET 
  Avasõnad Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm, 
 sissepääs vaba annetusega
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)

KOLMAPÄEV, 15. juuni                                                                     
kell 9.30  Hommikupalvus - viib läbi Riho Uusväli 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 10.30 Mudilaste maaliring (alates 8. elukuust) 
 Juhendaja Tiina Klement (eelregistreerimisega)
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 13 Kristlik käsitöö 
 Külas EELK Vigala koguduse vaimulik Kristiina Jõgi,  
 muusikaga esineb Kirsti Malmi
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 15 Koolilaste huviring 
 Nukuteater, juhendaja Ene Rätsep (eelregistreerimisega)
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 17 Noorte filmiõhtu “Pime nurk” 
 (Mustamäe Avatud Noortekeskus)
kell 18 Perekohvik “Tugev perekond - tugev kogukond“ 
 Külas EELK Harkujärve koguduse vaimulik Avo Üprus, 
 muusikaga esineb Mari rahvalaulik Anna Makeev 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)

RUS

ENG

RUS

NELJAPÄEV, 16. juuni                                                                                                                   
kell 9.30  Hommikupalvus - viib läbi Anthony Jessop 
 (EKNK Vineyard Tallinna kogudus)
kell 10.30 Beebide ja mudilaste mänguring “Playtots” 
 (EKNK Vineyard Tallinna kogudus)
kell 12 Eakate kohtumine 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 12-17 Pannkoogikohvik 
 (EKNK Vineyard Tallinna kogudus)
kell 14 Konverents “Usk ja teadus” 
 (Tallinna Tehnikaülikool, auditoorium NRG226)
kell 15 Koolilaste huviring - Kunst, juhendaja Tiina Klement 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 16.30 Beatbox’i ja kehatrummi töötuba 
 noored ja täiskasvanud, juhendaja Eva Mitreikina
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 18.30 Lauluõhtu “Laulge kaasa” 
 (Mustamäe Kristlik Vabakogudus)
kell 19 Ülistusõhtu noortele 
 (EKNK Vineyard Tallinna kogudus)

REEDE, 17. juuni                                                                                                                           
kell 9.30  Hommikupalvus - viib läbi Arho Tuhkru 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 10.30 Mudilaste muusikaring (0-6-aastastele) 
 juhendaja Eva Mitreikina
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 12  Piibliseltsi näituse kuraatoritund 
 Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson
 (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu)
kell 15 Koolilaste huviring 
 Pilliõpe (kannel, ukulele, kitarr), juhendaja Eva Mitreikina 
 (eelregistreerimisega)
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 17 Pilliõpe täiskasvanutele (õpe sobib ka algajatele) 
 kannel, ukulele, kitarr; juhendaja Eva Mitreikina 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 19 Taizé palvus 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)

LAUPÄEV, 18. juuni                                                                                                                     
kell 11 PALVERÄNNAK - Lastele samal ajal fotorännak 
 (algus EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirikust)
kell 12-17 Mustamäe 60 Grillpidu 
 Misjonitelk: eestpalve, õnnistamine, hingehoid, vestlus, 
 info jagamine koguduste kohta
 (Mustamäe Männi park)
kell 18.30 Loominguõhtu 
 Musitseerib Eva Mitreikina,  
 loominguga esinevad nii harrastajad kui professionaalid 
 (esinejad eelregistreerimisega)
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
kell 22 Päikeseloojangu Jumalateenistus vaimulike regilauludega 
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)

PÜHAPÄEV, 19. juuni                                                                                                                     
kell 15 PIDULIK KONTSERTJUMALATEENISTUS  
 Ühendkoor, jutlustab piiskop Joel Luhamets
 (EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirik)
_______________________________________________________

KIRIKUPÄEVADE NÄDALA VÄLTEL:
Eesti Piibliseltsi näitus “Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini” 
Näitus on avatud 09.06 – 15.07.2022. Näituse pidulik avamine on 09.06 kell 13.
(Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu)
Eino Pihelgase autorinäitus (Mustamäe Kristlik Vabakogudus)

Eelregistreerimine Maarja Magdaleena kirikus toimuvatele üritustele: 
mustamae.kogudus@gmail.com
Kõik üritused toimuvad eesti keeles ning lisaks on osa üritusi tõlgitud vene 
(RUS) ja/või inglise (ENG) keelde.
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Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Fl 2:13 7
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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 juuni 2022

07.06 Jaan Sammet
10.06 Ülle Reimann
11.06 Jardo Kender
11.06 Peedu Eru
12.06 Greete Viltok
14.06 Olesja Kublinskaja
17.06 Maria-Ly Kirsimägi
17.06 Tiina Klement
18.06 Kertu Viltok
19.06 Ragnar Vahtramäe
22.06 Noora Koppelmann
22.06 Jaanika Regi
24.06 Jaanika Kender
28.06 Hanna Veiksalu

Hea Jumal, maailma 
Looja! Sa oled andnud 
inimeste hoolde oma loodu. 
Palun aita meil selle eest 
hoolt kanda ja märgata 
iga pisematki ime enda ees! 
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Lehekülje graafika: freepik.com

Jumalateenistus armulauaga  
pühapäeviti kell 15  
Perejumalateenistus armulauaga 
kuu esimesel pühapäeval (05.06) 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!


