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Kallid õed ja vennad Kristuses!

Advendiaeg on väga eriline aeg aastas, sest see on 
täis ootust ja lootust. Me kaunistame oma kodud ja 
ehime valgusega nii oma toad kui tänavad, et see 
advendivalgus võiks sel pimedal ajal meie südamesse 
rõõmu tuua. Valmistume jõulupühadeks ja ootame, 
et need pühad tooksid meie kodudesse rahu ja õnne. 
Advendiaeg on püha ootusaeg, palve- ja paastuaeg, 
mis kutsub meid vaatama oma südamesse, et seal 
Jumala ja kaasinimestega suhted korda seada, et siis 
jõulupühadel sõime juures seistes Jeesuslast paremini 
vastu võtta. Sest on ju nii, et kui perre sünnib laps, siis 
valmistuvad vanemad selleks mitu kuud, seavad valmis 
toa, et lapsel oleks ruumi nende peres elada, et oleks 
koht, kuhu tulla. Advendiajal saab igaüks oma südame 
ette valmistada, et jõulupühade saabudes oleks Jumala 
Pojal ruumi meie juurde tulla ja teha meie jõulud 
eriliseks.
Tõsi on aga ka see, et just advendiaeg kipub tihti olema 
kõige kiirem ja stressirohkem periood aastas. Väga 
paljudel inimestel on tohutul hulgal tööd ja igasugu 
sekeldamist, nii et rahus ja vaikuses oma südame 
ettevalmistamiseks aega küll ei jää. Ollakse väsinud ja 
kurnatud ning unistatakse puhkusest ja magamisest. 
Samal ajal leidub ka neid inimesi, kes just advendiajal 
tunnevad üksindust ja hirmu, sest kardavad jõulupühal 
üksi jääda, kuna kellelgi pole nende jaoks aega. Lisaks 
tunneme ilmselt kõik  ̶ eriti jälgides praegust olukorda 
maailmas  ̶ muret tuleviku pärast ja unistame, et see 
maailm oleks parem ja rahumeelsem paik, kus pole 
kannatusi, hirmu, ebaõiglust, kurjust ega sõdu.
Selles olukorras meenuvad prohvet Jesaja sõnad, kes 
kuulutas palju aastasadu enne Kristuse sündi Iisraeli 
rahvale, et peagi tuleb aeg, kus „Rahvas, kes käib 
pimeduses, näeb suurt valgust” (Jes 9:1). Jesaja rääkis 
küll oma ajas, kuid sellised metafoorid nagu pimedus 
ja valgus on meile kõigile tuttavad. Valgus on midagi, 
mis toob selgust. See aitab meil näha, mida me teeme 
ja kuhu me läheme. See toob ka lootuse, kui leiame 
pimeduses valguskiire. Valguses me näeme üksteist 
paremini ja suudame paremini otsustada, kuhu läheme. 
Valgus on otsekui uus algus.
Meie maailmas, kus meie ümber on palju raskusi ja kus 

me ei tea, kuidas elu edasi läheb, annavad need prohveti 
sõnad palju lootust. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb 
suurt valgust!
See valgus on juba maailma tulnud – see on Jeesus 
Kristus. Tema on tulnud siia maailma, et anda meile 
tulevikku ja lootust – et anda meile sellist tulevikku ja 
lootust, mis ületab isegi surma.
Ja see lootus on see, et Jumal toimib selles maailmas, ta 
toimib inimeste keskel ja inimeste kaudu.
Jumal sündis väikese beebina, et me ei kardaks Teda, 
vaid meil oleks julgust Ta vastu võtta. Kui me jõululapse 
vastu võtame, siis sünnib ime – me ise saame Jumala 
lasteks.
Jeesuslaps on kõigi aegade suurim kingitus 
inimkonnale. Tema kaudu annab Jumal meile tuleviku 
ja lootuse, sisemise rõõmu ja meelerahu.
Advendi- ja jõuluaeg kutsuvad meid jagama seda 
lootust ka teistega. Kuid kõigepealt tuleb ise peatuda 
Jeesuslapse sõime juures ning lubada Tal oma südant 
puudutada ja hing valgusega täita. Seejärel tõsta pilk 
ja mõtle neile, kes just sinu abi vajavad, ning leia viis, 
kuidas neile sama rõõmu pakkuda. Kui oled kas või 
ühele inimesele, kes on üksi, kannatab puuduse käes 
või on koormatud eluraskuse all, saanud pakkuda oma 
abistavat kätt ning julgustavaid sõnu, siis oled muutnud 
seda maailma paremaks paigaks ja meil on lootust.
Suur tänu kõigile teile, kes olete oma palvete, 
julgustavate sõnade ja annetustega kinkinud lootust 
meie väikesele Mustamäe Maarja Magdaleena 
kogudusele! Tänu teile saame sel aastal tähistada juba 
kaheteistkümnendaid jõulusid, millest kolme viimast 
päris oma kirikus.
 

Õnnistagu sind Jumal Isa. 
Õnnistagu sind Jumala Poeg. 

Õnnistagu sind Püha Vaim.  

Kohtume sõime juures!

Tiina Klement

erileht

Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna. Mk 10:15
1



Issand on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad. Ps 126:3
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Muusikal "Valgus valguses" paneb kiriku helisema
tekst Jaana Maria Unga, fotod Veiko Ilus

Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus on oma 
12 tegutsemisaasta jooksul kogenud, kui imeliselt 
tegutseb Jumal meie keskel. Oleme saanud alustada 
nii mõndagi uut ja huvitavat, et Püha Vaim võiks 
puudutada inimesi ning äratada neis usku ja lootust. 
Kõige võimsam näide on olnud oma kirik, kuhu 
väikeses keldris tegutsenud kogudus sai mõned 
aastad tagasi kolida. Võimalused ja katsumused on 
alati käinud käsikäes. 2020. aasta augustis leidis 
kõrgelt hinnatud ja tuntust kogunud Misjonikoor 
oma uue kodu Mustamäe kirikus. Misjonikoori 
dirigendist Maarja Vardjast sai koguduse kantor ja 
muusikatöö juhendaja. Samal ajal kogus maailmas 
tuure koroonapandeemia, sulgedes paljud uksed 
külastajatele. Kogudus seisis uue väljakutse ees 
kasutada meile antud aega selliselt, et iga hetk 
kannaks endas usku ja lootust. 
Koguduse vaimuliku Tiina Klementi ja Misjonikoori 
liikmete ühisest jutuajamisest 2021. aasta kevadel 
koorus välja idee teha midagi uut ja inspireerivat, mis 
liidaks kokku muusika, uue avara kirikuruumi ja Piibli 
sõnumi. Püha Vaimu puudutusest sai alguse muusikali 
idee, mis pidi koguduse nõusolekul teostuma 
juba sama aasta jõuludeks. Misjonikoori juhataja, 
kauaaegne kirikumuusik Maarja Vardja vaimustus 
sellest ideest ning kirjutas jõuluevangeeliumile 
valmis muusika ja laulusõnad. Koguduse juhatuse 
esinaine Jaana Maria Unga sai omakorda sellest 
inspiratsiooni ning lisas omalt poolt esialgse libreto 
ning lavastuse plaani. Esmapilgul hullumeelne idee 
oli läinud liikuma ning olgugi, et rahaliste ressursside 
puudumine ja koguduse väiksus näis nii suurt 
ettevõtmist takistavat, ei saanud Jumala sõnale vastu 
astuda.
Septembris algas intensiivne tegevus muusikali 
ettevalmistamisel ning töö näitlejate ja muusikutega. 
Vaja oli õmmelda kostüümid, valmistada rekvisiidid 
ning dekoratsioonid ja valmis panna lava, tegeleda 

reklaamiga ning teha rohkelt proove. Mure, kas 
ikka saame piisavalt hästi hakkama, vaheldus 
rõõmuga korda läinud saavutustest proovides ja 
ideekoosolekutel. Peaaegu kogu toimkond töötas 
vabatahtlikena. Koos kooriga oli osalejaid üle 50 
vabatahtliku lastest eakateni. Appi tõttasid inimesed 
ka teistest kogudustest, kes omakorda kutsusid kaasa 
oma tuttavaid, sest Mustamäe enda kogudus on 
liialt pisike, et kõiki muusikaliga seotud rolle täita. 
Solistideks valiti imelise hääle ja hea muusikalise 
kogemusega lauljad Elina Salumäe, Jüri Liiva ja Teet 
Rasmus Kaur. Paljusid rolle said täita Mustamäe enda 
koguduse lapsed ja täiskasvanud.
Muusika fonogrammid ja salvestused tegi Matis 
Metsala. 2022. aastaks valmis ka juba CD-plaat 
muusikali lauludega Misjonikoori esituses. 
2021. aastal pärjas Eesti Evangeelne Luterlik 
Kirik Mustamäe koguduse muusikali “Valgus 
Valguses” tiitliga “Aasta tegu 2021”. Esmaettekande 
õnnestumisest kannustatuna tuleb muusikal lavale ka 
2022. aasta detsembris enamjaolt samas koosseisus. 
Publiku üllatamiseks on uuenduskuuri saanud libreto 
ning lisandunud on mõned uued muusikapalad, 
muutunud on tantsunumbrid. Kuid lugu ise on 
seesama, mis juba 2000 aastat on elanud jõuluajal 

inimeste südames. Kaugel maal sünnib 
väga lihtsates tingimustes lapsuke, 
kellest saab kuningate Kuningas ja 
Messias. Tema sünni on ette kuulutanud 
juba prohvetid ning tema valitsusele 
ei tule lõppu. Jõululast saabuvad 
kummardama nii lihtsad karjased kui 
ka tähtsad tähetargad kaugelt maalt. 
Muusikali libreto keskendub üldtuntud 
loo taustal aga hoopis inglilastele, kelle 
õppetunnid annavad loodetavasti uusi 
teadmisi või nende kinnistamist ka 
publiku jaoks. 



Foto: Tuuli Korsar

Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Hb 10:36
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Mustamäe kirikupäevad "usk, lootus, armastus"
Marilin Pärna

Selle aasta juunis toimusid Mustamäe piirkonna 
koguduste korraldatud kirikupäevad teemal “Usk, 
lootus, armastus”. Koostöö leidis aset Mustamäe 
Maarja Magdaleena koguduse, Mustamäe Kristliku 
Vabakoguduse, Vineyard Tallinna koguduse ning Eesti 
Metodisti Kiriku Tallinna Lootuse koguduse vahel. 
Pühapäevast pühapäevani kestnud teemanädala jooksul 
sai osaleda palvustel, mitmetes töötubades, kuulata 
heal tasemel muusikat, külastada kohvikutepäeva, 
nautida kunsti, võtta osa konverentsist ja veel palju 
muud. Mõeldud oli kõikide vanusegruppide peale. 
Kirikupäevade avamine ning lõpetamine toimusid 
EELK Maarja Magdaleena kirikus pidulike 
jumalateenistustega. Iga hommik algas palvusega, mida 
viisid läbi erinevad vaimulikud nii meie kogudusest kui 
ka mujalt. 
Kindlal ajal iga päev hakkasid tegevused lastele. 
Beebidele ja väikelastele olid mõeldud muusika-, 
liikumis- ja kunstiringid. Koolilapsed said tegeleda 
kokandusega, kunsti, teatri, muusika ning tantsimisega. 
Kiriku köögis hõljusid õhus magusad lõhnad, näpud 
said värviseks, mängiti teatrinukkudega, õpiti tantsu 
ja erinevaid pille tundma. Lisaks kõigele sellele 
olid kõik lapsed oodatud Kaja kultuurikeskusesse 
pereteenistusele, kus Noa laeva loo etendas nukuteater 
Talleke, lapsed said meisterdada ning maiustada 
šokolaadiga. Kõik lastele suunatud tegevused kandsid 
endas Jumala sõna. 
Kirikupäevade üks suuremaid üritusi leidis aset kohe 
nädala alguses, kui toimus kohvikutepäev Mustamäe 
kiriku ees. Avatud oli suur lett hea ja paremaga 
oma koguduse inimeste poolt, mille tulu läks kõik 
Maarja Magdaleena koguduse heaks. Tänu kohalike 
ja välismaiste sponsorite abile sai osaleda õnneloosis. 
Keha sai kinnitada veel laia toiduvalikuga food truck’ist 
ning lapsi rõõmustasid näomaalingud, batuut, jäätis, 
suhkruvatt ja jääjook. Mustamäe kogukonna poolt 
müüs oma toodangut kohaliku kooli õpilasfirma. Päeva 
jooksul esinesid mitmed erinevad muusikud. Lisaks 
söödavale võis soetada kristlikke meeneid ning kõigile 
soovijatele olid avatud kiriku uksed. Me USKUSIME, et 
ARMASTUS käib kõhu kaudu, ning LOOTSIME, et toit 
meelitab rahva meie juurde, ja täpselt nii see läks ning 
me saime palju positiivset tagasisidet. 
Kohvikutepäeval panid oma telgi üles ka Mustamäe 
koguduste noored, et pakkuda pannkooke ning kohtuda 
vestlusalal, kus arutada just noortele huvi pakkuvatel 
teemadel. Noored kogunesid nädala jooksul veel mitmel 
korral – Mustamäe Avatud Noortekeskuses toimunud 
kristlikul filmiõhtul ning Vineyardi koguduse ülistusõhtul. 
Täiskasvanud külastajad olid Mustamäe kirikus 
oodatud kristlikku käsitööringi, perekohviku nime 
kandvale vestlusõhtule, beatbox’i ja kehatrummi 
töötuppa ning omaloominguõhtule. Kõikidel nendel 
üritustel mängis vahepaladeks muusika, mis saatis ka 

Taize palvuse üritust reede õhtul ning päikeseloojangu 
jumalateenistust regilauludega laupäeva õhtul. 
Mustamäe kirikus andsid kontserte mitmed meie 
koguduse liikmed, paljud head sõbrad teistest 
kogudustest ning keelpillikvartett M4GNET 
kõrgetasemelise klassikalise muusikaga. 
Eraldi kohtumisõhtu korraldati eakatele ehk 
elurõõmsatele. Kohale olid kutsutud külaline ja muusik, 
kes aitasid üritust sisustada. Uksed olid avatud ning 
kaetud olid ka toidulaud, kus tundus, et jaguks veelgi 
ruumi külalistele. Nii saigi kiriku kõrval pargipingil 
istuvad memmed ka sisse kutsutud. Üritusega jäid 
rahule kõik osalejad. 
Laupäeva hommikul toimusid Mustamäe rohealadel 
palverännak ja lastele fotorännak, mille vahvad fotod 
on näitusena praegugi Mustamäe kirikus üleval. 
Kirikupäevade ajal sai kõikide ürituste ajal aga imetleda 
meie koguduse liikme Kristel Mägedi-Vaik näitust. 
Mustamäe Kristliku Vabakoguduse ruumides oli üleval 
nende koguduse liikme Eino Pihelgase autorinäitus. 
Mitmed üritused toimusid ka väljaspool Mustamäe 
kirikut. Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses leidsid 
aset filmiõhtud ning “Laulge kaasa” nime kandev 
ühislaulmine, Vineyardi koguduses beebide ring,  
pannkoogikohvik ning juba mainitud noorteõhtu. 
Kuna kirikupäevad toimusid Mustamäe 60. juubeliaasta 
pidustustega samal ajal ning kõik mustamäelased 
olid oodatud sünnipäeva tähistama populaarsesse 
Männi parki, siis oli hea võimalus minna kirikutelgiga 
kogukonna keskele. Koos Mustamäe kogudustega tulid 
oma tööd tutvustama ka EELK Misjonikeskus ning MTÜ 
Kristus Igasse Kodusse esindajad.  
Mustamäel asuvas Tallinna Tehnikaülikoolis oli 
kirikupäevade raames konverents “Usk ja teadus”. 
Sealsamas raamatukogus avati Eesti Piibliseltsi poolt 
näitus “Pühakiri. Käsikirjast emakeelse Piiblini”. 
Kogu nädal mõjus väga mitmekesise ja rikastavana. 
Üritus oli suunatud väljapoole, et inimesed saaksid 
tulla kirikusse. Oleme tänulikud kõigile vabatahtlikele 
korraldajatele, esinejatele, külalistele ja külastajatele, 
annetajatele ja sponsoritele, ilma kelleta ei oleks seda 
kõike toimunud. Usk, lootus ja armastus saatsid meid 
igal sammul selle nädala jooksul ning seda sai ka kõigi 
osalejatega jagatud. 



Aasta algas koguduses lootusrikkalt. Kolmekuninga-
päeval tulime kokku koguduse perega väikeseks 
jõulupeoks. Lisaks maitsvale toidule olid etteasted 
ning töötuba, kus igaüks võis meisterdada endale 
kauni paberist inglikese. Huvitavad mängud lisasid 
põnevust nii väikestele kui ka suurtele. Palvetasime, 

et piirangute aeg läbi saaks ja oleks võimalik 
normaalse koguduseelu juurde naasta. Lõpuks pärast 
veel mõnekuist ootamist piirangud maikuus tühistati. 
Sinnani saime kokku väiksemates rühmades, 
jumalateenistustel istusime hajutatult ning 
kandsime maske. Nüüd saime taas kutsuda inimesi 
jumalateenistusele ja teistele koguduse üritustele. 
Jumalateenistused on koguduses toimunud aasta 
ringi regulaarselt, igal pühapäeval kell 15.00. 
Perejumalateenistused septembrist juunini iga kuu 
esimesel pühapäeval kell 12.00. Kuna aasta esimesel 
poolel kehtisid ranged piirangud, oli ka osalejate arv 
väiksem. Praeguseks on koguduseelu peaaegu uue 
hoo sisse saanud.
Need, kes on soovinud hubast küünlavalgust, 
laulda meditatiivseid Taize laule, olla vaikuses ning 
palvetada, said osaleda reedestel palvustel Taize 
lauludega. Kui varem peeti neid palvusi kord kuus 
meie koguduses, siis nüüd vähemalt kolm. 

Mustamäe kirikupäevadelt sai kogudus julgustust 
ja inspiratsiooni mitme uue üritusega jätkata, mis 
rikastavad koguduse elu ja annavad võimaluse esitada 

oma loomingut ning kohtuda uute ja huvitavate 
inimestega. Oktoobris sai alguse ürituste sari 
„Eluleib“. Meie esimene külaline sellel õhtul oli EELK 
Keila ja saksa koguduste õpetaja Matthias Burghardt. 
Oktoober oli ka leivakuu, seetõttu võis maitsta tee 
kõrvale erinevaid leibasid.
Mehed kohtusid väikeses rühmas regulaarselt aasta 
ringi. Sügisel hakkas koos käima ühel teisipäeva 
hommikul uus Marta-tiim, mis koosneb koguduse 
aktiivsetest naistest, kes praktilise ürituste 
kavandamise ja teostamise kõrval saavad kokku ka 
Jumala Sõna lugemiseks ning ühiseks palveks.

Aastaringselt on tegutsenud ajalehetoimkond, 
saades kokku kord kuus uue lehenumbri ilmumise 
järel. Toimkond  kavandab järgmisi numbreid, kirjutab 
artikleid, palub kaastööd väljastpoolt kogudust. Meie 
keeletoimetaja Auli Tohv toimetab kõiki artikleid 
enne ajalehte jõudmist. Ajalehe toimetaja, koguduse 
juhatuse esinaine Jaana Maria Unga seab artiklid ja 
fotod kokku ajaleheks ning saadab trükki. 
„Eine Piibli ja palvega” kokkusaamised on jätkunud 
teisipäeviti kell 13.30, välja arvatud suvekuudel. 
Mitmed inimesed tulevad varem, et teha vajalikke 
korrastustöid koguduses. Valmistame kerge eine. 
Pooletunnine palvus, kus me laulame, loeme kirjakoha 
ja palvetame, aitab mõtted koondada Jumala sõnale 
ja meelel rahuneda. Pärast palvust istume ühiselt 
einelaua ümber. Seejärel loeme piiblit ning arutleme 
loetu üle. Suvekuudel piiblitunde ei toimu, kuid 
koguduse ruume korrastame regulaarselt.
2022. aastal ei seganud õnneks koguduse laste- ja 
noortetööd enam viiruse leviku tõkestamiseks 
seatud piirangud. Kõik planeeritud üritused toimusid 
ja hakkasime käima ka väljaspool kodukogudust 
toimuvatel noorteüritustel.
Kaks korda kuus peeti lastekiriku piiblitundi ja 
vähemalt kord kuus korraldati üks noorteüritus. 
Kuna jagame tavaliselt meie Norra Misjoniseltsi 

Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud! Ps 80:4
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koguduse elu 2022. aastal
Ülle Reimann, Maris Kuldkepp, Imbi Arro

Koguduse jõulupidu kolmekuningapäeval 2022 a. Foto: Ülle Reimann

2022. a oktoobrikuu üritus "Eluleib" külaline Matthias Burghardt. Foto: Tiina Klement 

Ajalehe toimkonna koosolek, kevad 2022. Foto: Jaana Maria Unga



vabatahtlikku Saku kogudusega, siis hakkasime oma 
noortega külastama nende koguduse noorteõhtuid. 
Samuti külastasime sügisel uue vabatahtliku, eestlase 
Renata kodukoguduse noorteõhtut. 
Noorteõhtutel on külas käinud Johannes Ots ja Ingvild 
Prestbo, märtsis rääkisime sõjateemadel. 
Aprillis toimus eriüritus noortele neidudele – külla 
tuli meigikunstnik rääkima ja näitama jumestuse 
põhitõdesid. Ühel noorel neiul sattus sel päeval olema 
sünnipäev ja tema peal said kõik nõuanded ka ette 
näidatud. 
Juunis meie koguduse korraldatud terve nädala 
kestnud kirikupäevadel oli ka lastele ja noortele 
mitmeid üritusi ja tegevusi. Paljud neist sellised 
tegevused, millega nad igapäevaselt meie kirikus 
kokku ei puutu. 
Suvel veetsid koguduse lapsed ja noored 10 päeva 
Norras laagris ja sellest on paljudel ka veel aasta 
lõpus helged mälestused. Võisime seal palju aega 
looduses viibida, muu hulgas mäe otsa matkata ning 
koos mängida. Iseäranis palju saime Norras aga 
ujuda! Suur-suur tänu kõigile toetajatele, tänu kellele 
see laager võimalikuks osutus!

Suvisel noortefestivalil JäPe osales kaks koguduse 
noort toimkonnas abilistena. Sügisel võttis kolm meie 
noort osa Tartu Pauluse päevadest. 
Aasta lõpus osalesid mitmed lapsed ja noored 
koguduse muusikalis "Valgus Valguses", nagu ka 
eelmisel aastal. 
Mudilaskiriku kokkusaamiste korraldamine kujunes 
aasta alguse poole natuke keeruliseks, kuna lapsed olid 
palju haiged. Siiski ära ükski kokkusaamine ei jäänud. 
Laulsime, rääkisime piiblilugusid mänguasjade abil 
ning kogunemise lõpus said lapsed niisama mängida. 

Samal ajal võisid emad omavahel vestelda tassikest 
teed või kohvi juues. Enne suvepuhkust käisime kõik 
koos loomaaeda külastamas.
Ka sel aastal jätkusid meie koguduses eakamate 
inimeste kooskäimised. Iga kuu kolmandal 
neljapäeval kogunes 7-11 vanemat prouat meie uue 
kiriku väiksesse tuppa. Enamik neist juba pikaajalised 
koosolemistel käijad, kuid sageli võeti kaasa ka mõni 
tuttav või sõbranna. Kui kohvimasin oli käima pandud 
ja kaasa toodud kohvikõrvane lauale asetatud oma 
aega ootama, sätiti toolid ringiratast ja koosolemine 
algas. Traditsiooniks on juba saanud alustada laulu 
ja ühise palvega, kus Jumala ette tuuakse oma mured 
ja rõõmud. Päev jätkub mingi rõõmsa tegevusega. 
Sageli oleme lugenud julgustavaid vaimulikke 
tekste ja mõtisklenud nende üle. Hoolimata 
eluaastatest meeldib meile ka mängida. Näiteks 
ülestõusmispühade ajal joonistasime eelvärvitud 
munadele näod ja mängisime siis munaveeretamise 
mängu. Aasta alguses vaatasime ühiselt videot meie 
koguduse tehtud jõulumuusikalist, sügisel aga näitas 
koguduse diakon pilte ja jagas muljeid oma Šotimaa 
reisist. 

Pärast tegevusi oleme alati istunud ühise kohvilaua 
taha. Juttu jätkub kauaks. On ju huvitav rääkida, mida 
keegi on vahepeal teinud, millest mõelnud ja mida 
tundnud.
Suvekuudel me koos ei käi, sest see on aeg minna 
maamajja, tegelda aiaga jms. Osadus aga kestab edasi, 
sest igaühel on olemas telefon ja mõnel ka arvuti ning 
kõigil jagub hoolivust ja julgustust teiste jaoks.

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
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Piibli uurimine lastekiriku tunnis. Foto: Tiina Klement

Vestlusring Norras. Foto: Tiina Klement

Eakate kohtumine Kirikupäevadel, külas Leevi Reinaru. Foto: Reet Eru



Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan Tema sõna peale. 
Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. Ps 130:5-6
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kiriku ehitus on ootel
Tiina Klement

Kiriku ehituses aastal 2022 erilisi edasiminekuid 
paraku polnud. Plaanid olid küll suured, sest Tallinna 
linn eraldas kevadel kiriku edasiseks ehituseks raha, 
kuid aasta keskel tõusid ehituse hinnad nii kõrgeks, et 
selle summa eest oli võimatu ehitajaid leida. Suutsime 
lõpuni viimistleda ainult esimese korruse tualetid, 
mida oleme suuremate ürituste puhul ka aktiivselt 
kasutanud.
Sügisel õnnestus läbi viia hankekonkurss noorte 
tugikeskuse, fuajee ja kirikusaali siseviimistluse osas. 
Hankele laekus kolm pakkumist ja nüüd, kus hinnad 
on veidi langenud, loodame uue aasta alguses alustada 
ehitustöödega.
Kogudus kasutab endiselt nii jumalateenistusteks kui 
ka muudeks üritusteks väikest kontoriruumi. Ainult 
erandkorras oleme saanud mõned suuremad üritused 
kirikusaalis läbi viia.
Kui kirikusaal, noorte tugikeskus ja fuajee valmivad, 
siis järgmine samm on leida raha kirikupinkide, 
altari, noorte tugikeskuses asuva köögi ja kirikuköögi 
sisustamiseks.
Oleme väga tänulikud teie palvete ja iga annetuse eest!

Portree - kristel mägedi-vaik
tekst Imbi Arro, foto Heidi Tooming

Wikipedia ütleb, et Kristel Mägedi-Vaik on “Eesti 
näitleja, kunstnik, luuletaja ja muusik”. Tõepoolest, 
oma 41 eluaasta jooksul on ta jõudnud tegelda kõigi 
nende kaunite kunstidega.
Vanasõna ütleb, et käbi ei kuku kännust kaugele. 
Kristeli puhul peab see kindlasti paika. Tema ema 
Kai on vabakutseline akvarellist, vanaisa Lembit 
oli näitleja. Kirjutamise pisiku eest aga saab tänada 
kooliaegseid kirjandusõpetajaid, kes andsid usku ja 
kindlust enda väljendamiseks luulekeeles. Selle viljana 
ilmus tal tänavu neljas iseseisev luulekogu.
Kodulinnas Viljandis oli Kristeli kasvamise ajal kirev 
kultuurielu, kuhu tal oli ligipääs juba väga noorelt. 
Eriliselt paelus tüdrukut näitlemine. Paelus kohe 
nii kõvasti, et pärast kooli läks õppima Viljandi 
Kultuuriakadeemiasse näitleja erialale. Õpingu- 
ja järgnevatel aastatel osales mitmete eri teatrite 
etendustes.
Maalikunstniku ja muusiku oskused omandas 
Kristel aga iseenda töö ja vaevaga. Tema omapärased  
värvikirevad maalid on näha olnud näitustel üle Eesti. 
Muusikuna on ta kaasa teinud mitmes bändis, nii laulja 
kui ka pillimängijana. 
Mitmekülgse naise kaaslane ta elu- ja loometeel on 
abikaasa Mait, tuntud muusik ning kirjanik ja luuletaja. 
Eelmisel aastal astus Kristel sisse Mustamäe kiriku 

uksest. Meie õpetaja Tiina oli aastaid tagasi teinud 
noortetööd Viljandis ja selles oli ka Kristel osalenud. 
Taaskohtumine lõppes sellega, et pärast ristimist ja 
leeritunde sai kogudus juurde ühe pühendunud liikme.
Kristeli vanaisa abikaasa Reet oli üks esimeste Eesti 
naisvaimulike seast. Elukutselt näitleja, asus ta 
42-aastaselt teoloogiat õppima. Sel sügisel astus EELK 
Usuteaduse Instituuti ka Kristel. “Kummaline mõelda, 
et tundun olevat kuidagi samal rajal, kuigi vaimuliku 
ametini on veel pikk tee. Aga kuidagi olen samamoodi 
sellele sihile lükatud,” ütleb ta. „Tunnen, et pole 
muud kui usaldada ja lihtsalt minna, isegi kui vahel 
kimbutavad inimlikud hirmud ja kahtlused. Kaugele 
ma jõuan, seda näitab aeg.” 



mustamäe maarja magdaleena koguduse  
nõukogu (2021-2025) ja töötegijad

Jeesus ütleb: "Igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees." Lk 12:8
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TIINA KLEMENT, vaimulik 
tiina.klement@eelk.ee,  
tel. +372 5373 0718

Töö koguduses: Koguduse igapäevaelu 
korraldamine, hingehoid ja vaimulik 
juhtimine, jumalateenistuste ja palvuste 
korraldamine, suhtlemine kohalike ja 
välismaa partneritega (sh NMS), ajalehe 
initsiatiivgrupi liige.
JAAN LAHE  
abivaimulik, teoloogiadoktor  
usundiuurija@gmail.com

Töö koguduses: Jumalateenistuste 
läbiviimine paar korda kuus, 
järelleeritundide ja piiblitundide 
läbiviimine, kaastöö koguduse ajalehele.

ÜLLE REIMANN 
diakon 
mustamae.kogudus@gmail.com

Töö koguduses: Abi jumalateenistuste 
läbiviimisel, diakoonia- ja hingehoiutöö, 
eine Piibli ja palvega läbiviimine, 
mudilasringi juhendamine, ajalehe 
initsiatiivgrupi liige.

MAARJA VARDJA
kantor

Töö koguduses: Misjonikoori 
juhendamine ja repertuaari loomine, 
perejumalateenistuste ja jumalateenistuste 
muusikaline saatmine paar korda kuus. 

JAANA MARIA UNGA  
juhatuse esinaine

Töö koguduses: Juhatuse töös osalemine, 
koguduse ajalehe initsiatiivgrupi 
eestvedaja ja ajalehe kujundaja, varasemalt 
juhendanud käsitööringi ja osalenud 
erinevates töövaldkondades, Magda 
Misjonipoe kaasjuhataja. 

ANDRUS RIPS     
juhatuse liige   

Töö koguduses: Juhatuse töös osalemine, 
praktiliste ülesannete teostamine ning 
vajaliku tehnika ja kirjanduse soetamine 
koguduses, Mustamäe Kiriku SA töös 
osalemine, aktiivne koguduse liige üritustel 
osalemisel. 

VELDA VEIA
juhatuse liige

Töö koguduses: Juhatuse töös osalemine, 
kinnisvara ja projektitöö alane abi, tulevikus 
soovib aidata kaasa koguduses leinagruppide 
korraldamisele koostöös Mustamäe LOV-
iga ja rühmatööde organiseerimisele nii 
lastevanematele kui ka paaridele.

IMBI ARRO  
diakon emeeritus, koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Elurõõmsate ja tegusate 
grupi (eakate) kokkusaamiste korraldaja, 
koguduse ajalehe initsiatiivgrupi liige ja 
regulaarne kirjutaja koguduse ajalehele. 

MARIS KULDKEPP 
laste- ja noortetöö juhendaja, koguduse 
nõukogu liige

Töö koguduses: Laste- ja noortetöö juhendaja 
koguduses alates sügisest 2014, lastelaagrite 
korraldaja ja lastelehekülje kaasautor 
koguduse ajalehes. 

MARILIN PÄRNA  
koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Erinevate ürituste 
korraldusmeeskonna liige (nt jõulupeod, 
pereüritused), koguduse õnnitluskaartide 
saatmine. Koguduse ajalehe initsiatiivgrupi 
liige ja kaasautor.

AULI TOHV  
koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Ajalehe keeletoimetaja ja 
initsiatiivgrupi liige, praktiliste ülesannete 
täitmine koguduses.

ELINA RÄTSEP  
koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Koguduse ajalehe 
initsiatiivgrupi liige ja kaasautor.

KAIMO KLEMENT  
muusik, koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Koguduse muusik ja 
pühapäevaste jumalateenistuste muusikaline 
kujundaja, Taizé palvuste eestvedaja, Mustamäe 
kiriku SA töös osalemine, paljude praktiliste 
ülesannete täitmine koguduses, mis on seotud 
kiriku ruumide ja roheala korrashoiuga.

AIVAR SUUR  
koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: IT-süsteemide ülesehitamine 
koguduses. 



ANNETUSED MUSTAMÄELE KIRIKU EHITAMISE HEAKS:
EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus
Luminor pank, konto: EE241700017003221206
SWIFT/BIC kood: RIKOEE22
ANNETUSED KOGUDUSE TÖÖ HEAKS:
EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus
Luminor pank, konto: EE311700017002962090
SWIFT/BIC kood: RIKOEE22
Koduleht: mustamaekogudus.weebly.com 
E-post: Mustamae@eelk.ee ja mustamae.kogudus@gmail.com
Aadress: Kiili 9, Tallinn 13423, EESTI

Koguduses toimub:

Jumalateenistus armulauaga  
pühapäeviti kell 15 
Perejumalateenistus armulauaga 
kuu esimesel pühapäeval kell 12

ÜKS KORD NÄDALAS
• Eine Piibli ja palvega 

ÜKS KORD KUUS:
• Mudilaskirik
• Lastekirik
• Noorteõhtu
• Järelleer, järgneb armulauaga palvus
• Piibliseminar
• Meeste osadusõhtu
• Taizé palvus
• Elurõõmsad ja tegusad grupp
• Ajalehe initsiatiivgrupp

EELK Mustamäe Maarja 
Magdaleena kirik, 

Kiili 9, 13423 Tallinn

Magda Misjonipood 
Tammsaare tee 89, Tallinn

TÄNUPALVED
Tänu Sulle, meie Taevane Isa, kogu armu ja õnnistuse eest, mida oled 
meie kogudusele osutanud sel aastal.
Tänu, et ole andnud meile igapäevast leiba, et me oleme rasked ajad üle 
elanud ja et meil on jätkuvalt lootust ja jõudu edasi minna.
Täname Sind, Issand, kõigi nende eest, kes on meid sel aastal rahaliselt 
toetanud ja meie eest palvetanud. Eriti täname sind heade sõprade eest 
Norras, kes tulid meile appi kevadel, kui kogudusel oli kitsas käes. 
Täname Sind, Issand, eriliselt Kilebygda koguduse inimeste eest, kes 
korraldasid meie koguduse lastele suvel imetoreda laagri, ja Risøri 
kogudust eest, kes meie Magda-tiimi tublisid naisi sügisel võõrustas, ja 
paljude teiste inimeste eest, kes on olnud meile toeks nii headel kui ka 
rasketel päevadel.
Täname Sind eriliselt Solveig Bergslandi ja tema tiimi eest, kes on aastaid 
väga palju panustanud meie koguduse töö edendamiseks. Südamlik 
tänu Mette Kilstad-Aasile, kes kevadel, kuuldes, et me koguduses on 
majanduslikud raskused, tegi üleskutse oma juubelikülalistele kinkida 
raha, mis läheb Mustamäe koguduse toetuseks. 
Täname Sind, Issand, kogu südamest ka meie Mustamäe Linnaosa 
vanema eest ja Tallinna linnavalitsuse eest, kes toetavad kiriku 
ehitamist Mustamäele.
Tänu Sulle, hea Jumal, meie Misjonikoori eest ja kõigi nende 
eest, kes on toetanud Misjonikoori tegevust. Eriliselt suur 
tänu neile, kes on annetanud jõulumuusikali  ja muusikali 
plaadi väljaandmise heaks!
Au ja kiitus Jumalale, kes on alati meiega!

Koguduse nõukogu ja töötegijate fotod: Tuuli Korsar 
Esilehel kasutatud graafika: www.freepik.com
Tagalehe tänavakaart: regio.ee


