
Kui mina pärast laupäevast korterikoristust Männi parki 
jõudsin, oli kirikutelk seal juba maha võetud. Mustamäe 
juubeli puhul korraldatud grillipidu tundus nii üsna 
trööstituna ja seda mitte vaid vihmase ilma tõttu. Tõesti 
said tõeks Tallinna praosti sõnad kirikupäevi tutvustavas 
bukletis, kus ta tsiteerib palverändurit mullegi tugeva 
mulje jätnud filmist: „Milleks tee, mis ei vii pühakotta.”  
Juubelilaadalised tundusid nüüd nii tavalised ja päeva 
päästis vaid Januste smuutibussist kaasa saadud jook, 
millega suundusin joonelt kirikupäevade loominguõhtule. 
Jumala puudutust tundsin juba esimese esituse ajal, kui 
kristliku vabakoguduse Sirje laulis: „Miks 
sa seal istud ja ütled, et keegi sinust ei hooli. 
Tõsta oma silmad, vaata, sa oled kaunis 
Jumala looming...” Lisaks misjoniseltsi 
Piret Riimi üllatuslikud tõlkeriimid, meie 
„pesamuna” Kristeli leeri- ja pulmalaulud 
ning Kerttu-Kaisa värsked luuleread. Meie 
koguduse asutajaliikme Eva unelaululistest 
palvetest rääkimata. Me kirjanikud Jaana 
Maria ja Imbi esinesid juba järeleproovitud 
professionaalsuses.
Tõelise vägitükiga sai neil päevil hakkama 
me kuldvara Ester, kes pani mind Piiblit 
sirvima ja meie kallile ühisvarale Tiinale 
sünnipäevasalmi otsima. Leidsin kõike 
muud ja olin juba lootust kaotamas, kuni 
jõudsin jälle „vana hea” Samaaria naise 
looni: „...aga kes iganes joob vett, mida mina 
talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, 
mida mina talle annan, saab tema sees 
igavesse ellu vulisevaks allikaks.” Jh 4:14
Käisin kirikupäevadel üsna vähe, omajagu objektiivsetel 
põhjustel, kuid nii palju kui ma osa sain, oli see kõik kaunis 
ja lootustandev. Justkui nädalasse mahutatud elu. Mu 
välismaal õppinud sõber kord kirjutas mulle kaardi taha 
väljavõtte ühest saksakeelsest raamatust: „Maailm püsib nii 
kaua, kuni meil jätkub üksteisele lugusid jutustada.” Vahel 
mulle tundub, et maailm kestab niikaua, kuni Mustamäe 
kirikupäevi korraldame. Sest järgmised päevad tulevad! 
See on juba selge. Ja seegi, et igas linnaosas peavad olema 
kristlikud kogudused. Iga kodu võib olla pühakoda ja iga 

pere kogudus, aga tähtis on ikka läbikäimine omavahel. 
Kõige olulisemad on inimesed, kes annavad alati lootust 
– kasvõi kui pühadeaja pingelangus tekitab omamoodi 
tühjustunnet. Nad pakuvad sulle võimalust tunda end 
lausa kasulikuna neid kaasa jaanitulele kutsudes – 
samas annavad võimaluse leida seltsi, kui lapsed nelja 
tuule poole laiali lendavad. Teine kirikukaaslane tuiskab 
rattasadulas ukrainlaste juurde laevale kirikunädalast 
jäänud hingehoiuvõlga tasa tegema ja saan talle soovitada 
kesklinnapargi jaanipidu, mille kuulutus kerkib mu 
vaimusilma ette, kuigi ma ei kavatsenudki sinna minna. 

Usun, et meie kirikupäevad jäävad nendegi 
inimeste mällu, kes kohale ei tulnud, 
ning hakkavad seal oma lootusrikkaid 
armastusevõrseid ajama. 
„Kas sa tead seda lugu kuningas Taavetist...” 
hakkasin küsima oma (minu arvates) täiesti 
piiblikauge tütre käest. „Sa pead silmas 
kuningas Saalomoni?” Rääkisime norra 
raamatust „Sofies verden” (Google’i tõlge: 
Sofie muutus) ja arutlesime, miks on selle 
pealkiri tõlgitud „Sofie maailm” või „Sofie’s 
Choice” (Sofie valik – ingl k). Kirikupäevade 
lõputeenistusel Tartu Pauluse koguduse 
vaimulikku Joel Luhametsa kuulates sain 
aru, et see on meie otsustada, kas valime 
armastamise. See ei ole kerge valik, sest 
nii anname tõotuse, aga olen kindel, et 
armastust valides valime me elu. 
Nagu ütles üks noor mees, kes ühe samuti 
olulise filmiloo („Stalker”) lavalaudadele tõi: 

„Kui päriselt avad ukse sellele võimalusele – ma olen valmis, 
et ma usun – teen oma hinges ukse lahti ime nägemisele, 
on see tohutu risk. Risk, mis muudab kõik. See on teatud 
mõttes teadmatusse hüppamine”. Mustamäe kiriku 
kerkimine on olnud ime ja kirikupäevad olid omamoodi 
ime – püüame neid hoida. Ja hoiame kokku, Mustamäe 
kogudused! Kõrvus kõlab, kuidas Sirje vabakogudusest 
ütles oma esinemise järel: „Kui anne on antud, siis tuleb 
seda jagada! Jumal ei anna enne uut peale, kui vana on ära 
antud.” Ma usun, et meil on palju anda.
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Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest;
sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Ps 32:7
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Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma parandan teda. Js 57:19

Kirikupäevad 2022 / usk, lootus, armastus
Tekst: Jaana Maria Unga, Marilin Pärna, Ülle Reimann, Imbi Arro, Mariliis Jaago 
Fotod: Jaana Maria Unga, Marilin Pärna, Ülle Reimann, Imbi Arro, Kristel Mägedi-Vaik, Tiina Klement

12.-19. juunini oli Mustamäe piirkonna kogudustel 
suur rõõm korraldada kirikupäevad teemal "Usk, 
lootus, armastus". Ühine koostöö Mustamäe 
Maarja Magdaleena koguduse, Mustamäe Kristliku 
Vabakoguduse ja Vineyard Tallinna koguduse vahel 
oli hea märk, et Jumal tegutseb kristlaste kaudu 
maailma muutmisel. 
Pühapäevast pühapäevani kestva teemanädala 
jooksul sai kuulda väga kõrgel tasemel muusikat, 
osaleda põnevates õpitubades, kohtuda eakaaslaste 
ja sama huvialade inimestega, palvetada, laulda ja 
ülistada Jumalat. Kindlasti said paljud korraldajad 
ja osalejad häid mõtteid edaspidiseks, samuti uusi 
sõpru ning positiivse meeleolu nii suveks kui ka 
loodetavasti kogu eluks. 
Juulikuu ajalehes teeme väikese ülevaate 
Kirikupäevade ajal toimunust ning kogunenud 
muljetest.

JUMALATEENISTUSED JA PALVUSED

Kirikupäevade avajumalateenistus leidis aset meie 
kogudusele tavapärasel ajal, kell 15 EELK Mustamäe 
Maarja Magdaleena kirikus. Jutlustas meie selle aasta 
eestpalvekoguduse vaimulik Kristjan Luhamets. Kaasa 
teenis peapiiskop emeeritus Andres Põder ning laulis 

Pauluse koguduse ansambel. Jumalateenistuse lõpul 
andsid oma tervitused edasi EELK Misjonikeskuse juht 
Leevi Reinaru, peapiiskop emeeritus Andres Põder ja 
Ridala Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Küllike 
Valk. Samal päeval toimusid tavapärasel ajal ka EMK 
Lootuse koguduse teenistus kell 11 kultuurikeskuses 
Kaja ning Vineyard Tallinna koguduse teenistus kell 
17. Õhus oli tunda ootusärevust, sest kava sai tihe ja 
kirikupäevad olid alanud.  
Nädalapäevade alustuseks 
kogunesime kell 9.30 
h o m m i k u p a l v u s t e l e 
Mustamäe kirikus ja 
neljapäeval Vineyardi 
koguduses. Hommikupalvusi 
viisid läbi osalevate 
koguduste vaimulikud 
ning reedel abipraost 
Arho Tuhkru. Kõlama 
jäid mitmed olulised 
mõtted, mis nädala teemast 
lähtudes rääkisid usust, 
lootusest ja armastusest. 
Hommikupalvusi kokku 
võttes võiks kasutada Arho 
Tuhkru toodud võrdpilti, et me oskaksime kõik olla 
Jumaliku valguse peegeldused maailmas.
Reede õhtu lõpetas palvus Taizé lauludega. 
Laupäeva õhtu võttis kokku päikeseloojangu 
jumalateenistus regilauludega.  Nii palvuse kui ka 
jumalateenistuse lauludest kantud vorm aitas ühest 
küljest korduvate fraasidega öeldul kinnituda ning 
samal ajal jõuda helide ja sõnade sügavama sisuni. 
Pärast viimast laulu avaldasid mitmed osalejad 
arvamust, et nii Taizé kui ka regilaulude rütm aitas 
sisemise rahu saavutada ning avada ruumi Jumalale. 



„Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba!” Lk 15:6b 3

Kirikupäevade lõpetuseks kogunesime kõikide 
kogudustega ühisele pidulikule kontsert-
jumalateenistusele Mustamäe kirikus. Kaasa 
teenisid Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse 
vaimulikud, Mustamäe Kristliku Vabakoguduse 
pastor Allan Saukas, Vineyard Tallinn koguduse pastor 
Anthony Jessop, jutlustas ja kaasa teenis piiskop 
Joel Luhamets, laulis Misjonikoor, lasteansambel 

ning musitseeris saateansambel koosseisus Matis 
Metsala, Paul Daniel, Mihkel Metsala, Joseph Mattias 
Metsala, Aleksandra Kremenetski. Muusikaliselt tuli 
esitamisele mitmeid originaalpalu ning esmakordselt 
võis Mustamäe kirikus vaadata ülistustantsu 
koguduse noorte esituses. 

Jumalateenistuse järel võtsid sõna mitmed külalised. 
Tervituskõne pidasid piiskop Joel Luhamets, 
Mustamäe Kristliku Vabakoguduse pastor Allan 
Saukas, Vineyard Tallinn koguduse pastor Anthony 
Jessop, EELK Misjonikeskuse juht Leevi Reinaru. 
Ilusa kingituse tegi meie kirikule Mustamäe Maarja 
Magdaleena koguduse värskeim liige kunstnik, 
näitleja ja laulja Kristel Mägedi-Vaik, andes üle 
oma maali „Viis leiba, kaks kala“. Üllatuse tegi ka 
koos väikese tervituskõnega ikoonimaalija Tiina 
Veisserik, kinkides kogudusele kangale maalitud 
Maarja Magdaleena ikooni. Kohal oli Eesti 
Piibliselts. Tervituse ütles Mustamäe Linnaosa vanem 
Lauri Laats, kes kinnitas, et kohaliku omavalitsuse 
toetus on kiriku valmimiseks olemas. 

ÜRITUSED MUDILASTELE JA LASTELE
Beebidele, mudilastele ja 
koolilastele oli teemanädalal 
mitmeid üritusi, mis kõik 
algasid tööpäeviti ühel ja 
kindlal ajal, et oleks lihtsam 
meeles pidada. Juhendajateks 
olid valitud tunnustatud 
töötegijad teistest kogudustest 
ning erialaste teadmistega 
professionaalid.
Beebid ja väikelapsed 
kogunesid tööpäeviti kell 10.30. 
Proovida sai laulmist, liikumist 
ja kunsti. Kõik osalejad jäid 

väga rahule ning tuldi nii oma kogudusest kui ka 
väljastpoolt kogudusi. Väikelaste arv polnud küll nii 
suur, kui lootsime, kuid kõik osalejad said toreda 
elamuse. 



Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! 
Ärge olge endi meelest targad! Rm 12:16
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Koolilastele pakkusime huviringide formaati, 
kus Jumala sõna kaudu sai tegeleda kokandusega, 
tantsuga, teatriga, kunstiga ja muusikaga. Kell 15 

algavatesse ringidesse 
tulid osalejad samuti nii 
oma kogudustest kui ka 
väljastpoolt. 
Kokandusringis pakkus 
palju elevust "näpud toidus" 
kokkamine, kus tublimad 
said pärast ka sõrmed 
magusast taignast puhtaks 
limpsida. Kokandusringi 
juhendas Regina Hansen 
Rootsi-Mihkli kogudusest. 

Tantsuringis õpiti 
oma keha tundma ja 
tunnetama, teistega 
arvestama ning 
ka väikest etüüdi 
esitama. Tantsuringi 
juhendaja oli 
K r i s t i n a - M a r i a 
Heinsalu, kelle 
koreograafial esitati 
ka ülistustants. 

Nukuteatriringis tutvuti erisuguste nukuliikide, 
nende liikumise ja häältega. Kõik lapsed said 
mitmesuguseid nukke proovida ning nendega 
liikumist harjutada. Loodame, et saadud kogemus 
aitab uusi nukunäitlejaid leida! Nukuteatri töötuba 
viis läbi nukuteater Talleke näitetrupp. 

Kunstiring toimus kiriku 
õues, kus lapsed joonistasid 
loodust enda ümber. Iga laps 
leidis oma stiili ja vaatepunkti 
ning üllatusi jagus mitmeid. 
Kunstiringi juhendas 
Tiina Klement Mustamäe 
kogudusest. 

Reedel proovisid lapsed pillimängu Eva Mitreikina 
juhendamisel. Valida oli kitarri, ukulele ja kandle 
vahel. Lapsed õppisid selgeks kaks duuri, mis 
võimaldas neil luua rütme, improviseerida ning saata 
lihtsamaid regilaule. Eduelamus oli tagatud kõikidele 
osalejatele, sest lihtsate võtetega võis muusikast osa 
saada ning mitte ebaõnnestuda. Sarnane ring toimus 
ka täiskasvanutele ning võib julgelt öelda, et mõlemal 
grupil läks oskuslikult ühtmoodi hästi. 
Teisipäeval kell 16.30 korraldati kultuurikeskuse 
Kaja saalis pereteenistus, kus loo jutlustas 
nukuteater Talleke. Kutsutud olid lapsed koos 
kogu perega, sai laulda laule, meisterdada, üheskoos 
toredalt aega veeta ning kõigile osalejatele anti 
magus üllatus sõnumiga "Jumal armastab Sind!". 
Esialgu vaid abivajajatele peredele ja koguduse enda 
lastele planeeritud 
üritus sai teisipäeva 
saabudes laiema 
osalejate hulga ning 
loodetavasti jõudis 
hea sõnum paljude 
Mustamäe laste 
südamesse. Suur 
tänu nukuteater 
Tallekese näitlejatele, 
kes olid valmis 
K i r i k u p ä e v a d e 
jooksul viima läbi 
nii etenduse kui ka 
töötoa!

KOHVIKUTEPÄEV
13. juuni hommik oli Mustamäe Maarja Magdaleena 
kirikus siginat-saginat täis - käis kiire ettevalmistus 
kohvikutepäeva alustamiseks ning kell 12 saimegi 
avada kiriku ees oma leti ja kirikuuksed rahvale. 



Kuid mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest.
Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on head teinud. Ps 13:6
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Suur tänu kõigile, kellel oli 
võimalus anda oma panus meie 
koguduse leti müügikraami 
hulka, see sai tõesti rikkalik. 
Lisaks kodustele hõrgutistele, 
heale kohvile ja teele kujunes 
tõeliseks hitiks õnneloos. 
Auhinnad olid välja pannud 
meie Norra sõbrad, Magda 
Misjonipood, Vilgo Lilled, 
Lustimaa ning Trend Sweets. 
Kogu meie letist saadud tulu 
läks meie Maarja Magdaleena 
koguduse heaks. 
Lisaks meie oma letile oli 
kohale sõitnud The Dumpling 
Truck väga põneva menüüga. 
Laste suureks rõõmuks 
kutsusime oma üritusele 
Lustimaa batuudi ning nende 
eriti magusa leti jäätise, 
suhkruvati ning jääjoogiga. 
Arte Gümnaasiumi noored 
õpilasfirmast Triivad pakkusid 

müügiks põnevate maitsetega 
trühvleid. Lisaks said kõik lapsed lasta endale tasuta 
näomaalinguid teha.
Väga suur rõõm on, et meie päevaga ühines kristlikku 
kaupa müüv e-pood “Alliku meened”. 
Meil oli suur USK, et ARMASTUS käib kõhu kaudu, 
ning LOOTUS, et toit meelitab rahva meie juurde, 
ja täpselt nii see läkski. Väga paljud tundsid huvi 
meie kiriku ning koguduse vastu, soovijad said sees 
uudistamas käia. Jagasime infot kogu kirikupäevade 
nädala jooksul toimuvate ürituste kohta. Külastajad 
jäid rahule ning pälvisime palju positiivset tagasisidet. 
Kohvikutepäev vajas palju ettevalmistust, aga oli 
iga pingutust väärt, sest see päev kujunes tõeliselt 
vägevaks.

NOORTEÜRITUSED
Esmaspäevasel kohvikutepäeval pandi püsti üks vahva 
pannkoogikohvik. Kohvikuvedajaiks olid Mustamäe 

koguduste noored, 
kes näitasid ette, 
milline üks korralik 
ja efektiivne pann-
k o o g i k o n v e i e r 
olema peab.
Kell 17 keerati aga 
pliidiplaat kinni 
ja võeti koht sisse 
noorte vestlusalal, 
kuhu olid külla 
tulnud psühholoog 
Hellika Limmart ja 

noortetöö tegija Oliver Õunmaa. Noortel oli võimalus 
küsida nõu teemadel, mis nende eludes parasjagu 
olulised või raskemad olid, ja oskuslikud abistajad 
jagasid praktilisi võtteid erinevates eluolukordades 
toimimiseks.

Kolmapäeval koguneti Mustamäe Avatud 
Noortekeskuses (MANK). Ootamas olid popkorn, 
snäkid, lebokotid ja kinoruum koos filmiga "Pime 
nurk" (The Blind Side). Pärast arutleti koos ka 
filmis käsitletud teemade üle, toodi paralleele enda 
ümbritseva eluga, ning prooviti leida tarkuseterasid, 
mida edasises elus meeles pidada.
Neljapäeval toimus Vineyard Tallinna koguduse 
ruumides noorte ülistusõhtu. Ülistusmeeskonnana 
teenisid EMK Tallinna ja Tallinna Lootuse koguduse 
noored ning jutlusesõna jagas Vineyard Tallinna 
pastor Anthony Jessop. Õhtu teemaks oli, kuidas usk, 
lootus ja armastus on need, mis jäävad ajas püsima ja 
mille peale tasub oma elu ehitada.

KONTSERDID 
Kirikupäevadesse oli planeeritud mitmeid kontserte, 
mis ühel või teisel viisil iseloomustasid meie Maarja 
Magdaleena kogudust ja selle inimesi. 
Pühapäeva õhtul esinesid me kirikus tuntud ja 
tunnustatud muusikud Teet Kaur ja Aare Külama. 
Aktiivselt ka oma igapäevatöös muusikaga tegelevad 
Teet ja Aare andsid hästi kokkukõlava kontserdi. Teet 
on koguduses tuttav juba jõulumuusikalist, kus tema 
kanda oli peaingel Gabrieli suurepärane roll. 



Need on sõnad, mis te peate täitma: rääkige üksteisele tõtt, 
mõistke oma väravais kohut tões ja rahus! Sk 8:16
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Esmaspäevase kohvikutepäeva raames toimusid 
Maarja Magdaleena kiriku siseõuel ka mitmed 
kontserdid. Piret Arikainen mängis meeleolukalt 
torupilli ning üles astusid Mustamäe Huvikooli 
täiskasvanud muusikud väga hea ja mitmekesise 
kavaga. 

Õhtused esinemised olid Mustamäe koguduse 
liikmete päralt. Kell 17 astus publiku ette Kristel 
Mägedi-Vaik oma sügavamõtteliste paladega. 
Kristeli võimas madal lauluhääl on nüansirikas ning 
toetab hästi omaloominguna valminud tekste. Kell 19 
misjoneeris puhkpillidel Kose Kiriku Pasunakoor, 
kelle üks liige Kaimo Klement on meie Maarja 
Magdaleena koguduse muusik ja pikaaegne liige. 

Kõikide kohvikupäevadel esinenud muusikute 
ülesastumised olid südamlikud ning said publikult 
sooja vastuvõtu. Loodetavasti võib neid kuulda juba 
uutel kontsertidel meie uues Mustamäe kirikus. 
Teisipäeval esines siin keelpillikvartett M4gnet, 
kelle ülesastumist kandis üle ka Klassikaraadio. 

Viimseni lihvitud helikeel viis kuulajad sügavale 
klassikalise muusika maailma ning isegi lapsed 
kuulasid kontserti hiirvaikselt. Kvarteti tase on 
äärmiselt kõrge, mistõttu oli suur heameel neid meie 
Mustamäe kirikus kuulata. Muide, siinsamas kirikus 
käivad kvarteti liikmed ka ruumi suuruse ja hea 
akustika tõttu harjutamas. 
Kirikupäevade ajal toimus mitmeid teisigi üritusi, 
millest väiksema või suurema osa moodustas 
muusikaline etteaste. Nendest räägime allpool.

ÜRITUSED TÄISKASVANUTELE JA PEREDELE
Nädala jooksul korraldati mitmeid üritusi, mis olid 
mõeldud täiskasvanud osalejatele, kuid kuhu võisid 
tulla ka kõik lapsed ja noored. Nagu kogemus näitab, 
oligi huvilisi mitmest vanuserühmast. 

Kolmapäeval toimus kohtumine pealkirja all 
"Kristlik käsitöö". Külla kutsusime Vigala koguduse 
õpetaja Kristiina Jõgi, kes võttis kaasa mitmesugust 
käsitööd. Koos Pärnu-Jakobi kogudusest kaasa 
tulnud Epp Sokuga saime tutvuda Pärnu-Jakobi 
koguduse käsitööringi naiste loominguga. Rõõm oli 
näha ja kuulda, kuidas käsitöö naisi kokku toob ning 
justkui oma tugivõrgustiku loob igapäevaeluga toime 
tulemiseks. Kristiina käsitöö on kantud vaimuliku 
uudishimust vaimse maailma ja meid ümbritseva 
looduse vastu. Käsitöös on katsetusi ja julget 
värvidemängu, rõõmu ja ühtehoidmist. Osalejad said 
ka ise Epu ja Kristiina 
juhendamisel punuda 
nöörist puupärlitega 
kaelaristi. Muusikalisi 
vahepalasid mängis 
Kirsti Malmi Lasnamäe 
kogudusest. Kirsti 
rõõmsad laulud köitsid 
nii suuremate kui ka 
väiksemate meeli. Kirsti 
koer Ruska laskis ennast 
aga vahetpidamata 
sügada ja paitada, täites 
nii justkui teraapiakoera 
rolli.



Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Lk 6:36 7

Kolmapäeva õhtul oli meie 
kirikusse Perekohvikusse 
külla kutsutud Harkujärve 
koguduse vaimulik Avo 
Üprus, kes kõneles 
pereväärtustest, ühte 
hoidmisest ja kogukonna 
kasvatamisest. Perekohviku 
teema oli "Tugev perekond - 
tugev kogukond". Avo rõhutas 
toetumist usule, mis hoiab 
inimesed kindlalt jalul, et nad 

saaksid oma lootuse ankru heita tugevalt pinnaselt 
tuleviku poole. Nõnda on ta koos teiste sõpruskonna 
peredega ka teinud, heites lootuse ankru tulevikku 
nii kirikumaja soetamisel kui ka kõigis muudes oma 
tegemistes. Avo tutvustas veel diakooniatööd ning 
sellega seotud väljakutseid. Perekohviku formaat 
oli osalejate jaoks hea valik, sest tee- või kohvitassi 
ja väikese suupiste kõrval sai mugavalt esinejast 
distantseerumata laudkondadega dialoogis osaleda. 

Muusikalisi vahepalasid oli kutsutud esitama 
Marimaa rahvalaulik Anna Makeev marikeelsete 
lauludega, teda saatis eesti kromaatilisel kandlel 
jaapanlanna Sakiko Ishii. Anna ja Sakiko rääkisid 
hästi eesti keelt ning pakkusid kuulajatele suurepärast 
muusikaelamust. Anna laulis koos misjonär Juha 
Väliahoga ka mõned eestikeelsed vaimulikud laulud.

Neljapäeval toimus 
mitmeid üritusi ka teistes  
Mustamäe kogudustes. 
Vineyardi kogudus oli 
enda hoolde võtnud 
hommikupalvuse ja 
beebide ringi. Päeval 
oli avatud maitsev 
p a n n k o o g i k o h v i k . 
Vineyardi kogudus 
liitus oma tegevustega 
Kirikupäevade kavasse 
üsna vahetult enne kava 
kinnitamist, kuid seda 
suurem rõõm oli paljudel 
tuttavaks saada sõbraliku 

ja eesti keelt püüdlikult rääkiva Anthony Jessopiga 
ning tema juhitud kogudusega. 
Neljapäevasest eakate kohtumisest ja konverentsist 
saab lugeda järgmiste alapealkirjade all. Neljapäeva 
õhtupoolikusse mahtus aga üks põnev töötuba 
Mustamäe kirikus ja vaimulike laulude lauluõhtu 
Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses.
Mustamäe Maarja Magdaleena kogudust on 
õnnistatud paljude andekate inimestega, kes 
igapäevaselt või vahel harvem rikastavad koguduse 
tööd. Koguduse rajamise initsiatiivgrupi liige üdini 
andekas Eva Mitreikina elab ja töötab hetkel 
küll Saaremaal, kuid tuleb aeg-ajalt pealinna oma 
kodukogudusse põnevaid ettevõtmisi läbi viima. 

Eelnevalt sai Evast räägitud laste huviringidega seoses 
ning mainisime, et ka täiskasvanutele korraldati 
pilliring. Neljapäeval viis Eva läbi põneva beatbox´i 
ja kehatrummi töötoa, mis oli suunatud nii noortele 
kui ka täiskasvanutele, aga millest võtsid osa ka 
noorema kooliastme õpilased. Sisuliselt väga lihtne 
rütmimaailm taandub mitmesugustele algrütmidele, 
mida kehakeeles väljendada. Palju elevust saabus 
siis, kui see kõik aina kiirenevas tempos praktikasse 
pandi. Hakkama said kõik, kuigi nii mõnelgi läks 
rütm vahepeal improvisatsiooniliseks. Kuid seegi 
on oluline osa muusikast ning positiivne elamus oli 
kindlustatud kõigile osalejatele. 



Õhtul said kirikupäevalised minna Mustamäe 
Kristlikku Vabakogudusse lauluõhtule "Laulge 
kaasa", kus võis tunda rõõmu vaimuliku ärkamisaja 
meloodilistest tugeva sõnumiga lauludest. Huvitavaid 
vahetekste luges koguduse pastor Riho Uusväli 
ning muusikaliselt saatis suurepärane muusik Sirje 
Kullus. Oli väga südantsoojendav õhtu ning ka teiste 
koguduste liikmed said tuttavamaks nii mõnegi 
vaimuliku lauluga, mis vabakoguduse inimestel 
tundusid juba peas olevat. 

OMALOOMINGUÕHTU
Kui Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse juhatuse 
esinaine Jaana Maria Unga käis välja mõtte, et võiksime 
Kirikupäevade ajal teha ka omaloominguõhtu, lõi 
nii mõnelgi sisemine tuluke põlema. Kodus algas 
sahtlitest kirikupäevade teemaga sobiva luuletuse 
või lühijutu väljaotsimine või hoopis omakirjutatud 
laulukese meeldetuletamine. 

Ürituse formaadi suhtes oldi üksmeelel: salongilik, 
väikeste laudadega ning kohvi ja koogiga õhtu loob 
hea pingevaba õhkkonna. 

Seitse esinejat täitsid lahedalt 
kaks tundi laupäevaõhtust 
aega. Piret Riim, Kerttu 
Kaisa Teesalu, Imbi Arro 
ja Jaana Maria Unga tegid 
sõnalise etteaste, Kristel 
Mägedi-Vaigu ja Sirje 
Kulluse sõnad olid rüütatud 
muusikasse. Seitsmes esineja 
oli Eva Mitreikina, kes kolmes 
osas rõõmustas kuulajate 
kõrva ja südant erineval pillil 
mängitud omaloominguliste 
paladega. Iga osaleja rikastas 
õhtut oma jumalatunnetuse 

isikupärase väljendusviisiga. Eks selles ju seisnebki 
kristluse rikkus ja küpsus – erinevustes, mis ometi 
moodustavad ühtse terviku.
Ürituse õnnestumisel oli kindlasti suur teene õhtujuhil 
Jaana Marial, kes sellesse osasse suurepäraselt 
sobis. Punkti pani õhtule 10-aastane Madli kohapeal 
kirjutatud omatehtud luuletuse lugemisega. Usun, et 
meie esimene omaloominguõhtu ei jää viimaseks!

ELURÕÕMSATE KOHTUMINE
Neljapäeval kell 12 oli Mustamäe Maarja Magdaleena 
koguduses planeeritud eakate ehk elurõõmsate 
kohtumine. Kirikupäevade üks eesmärke oli 
tutvustada ümberkaudsele rahvale koguduses 
toimuvat. Nii võtsime meiegi teha ühe avatud ustega 
kokkutulemise.

Kiriku suurde saali sai kaetud laud (aitäh noortele, kes 
toimetamisel abiks olid!), välja otsitud lauluraamatud 
ja ette valmistatud ühised tegevused. 
Väljakuulutatud kellaajaks oli kohale tulnud nii meie 
igakuiseid osalejaid kui ka mõni uus inimene. Laud oli 
aga nii pikk ja toitu laual nii palju, et oleksime võinud 
rohkemaid võõrustada. Aknast välja vaadates oli näha, 
et pargipingil istub seltskond vanemaid prouasid. 

Tulid meelde sõnad Luuka evangeeliumist: Mine 
välja teede peale ja aedade äärde ja keelita rahvast 
sisse astuma... Nii tegimegi ja peagi oli seltskond 
meie laua taga. Vene ja eesti keelt segamini rääkides 
saime heale jutule. Naistele pakkus suurt huvi meie 

kiriku tegevus. Sõna 
võttis ka Leevi Reinaru, 
kes meenutas oma 
vaimulikuelu algusaegu. 
Iga osaleja sai mälestuseks 
postkaardi hea sõnaga.
Kui külalised olid läinud, 
jäime veel laulma ja juttu 
rääkima. Laule saatis ja 
vahemuusikat mängis Urve 
Aun. 

Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! 
Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks! Lk 6:37
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Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, 
sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Lk 6:38

9

KONVERENTS "USK JA TEADUS"
Neljapäeval, algusega kell 14 toimus Tallinna 
Tehnikaülikoolis konverents "Usk ja teadus". 
Huvitavaid ettekandeid ja arutelusid jagus mitmeid. 
Esines Peeter Müürsepp teemal "Religiooni rollist 
teaduse väljakujunemisel", Toomas Jürgenstein 
rääkis "Ühest usulisest füüsika ülesandest 
loodusteaduste ja kristluse dialoogini", Kalev 
Tarkpea käsitles "Füüsikalist tõlgendust maailma 
loomisele Jumala poolt" ning Jaan Lahe võttis sõna 
teemal "Katse sõnastada kristluse põhisõnumit 
kristliku mõtteloo kaudu". Konverentsil osalejate 
arv jäi küll loodetust tagasihoidlikumaks, kuid 
loodetavasti saab varsti vaadata konverentsi 
salvestust ka interneti teel.  

KOGUDUSTENA KOGUKONNA KESKEL

Laupäeval, 18. juunil tähistas Mustamäe oma 60. 
sünnipäeva Männi pargis grillipeoga. Kirikupäevade 
ühe üritusena oli meil suur rõõm võimalusest koos 
kõigi Mustamäe kogudustega minna välja oma 
kirikutelgiga. Seda me ka tegime. Ilm oli küll vihmane, 
kuid sellest hoolimata kogunes Männi parki palju 
inimesi. Koos Mustamäe kogudustega tulid kirikutelki 
ka EELK Misjonikeskuse ning MTÜ Kristus Igasse 
Kodusse esindajad. Jagasime inimestele piiblisalme, 
mis rääkisid usust, lootusest ja armastusest, lastele 
piibleid eesti ja vene keeles ning usulist kirjandust 
ka täiskasvanutele. Tutvustasime kõiki Mustamäe 
kogudusi neile, kes telki sisse astusid. Mitmed 
inimesed olid üllatunud, et meil Mustamäel mitu 
kogudust on. Inimesed olid sõbralikud, astusid telki 
ja vestlesid meiega. Asusime telgiga lavast piisavalt 
kaugel, et pakkuda omalt poolt ka muusikat. Vineyard 
Tallinna koguduse muusikud tulid kitarridega ning 
laulsid eri keeltes vaimulikke laule. Niisugune ühine 
rahva sekka minek oli väga positiivne kogemus ka 
läbiviijatele. Kindlasti võib midagi niisugust korrata 

mõnel suuremal linnaosa üritusel. Vaatamata sellele, 
et olime peaaegu läbimärjad ja tugevama vihmaga 
püsisid inimesed kusagil varju all ning väga ringi ei 
liikunud, tundsime südames palju rõõmu. Koos oli 
palju kergem inimestega vestelda, olime kõik ühe ja 
üks kõigi eest, nii nagu peab, üks Kristuse ihu.

NÄITUSED
Kirikupäevade ajal sai tutvuda kolme erineva 
näitusega. 

Juba juuni alguses Tallinna Tehnikaülikooli 
raamatukogu fuajees avatud näitus "Pühakiri. 
Käsikirjast emakeelse Piiblini" avas huvitava 
väljapaneku Piibli ajaloost tõlgete ning kunstiliselt 
mitmekesiste käsikirjade kaudu. Suur rõõm oli, et 
Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson viis 
Kirikupäevade raames läbi ka näituse kuraatoritunni. 
Huvilised kuulsid huvitavaid lugusid käsikirjade 
saamisloost, tõlkedetailidest, pärandite säilitamisest, 
keelelisest levikust ning arhiivide vajalikkusest. Jaani 
karismaatiline jutt tõi nii mõnelgi puhul naeru suule 
või pani hoopis imestusest kulme kergitama. Rikkalik 
näitus on avatud juuli keskpaigani. 
Mustamäe Kristliku Vabakoguduse ruumides 
sai tutvuda koguduse liikme Eino Pihelgase 
autorinäitusega. Värviküllased maastikupildid ja 
religioosse sisuga teosed avasid kunstniku nägemuse 
teda ümbritsevast loodusest ning vaimsest maailmast. 
Näitus on avatud ka suvekuudel koguduse saalis.
Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus  avas oma 
vitraažilike maalide näituse koguduse uusim 
liige Kristel Mägedi-Vaik. Värviküllased ja 
detailideni läbimõeldud piiblilugudel ja vaimulikel 
kujutluspiltidel põhinevad suured maalid köitsid iga 
külastaja pilku ning sobitusid hästi kiriku heledate 
avarate seinte ja interjööriga. Kristeli maal "Viis 
leiba ja kaks kala" jääb kingitusena kiriku ruume 
kaunistama nüüd ka edaspidi. 



PALVERÄNNAK JA FOTORÄNNAK
Laupäeva hommikul kogunesid huvilised Maarja 
Magdaleena kirikusse, kus algas palverännak 
Mustamäel. Loomulikult ei olnud see lihtsalt 
jalutuskäik, vaid rännaku juht Ingmar Kurg oli 
ette valmistanud väga olulised palved ja ülesanded 
iga punkti jaoks. Juba Mustamäe kirikus tuli teele 
minejatel anda rännakukepist üle astudes vanne "olla 
hea inimene Jumala abiga". Rännaku lõppedes sai 
iga osaleja kingituseks palverändurite kammkarbi ja 
kausi sooja maitsva supi ja leivakääruga. Hoolimata 
jahedast vihmasest ilmast tõi palverännak suurt 
kosutust ning loodetavasti ka õnnistust Mustamäele.

Palverännakuga samal ajal sai alguse lastele 
suunatud fotorännak. Tuuli Korsari ja Katarina 
Kalenikase eestvedamisel tuli lastel lahendada 
mitmeid ülesandeid, mis jagunesid ühelt poolt Koguja 
raamatu järgi ajamääratlusteks ning teiselt poolt 
fototehnilisteks. Nii tuli pildistada asju ja inimesi lähi- 
ja kaugvaates ning uurida ja avastada ümbritsevat 
loodust. Tagasi kirikusse jõudes ootas lapsigi soe 
kausitäis suppi ning magus üllatus. Tagasisideringis 
olid lapsed ühel meelel, et see rännak oli põnev 

ning uusi avastusi sai teha nii mitmeidki. Ka lapsed 
ei lasknud ennast vihmasest ilmast heidutada 
ning jagasid omavahel hoolivalt vihmajopesid ja 
vihmavarje. 

USK, LOOTUS, ARMASTUS
Kirikupäevade nädalale tagasi vaadates võib tõdeda, 
et Jumal on jätkuvalt meie keskel, õnnistades ja 
jagades lootust igal sammul. Kuigi osalejate arv ei 
olnud Mustamäe kohta kuigi suur, said kõik osalejad 
innustatud ning usu, lootuse ja armastusega kastetud. 
Võib kindlalt öelda, et kogukonnatunne nii koguduste 
sees kui uute kontaktide vahel sai endisest märksa 
tugevamaks ning uued kogemused aitavad kindlasti 
edaspidi veelgi paremini Mustamäe linnaosa 
elanikega suhestuda ning linnaosa paremaks muuta.  

sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. 
Kas me nüüd elame või sureme - me oleme Issanda päralt. Rm 14:8
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FOTOMATK - KOGUJA 3:2-8

Aga ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale 
Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen. 1Tm 1:17
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Makrofoto.
Aeg sündida ja aeg surra.
Autor: Olesja 

Portreefoto.
Aeg tappa ja aeg terveks teha.
Autor: Madli 

Foto liikumisest.
Aeg leinata ja aeg tantsida.
Autor: Olesja 

Loodusfoto.
Aeg kive pilduda ja aeg kive 
koguda.
Autor: Estreia 

Arhitektuurifoto.
Aeg hoida ja aeg ära visata.
Autor: Maarelee 

Osa tervikust foto.
Aeg sõjal ja aeg rahul.
Autor: Madli 

Must-valge foto.
Aeg vaikida ja aeg rääkida.
Autor: Carola 



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 juuli 2022

06.07 Helis Vaarik
07.07 Estreia Rõbakova
09.07 Kelli Balasjan
14.07 Jarmo Kender
15.07 Sofia Väinsalu
18.07 Mai-Liis Malm
25.07 Anne-Marii Oja
27.07 Kristiine Gross
28.07 Maarja Vardja
29.07 Kelda Ren Uri
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Lehekülje graafika: freepik.com

Jumalateenistus armulauaga  
pühapäeviti kell 15 

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. 

Õnnitleme 
sünnipäeval!

Maarja Magdaleena tuli ja kuulutas jüngritele: "Ma olen näinud 
Issandat ja seda kõike ta ütles mulle." Jh 20:18 

PALVE 
Kõigeväeline Jumal, sinu Poeg Jeesus Kristus tervendas Maarja Magdaleena 
vaimu, hinge ja ihu ning tegi temast oma ülestõusmise tunnistaja. Puhasta 
ja uuenda meid oma Vaimuga, et me võiksime Sind teenida Jeesuse Kristuse 
ülestõusmise väes!

TÄNUPALVED
Armas Jumal! Me täname Sind selle suure võimaluse ja õnnistuse eest, 
et kirikupäevade üritused said teoks saada. Tänu kõigile, kes ürituste 
elluviimisel abiks said olla!
Kallis Jumal! Tänu sulle Sinu suure armastuse eest, millega sa meid kannad 
läbi elu, kannad läbi raskuste ja pimeduse! Tänu Sulle, et oled kõigi juures, 
kes Sind appi hüüavad, nähtamatuna, isegi siis kui meie usk selle maailma 
raskustega silmitsi seistes kõikuma lööb!

EESTPALVED
Kõigeväeline Jumal! Palume sinu hoidvatesse kätesse kõik koguduse 
liikmed ja sõbrad. Ole nendega nende suvistel rännakutel!
Armas Jumal! Palume kõigi Mustamäe koguduste eest. Palume, et meie 
koostöö võiks jätkuda, nii nagu kirikupäevade ajal. Palume, et leiaksime 
rohkem ühiseid tegevusi ja kokkupuutepunkte, et rikastada vastastikku 
kõikide usuelu!
Armas Taevane Isa! Palume meie eestpalvekoguduse, Tartu Pauluse 
koguduse ja koguduse vaimulike eest. Palume nende tööle õnnistust!
Kallis Jumal! Palume Sinu kätesse jätkuvalt Ukraina maa ja rahva, kõik 
sõjapõgenikud, kes on pidanud kodudest lahkuma, kelle kodud on lõhutud 
või paljaks röövitud. Palume, aita neil uuesti alustada, aita neil üleelatust 
kiiresti üle saada, et nad suudaksid edasi minna! 

TÄNU- ja eestPALVED


