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Veebruar on üks kummaline kuu. Talve selgroog sai juba 
jaanuaris murtud, kuid ega seda väga näha pole. Külma 
ja tuisku jagub veel küllaga. Süda aga igatseb kevadet. 
Kui kaunis talv ja lumi ka pole – nüüd aitab sellest! 
Mõnel päeval on taevas nii sinine, päike paistab ja õhus 
on eriline kevadetunne. Kevadeni ent on veel pikk tee…
Kannatlikkuse õppimise aeg. Ükskord ta tuleb niikuinii! 
Vääramatult. Vanarahvas teadis, et 
küünlapäeval (2.02) hakkab ilmal 
teine silm vett jooksma, peetripäeval 
(22.02) kõik heinakõrred lund vihkama 
ja madisepäeval (24.02) taas hingama 
talveuinakus putukad ja ussid. 
Talvisest pööripäevast saati on päev 
pikenenud kukesammu võrra. Miks just 
kukesammu? Kes seda täpselt teab, aga 
ehk seetõttu, et just kukk kuulutab oma 
lauluga öö ja pimeduseolendite võimu 
lõppu. Oskar Loorits jõudis arusaamisele, 
et soomeugrilastele pole talvine 
pööripäev mitte pimeduse, vaid uue 
lootuse ja valguse sünni aeg. See aga on 
“meie usulise maailmavaate tugevus, mis 
on juhtinud meid surmahirmu asemel 
sündimise – õnne ja elurõõmu poole.”
Siit lähebki mõte VALGUSELE. “Valgus on 
elektromagnetkiirgus, mille lainepikkus 
jääb vahemikku 380–700 nanomeetrit,” 
ütleb Vikipeedia. Ja lisab: “Ülekantud tähenduses 
mõistetakse valguse all ka teadmisi või tarkust." Valguse 
vastand pimedus aga on “nähtava valguse (kas loodusliku 
või tehisliku) puudumine või vähesus...” Seega on valgus 
võimsam! 
12. sajandi müstik Hildegard von Bingen kirjutas: 
“Vahetevahel näen ma selles valguses teist valgust – 
“elavat valgust”. Millal ja kuidas, seda ei suuda ma seletada, 
aga sellal, kui vaatan “elavat valgust”, võetakse minult 
kõik mured ja hirmud.” Selle elava valguse nanomeetrite 
vahemikku me määrata ei oska, teoloogiliselt aga 
määratleme selle sõnaga “Jumal”. Lugesin hiljuti 11. 
sajandi Pärsia polümaatiku al-Ghazālī arutlust valguse 
olemusest ja omadustest. Ta alustab meeleliselt 
(nägemisvõime abil) tajutavast valgusest, eraldades 

kolmesuguseid asju: need, mis pole nähtavad (tumedad), 
need, mis on nähtavad, kuid ei tee teisi nähtavaks, ja need, 
mis on nähtavad ja teevad ka teised nähtavaks (lamp, tuli 
jm). Lõpuks jõuab ta jumaliku valguse kui esmase allika 
juurde, mis on “valgus iseendale ja iseendast ja mis ei saa 
valgust milleltki teiselt.” Kuulutab ka Johannes, et “Jumal 
on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust.” Võib öelda, et 

iga valguse alguspunkt on Jumalas. 
Eks ole ju sama lugu ARMASTUSEGA? 
Valentinipäeva tõttu võib veebruari 
pidada ka armastusekuuks. Nii on siis igati 
paslik mõtiskleda sellelgi teemal. Kõigile 
meeldib rääkida ja mõelda armastusest. 
Kes ei tahaks olla armastatud, ise 
armastada ja olla aktsepteeritud oma 
armastuses? Kui valguse esmane allikas 
on Jumal, on Ta siis ju seda enam veel 
armastuse algallikas. Ja nii nagu pimedus 
on vaid valguse puudus, on ka viha, vaen, 
põlgus ja muu taoline armastuse puudus. 
Huvitav, et kahes väikses riigis (Eesti 
ja Soome) on valentinipäev nimetatud 
sõbrapäevaks. See justkui avardab 
vaadet, sest eks armastuses ole ju ka 
sõprus ja sõpruses armastus. 
Müstikud kutsuvad sageli Jumalat mitte 
ainult Issandaks, vaid Armastatuks ja 
Sõbraks. Mõtle, kuidas mõjutaks Sinugi 

suhet Jumala, iseenda ja kogu looduga usk sellesse, et 
Sinu Jumal ei ole pelgalt Sinu Issand, vaid Su Armastatu 
ja Su Sõber? Kas peaksid siis veel midagi kartma? 
Eestlasena veebruarist mõeldes ei saa muidugi mööda 
minna VABADUSEST.  Meie seas on veel neid, kes on 
üle elanud mitu riigikorra vahetumist, näinud noort 
vabadust ja tunnistanud nii selle kaotamist kui ka 
taastulekut. Südamesse on kogutud kibedust ja samuti 
kannatlikkust, on kaotatud usku, on leitud usku kui 
toetuspinda edasi elamiseks. Möödunud aastast saati 
aga jääb meie iseseisvuspäev meenutama seda, et kurjus 
maailmas on veel täiesti olemas ja vabadus ei ole midagi 
enesestmõistetavat. Seda tuleb hoida ja kaitsta. Vabadus, 
armastus ja valgus – need on omavahel seotud. Hoidkem 
neid väärtusi endas ja kaitskem teistegi õigust neile!

armastuse ja valguse algallikas
Imbi Arro
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Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Mt 19:30 1



Jõuluaeg koguduses lõppes ka sel korral piduliku 
kokkusaamisega kolmekuningapäeval. Peole saabujaid 
ootasid ees kaunilt kaetud lauad, toidu lõhn ja 
naeratavad inimesed. Lisaks koguduse liikmetele said 
sel korral ka mõned külalised Norrast koos oma Eesti 
sõpradega meie peost osa võtta. Õhtu muusiku leidsime 
samuti Norra külaliste hulgast, Anne Gunn Axelseni.
Oluline osa jõulupeol on alati toidulaua osadus, laul ja 
etteasted. Meie õhtu perenaine ja kokk Marilin Pärna oli 
valmistanud väga maitsva ja tervisliku õhtusöögi. Pärast 
lühikest sissejuhatust ja jõululaulu saimegi toidu juurde 
asuda. 
Veidi hiljem rääkis koguduse vaimulik Tiina Klement 
oma kõnes kogudusele vajadusest üksteise eest 
palvetada. Palvetamisega seoses kirjutasime kõigi 
koguduse inimeste ja ka külaliste nimed väikestele 
sedelitele, keerasime rulli ning iga peol osaleja sai endale 
võimaluse palvetada aasta jooksul päris mitme inimese 
eest. Mõnedega oleme tihti kohtunud, mitmetega aga 
harvem, mõnda vaevalt tunneme. Palvetamine üksteise 
eest liidab meid kogudusena kokku.
Tõesti tore, et meil on mitmeid andekaid koguduse 
liikmeid, kellest nii mõneltki tulid ka sel korral 
ettekanded. Jaana Maria Unga rääkis armsa loo 
pealkirjaga „Jõuluingel“, kusjuures jõuluingli isik jäi 
üsnagi mõistatuslikuks kuni viimaste lauseteni. 

Kõigile meeldis 
väga Eva Uri 
etteaste. Eva on 
kirjutanud imelised 
viisid tuntud keldi 
palvetele. Ühte 
regilaulu vormis 
palvet saime kõik ka 
kaasa laulda.
Koguduse liige 
Reet Eru tuli 
sel korral külla 
kä p i k n u k ku d e ga . 
Peo jooksul oli 
talle abilisi veel 

lisandunud ning tegelasi sai kohe mitmeid juurde. Lugu 
ise oli röövlist, mungast ja kaupmehest. Kord kohtas 
röövel munka ja röövis temalt, mida munk pidas kõige 
väärtuslikumaks – piibli. Lustakas lugu lõppes röövli 
ümberkasvamisega, nii et röövel kahetses ja tõi mungale 
piibli tagasi.
Järgnes viktoriin koguduse ajalehe lastelehes aasta 
jooksul ilmunud lugude põhjal, mille viis läbi Maris 
Kuldkepp. Küsimustele vastamine paarikaupa kujunes 
lõbusaks ja elavaks. Igal juhul võib viktoriini uuesti 
korrata tulevalgi jõulupeol, seekord on võimalus aasta 
jooksul ka lastelehed korralikult läbi lugeda.
Pärast viktoriini saabus magustoidu, kohvi ja küpsiste 
aeg. Magustoiduks pakuti jäätist huvitavate lisanditega. 
Viktoriini õiged vastused said teatavaks alles pärast 
magustoidu nautimist. 
Veel sai veidi ka nalja tehtud ning Estreialt väike 
pillimängu etteaste kuulatud ning sama laulu „Maa on 
nii kaunis“ koos lauldud.
Erinevad inimesed on arvanud, et pidu oli väga hästi 
korraldatud, sellesse väikesesse ruumi mahtus inimesi 
just parasjagu. Olemine kujunes hubaseks ja huvitavaks.

Aliide Tamm
Meie jõulupidu oli väga oodatud 
ja igale hingele nii meeldivalt 
organiseeritud, mis jättis väga 
sügava mulje minule ja minu 
abikaasale. Kõik oli täis üllatusi 
ja iga etteaste oli omanäoline 
ja vääris suurt aplausi. Tekkis 
tunne, et Taevaisa suunas kõiki, 
et nii hästi kõik välja tuli. Ei 
tohi ka märkimata jätta meie 
pidulikku õhtusööki, mis oli 
valmistatud suure armastusega. 
Sügav kummardus Marilinile, 
meie superkokale. Suur tänu 
kõigile, kes nii palju huvitavat 
pakkusid! Armsad sõbrad, olge 
hoitud ja kaitstud. Taevased 
inglid suunavad meid!
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Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks,

et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Fl 3:10-11

Koguduse jõulupidu kolmekuningapäeval
Ülle Reimann
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 Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad, 
sest aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust! Ho 10:12
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Ajalehetoimetusel tekkis viimasel koosolekul küsimus 
mitmesuguste arvude kohta koguduses. Kui palju meil siis 
tegelikult liikmeid on? Kui palju on annetajaliikemeid? 
Kui palju lapsi ja noori osaleb aktiivselt koguduse töös? 
Kui suure osa moodustavad meie liikmeannetused 
koguduse sissetulekust? Ja palju muud. Tavaliselt 
kirjutame ikka sellest, mis, kuidas ja millal toimus, 
ning arvudesse ei süüvi. Minule isiklikult pakub samuti 
sisuline pool palju rohkem huvi, kuid ka arvud on vahel 
olulised ja koguduses me numbritest ei pääse. Selletõttu 
panin kokku lühikese ülevaatliku statistika selle kohta, 
milline näeb välja meie kogudus numbrites.
Hetkeseisuga on koguduses 132 liiget. Nendest 45 
on lapsed ja noored, kellest kaks on vastu võtnud 
ka leeriõnnistuse. Peale nende 73 leeritatud ja 14 
leeritamata täiskasvanut. Kogudusest on 12 aasta 
jooksul lahkunud erinevatel põhjustel 14 inimest, neist 
3 surma tõttu. 
Nendest 73 täiskasvanust on 40 täieõiguslikud liikmed 
ehk need, kes toetavad kogudust oma annetustega ja on 
aasta jooksul vähemalt ühe korra käinud armulaual. 
Oleks väga suur rõõm, kui ka ülejäänud 33 inimest 
saaksid selle aasta jooksul koguduse täisõiguslikuks 
liikmeks ja täiskasvanud, kes on ainult ristitud, jõuaksid 
ka leerikooli.
Rääkides koguduse töös osalemisest, siis pühapäeviti 
on jumalateenistustel osavõtjaid keskmiselt 20 inimest, 
sealhulgas nii meie endi koguduse liikmed kui ka inimesed 
mujalt. Lisaks pühapäevastele tavajumalateenistustele 
toimuvad meil pereteenistused ja Taize palvused, kus 
samuti osalevad inimesed nii meie kogudusest kui ka 
teistest kirikutest. Seda arvu, kui palju erinevaid inimesi 
meie teenistustest ja palvustest aasta jooksul osa võtab, 
on väga raske öelda. Kui nad aga kõik ühel pühapäeval 
kohale tuleksid, siis saaks kiriku peasaal ilmselt täis. 
Koguduse laste- ja noortetööst võtab regulaarselt osa 

umbes 20 inimest, mis tähendab, et need lapsed ja 
noored osalevad perejumalateenistustel, lastekirikus 
või noorteõhtutel või mudilaskirikus.
Kord kuus käivad koos 10 elurõõmsat eakat, teisipäevastel 
palvustel ja piibliseminaridel umbes 8 inimest.
Need korrad, kus oleme saanud avada kiriku peasaali – 
ülestõusmispühal, kirikupäevadel ja jõuluajal –, on kirik 
olnud rahvast täis, mis näitab, et meie olemasolu on 
tähtis ja tuleb pingutada selle nimel, et siin tehtaks head 
tööd igas valdkonnas.
Rääkides rahast, siis koguduse liikmeannetused ja 
korjandused moodustasid eelmisel aastal koguduse 
sissetulekust umbes ühe viiendiku, lisaks annetused 
Misjonikoorile, mis moodustavad ühe üheksandiku 
kogusissetulekust. Üle poole sisstulekust saabub 
jätkuvalt Norrast, mis on olnud suur õnnistus, kuid  
samas ka murekoht –  mis saab siis, kui Norra toetused 
vähenevad? Kas oleme eestlastena ise valmis rohkem 
vastutust võtma oma kiriku eest? Mida üldse saame 
teha selleks, et Mustamäe kirikus põleks alati küünal ja 
et oleks alati inimesi, kes on valmis teenima kogukonda? 
Keegi ei ela ilma rahata, nii ka kirik ja inimesed, kes siin 
töötavad. Samamoodi ei ole elu ilma kirikuta. Kui keegi 
mõtleb, et ta kirikut ei vaja, siis ta ei suuda ette kujutada, 
mis juhtuks maailmas, kui kirikute uksed sulguksid. 
Kas see maailm üldse püsiks? Kas meie Eesti riik üldse 
püsiks ilma kirikuta? Kas meie elu püsiks, kui keegi meie 
eest ei palvetaks? Ma kahtlen selles sügavalt. Seetõttu 
kutsun sind üles tegema kõik endast oleneva, et meie 
kogudus ja kirik jääks püsima ja elaks, ning et paljud 
saaksid seeläbi õnnistatud.
6. jaanuari jõulupeol jagasime kohalolijate vahel ära 
kõik meie koguduse liikmed. Igaüks sai endale loosiga 
võtta umbes 10 nime, kelle eest ta järgneva aasta jooksul 
Jumalat palub. Hea koguduse liige, tea, et sinu eest 
palvetatakse. 

Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, 
mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Jh 6:63

Kõigeväeline Jumal, me palume Sind, anna meile 
oma Vaimu ja jumalikku tarkust, et Sinu püha sõna 
meie keskel elaks ja kasvaks!

TÄNUPALVED
Armas taevane Isa, me täname Sind, et võimal-
dasid oma abikäega meil meie kiriku jõulupeo nii 
suurepäraselt korda saata. Tundsime kõik, kuidas 
Sinu käsi suunas iga etteastet, et need nii hästi 
korda läksid. Me oleme tänulikud, et saime koos 
olla oma külalistega Norrast. (Aliide Tamm)
Armas Jumal! Tänu Sulle Sinu armastuse eest, 
millega sa meid oled armastanud ja enda juurde 
kutsunud niisugustena, nagu me oleme, vaatamata 
meie nõrkustele, kahtlustele ja suutmatusele 
kõigega toime tulla! 

EESTPALVED
Sügav kummardus Sulle, kõigeväeline Issand Jumal 
kõige hea eest, mille osaliseks me oleme saanud. 
Armas kõigeväeline Jumal, me palume Sind: juhi, 
saada ja toeta meid meie eluteel, et me Sinu nime 
pühana hoiaksime, ja luba Sinu tahtel sündida 
meiegi keskel. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu 
Poja, meie Issanda läbi. (Aliide Tamm)
Armas Jumal! Õnnista meie igapäevast tööd. Me 
palume Sind, hoia meid Sinu lähedal, tarkuse 
ja armastuse vaim juhtigu meie tegusid selles 
ärevas maailmas. Aita lõpetada sõda Ukrainas, et 
inimesed saaksid rahus elada ja palvetada.  
(Aliide Tamm)
Kallis Jumal! Toome eestpalves Sinu ette kogu 
selle kauni maailma, mille sa oled loonud. 
Õpeta meid seda hoidma! Õpeta meid hoidma 
ükstest armastuses!
Hea Jumal, palun jaga oma õnnistust meie 
eestpalvekogudusele, Ambla Maarja kogudusele.

TÄNU- ja eestPALVED

meie kogudus numbrites
Tiina Klement



Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Jh 4:36
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LEERITUND 4: PATT JA LUNASTUS (17. osa)
Jaan Lahe

KOKKUVÕTE

PATU TEOLOOGILINE TÄHENDUS
Kõnelemist patust on sageli mõistetud vääriti. Seda 
õpetust ei ole loodud selleks, et inimest alandada ja 
madaldada, vaid selleks, et kirjeldada tema olukorda 
suhtes Jumalaga, kaasinimestega ja iseendaga. Õpetus 
patust ei võta inimeselt tema loodupärast väärikust, 
vaid ütleb, et sellest väärikusest hoolimata ei ole 
inimene ometi selline, nagu ta olla võiks ja olema peaks. 
Inimene tajub seda sageli ka siis, kui ta ennast kristlaseks 
ei pea ega tunne kristlikku õpetust. Ta tajub oma 
poolikust ja küündimatust, oma mittevastavust mingile 
defineerimatule normile, oma suutmatust olla selline, 
nagu ta oma sügavamas sisimas olla tahaks. Ta tajub, 
et ta suhe maailma ja iseendaga võiks olla terviklikum, 
intensiivsem ja vahetum. Ta tunneb surmahirmu 
ja sageli ka lootusetuse- ning mõttetusetunnet. Ent 
kristlik õpetus patust püüab inimese eelpool käsitletud 
olukorda mitte lihtsalt kirjeldada, vaid seda ka 
mõtestada ning näidata sellest väljapääsu, mida „kiriku 
keeles“ nimetatakse lunastuseks. Sellest räägimegi 
järgmises peatükis.

LUNASTUS
LUNASTUS LUNASTUSRELIGIOONIDES
Usundid erinevad paljude tunnuste poolest, kuid üks 
neid eristavaid tunnuseid on eesmärgid, mis usundid 
on seadnud ja mille saavutamist nad taotlevad. See 
eesmärk võib olla näiteks inimese maise heaolu 
kindlustamine, mida loodetakse saavutada jumalate 
abiga, või ka talle surmajärgse elu tagamine, mida 
arvatakse saavat mõjutada nii teatud rituaalsete 
toimingute (matmisriitused; söögi ja joogi ohverdamine 
surnutele) kui ka moraalse käitumisega, mis arvatakse 
kõige otsesemalt mõjutavat inimese surmajärgset 
olukorda. Kuigi käsitlus patust on sel kujul, nagu me 
seda käesoleva peatüki esimeses pooles kirjeldasime, 
eriomane iisraeli usundile ja kristlusele, on idee sellest, 
et inimese seisund maailmas vajab muutmist, omane 
paljudele religioonidele. Usundeid, mis tahavad muuta 
kardinaalselt inimese seisundit maailmas, pakkudes 
talle vabanemist millestki, mis teda lõhub, rõhub, 
piirab ja kammitseb, on nimetatud religiooniloos 
lunastususunditeks. Viimaste hulka kuuluvad näiteks 
hinduism ja budism, mis seavad inimese ülimaks 
eesmärgiks vabanemise kannatusi põhjustavatest 
taaskehastumistest (hinduism) või ümbersündidest 
(budism), mille inimene saavutab siis, kui ta tunnetab 
oma üksolemist Jumalaga (hinduism) või kui ta 
jõuab transtsendentsesse, sõnulkirjeldamatusse 
meeleseisundisse, milles lakkavad olemast nii 

teadmatus, sellest sündinud ihad ja soovid kui ka 
kannatused (nirvaana budismis). Gnoosises on lunastus 
vabanemine teadmatusest oma jumaliku päritolu 
suhtes ning vabanemine materiaalse maailma ja oma 
ihu vangistusest. Viimane on olnud eesmärgiks ka 
mõnedes gnoosisest vanemates antiiksetes liikumistes 
(näiteks orfismis). 

LUNASTUSE MÕISTE UUES TESTAMENDIS
Lunastususundite hulka kuulub ka kristlus, mis mõistab 
lunastusena eeskätt vabanemist patust, surmast ja 
kurjusest. Uues Testamendis on mitu kreekakeelset 
sõna, millega tähistatakse lunastust. Neist kõige 
sagedasem on verb sozo („lunastama“, „päästma“). 
Selle lisaks kasutatakse Uues Testamendis ka nimisõna 
soteria („lunastus“, „pääsemine“) ning tegijanime soter 
(„Lunastaja“, „Päästja“). Siit on tuletatud teoloogiline 
oskussõna „soterioloogia“, mis tähendab õpetust 
lunastusest. Teine verb, mida sageli kasutatakse 
lunastamise sünonüümina, on lyo („vabastama“, „lahti 
päästma“), kuid see sõna võib esineda ka väljaspool 
soterioloogilist konteksti. Verbist lyo on tuletatud 
nimisõna lytron („lunahind“, „lunaraha“), mida sageli 
kasutatakse lunastusõpetuse selgitamiseks. Lisaks 
neile esineb lunastamise tähenduses ka verb apolyo 
(„vabastama“, „lunastama“) ning sellest tuletatud 
nimisõna apolytrosis („vabaks ostmine“, „vabastamine“, 
„lunastus“), samuti vähe esinev verb rhyomai 
(„päästma“, „ära päästma“). Lisaks nimetatutele 
kasutatakse lunastuse tähenduse selgitamiseks 
mõisteid „lepitus“ ja „õigeksmõist“, mida me vaatleme 
veel eraldi.

LUNASTUS KRISTUSES
Kuna Uues Testamendis on lunastus seotud 
lahutamatult Jeesuse Kristuse isiku ja tööga, siis 
vaatleme me järgnevates alapeatükkides kristoloogiat 
ehk õpetust Jeesusest Kristusest.
Uus Testament kuulutab, et Jumal ise lunastab ehk 
vabastab inimkonna patu ja kurjuse valitsuse alt. Ent 
Ta ei tee seda vahetult, vaid Jeesuse Kristuse kaudu, 
kelle Ta on saatnud inimestele Lunastajaks. See on 
Uue Testamendi põhisõnum. Uue Testamendi eri 
teosed erinevad aga selles, kuidas nad seda sõnumit 
avavad. Järgnevalt vaatleme esmalt nn ajaloolise 
Jeesuse küsimust ja seejärel erinevaid Uue Testamendi 
kristoloogiaid.
(Järgneb)



Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele. 1Ko 3:8 5

Tervitused Norrast! 

Elan juba neli ja pool aastat Norras, olen aga siiamaani 

päris palju seotud meie kogudusega. Tänu tutvustele 

Norra misjoniorganisatsioonis on mind kutsutud külla 

kogudustesse ja misjoniüritustele, kus mul on olnud 

erakordne võimalus rääkida meie kogudusest ning 

aidata koguda annetusi. Nii vahva on kohata inimesi, 

kes panustavad meie koguduse tulevikku, kuid keda me 

isiklikult ei tunnegi. 

Kõigil nendel koosviibimistel on norrakaid üllatanud 

see, kui väike riik me oleme nii rahvaarvult kui ka 

pindalalt. Nende jaoks on olnud põnev kuulda meie 

ajaloost ning laulupidude traditsioonist. Samuti 

sellest, et inimesed tulevad kirikusse ja usule, kui 

neid lihtsalt tänaval kutsuda. Huvitav on olnud neile 

teada saada, et Eestis käib leerikoolis väga erinevas vanuses inimesi. Norras käivad ainult 14-aastased. Hästi 

inspireeriv on olnud meie koguduse pealehakkamine ning suured plaanid Jumala sõna levikuks Mustamäe 

inimeste seas. 

Selle nelja ja poole aasta jooksul Norras elades lõpetasin magistri klaveri erialal ning asusin tööle muusikalise 

juhina ühes kohalikus kirikus. Minu töö osa on jumalateenistustel, laulatustel, matustel, hooldekodus ning 

muudel koosviibimistel muusikalise osa läbiviimine. Mängin nii klaverit kui ka orelit, juhin bändi ning mõnikord 

ka laulan. Esimene aasta tööpostil oli päris stressirohke. Mulle miskipärast tundus varasemalt, et kirikutöö 

sarnaneb raamatukogutööga, mis on selline rahulik ja pingevaba, aga kaugel sellest! Kiriku traditsioonide 

tundmine, koguduse liikmete märkamine ja nende soovidega arvestamine, vabatahtlike koordineerimine, 

viimase hetke muudatuste elluviimine ning töö nädalavahetuseti on vägagi väljakutsuv. Nii hea on teada, et 

ma pole oma töös kunagi üksi. Jumal aitab ja juhib igal sammul! Tihti just teiste kristlaste kaudu, kellega saab 

muret jagada või hoopis üheskoos naerda. Olen mõistnud ka seda, et tuleb anda iseendale aega kogemuste 

saamiseks ning teadmiste omandamiseks.

Minu lemmikosa tööst on pereteenistustel mängimine. Lastega töö meeldis mulle ka Mustamäe koguduses 

teenimisel kõige enam. Siinkohal tervitused kõikidele koguduse lastele! Mind teeb tohutult rõõmsaks see, kui 

lapsed Jumalat ülistavad, kas siis lauldes, pilli mängides või tantsides. Nende siiras usk ning rõõm näitavad 

täiskasvanutele suurt eeskuju. Eriti tore on laste puhul see, et nad julgevad rohkem uusi väljakutseid vastu 

võtta. Täiskasvanuks saades muutume palju ettevaatlikumaks. Seame iseendale piire, aga Jumalal piire pole. 

Tuleb meelde üks tore lastelaul sõnadega: „Jumala armastus on imehea! Nii lai, et piire polegi. Nii kõrge, et ei 

ulata. Ja nii sügav, et lausa põhjatu!”.

Eestis on palju inimesi, kes ei tunne Jumalat ja kelle südames on üks suur Jumala-kujuline tühimik. Olen väga 

põnevil selle üle, mida Jumal plaanib teha Eestimaal ja Mustamäe koguduses. Hoidkem seda pealehakkamist 

ning usku Jumala väesse ning märgakem inimesi enda ümber! Nii bussis, poes, tänaval kui ka koguduses. Jumal 

on meid kutsunud olema õnnistuseks teistele!

Laura Kern

20.01.2023



Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. Ps 31:46

Paljudele kinosõpradele on jätnud kustumatu elamuse 
2009. aastal esilinastunud film „Avatar“. Eelmise aasta 
lõpus jõudis vaatajateni ja ka Eesti kinodesse selle filmi 
järg „Avatar: Vee olemus“, mille kaasstsenarist ja lavastaja 
taas James Francis Cameron (sünd 16.08. 1954). Filmi 
saab vaadata vähemalt veel veebruarikuus.
Film on väga emotsionaalne ja mõtlema panev. 
Tegevus viib vaataja taas kaugele planeedile Pandora. 
Planeet maa on suremas ja inimkond otsib endale uut 
elukeskkonda. Nii tulevadki „taeva inimesed“ Pandorat 
hõivama. Kuidas nad planeedil käituvad, tasub vaadata. 
Pandoral elab rahvas, kes elab harmoonias loodusega, 
loomadega, harmoonias kogu planeediga. Loomad 
ja veeolendid on nende õed ja vennad. Inimene toob 
sellesse harmooniasse oma ambitsioonid, kaose ja 
hävingu. Suur osa filmist räägib sellest, kuidas kulgeb 
eelmisest filmist Pandorale jäänud Jake Sully elu 
avatarina, kuidas tema lapsed avastavad harmooniat 
planeedi ja seal elavate olenditega, kuidas teeb valikuid 
avataride hulgas üles kasvanud noormees. 
Mõtteid:
Jumal on loonud meile elamiseks kauni maailma 
koos imelise looduse ja olenditega ja inimese selle 
maailma valitsejaks, õigemini hoidjaks. Kui inimkond 
ei õpi nüüd oma elukeskkonda hoidma, võib olla hilja. 
Inimene ei saa elada ilma oma keskkonnata, millesse 

ta loodud on. Meeletu 
l o o d u s r e s s u r s s i d e 
tarbimine toob 
inimesele näivalt 
heaolu, kuid hävinevad 
looma- ja taimeliigid, 
loodus kiratseb aina 
enam inimtegevuse 
tõttu. Midagi on 
juhtunud suure osaga 
inimkonnast, kes ei 
taipa, et saevad oksa, 
millel ise istuvad. Nad 
on kaotanud sideme 
oma elukeskkonnaga.
Paljud loodusrahvad siiski on maa peal elanud 
harmoonias loodusega, rääkinud loomadega, kuulnud 
ja tajunud planeedi maa südametukseid. Neid inimesi 
on ka praegu meie keskel elamas. Inimene suudab 
tegelikult elada kooskõlas loodusega, olla üks oma 
keskkonnaga. Selles üksolemises tunneme ka valu, 
mida inimene on põhjustanud. Vajame suurt muutust, 
et teisi planeete avastama minnes külvaksid inimesed 
kaose, hävingu ja surma asemel hoolimist, mõistmist ja 
armastust kõigi ja kõige vastu. Muutused armastuse ja 
hoolimise poole võivad alguse saada samuti inimestest, 
meie kõigi mõtetest ja palvetest siin ja praegu.

Osa loodust
kultuurielamusi vahendab Ülle Reimann
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Jaanuari noorteõhtu
Maris Kuldkepp

Jaanuarikuu noorteõhtust 14. jaanuari pärastlõunal 
said osa 10 noort, 3 täiskasvanut ja 2 koera. Meil oli 
külas imeline ja inspireeriv vabakutseline muusik 
Maarja Haamer. Noorteõhtul mängis ta klaveril ja 
laulis meile kahte omakirjutatud laulu, mängis flöödil 
Valgre “Muinaslugu muusikas” ja suupillil valssi. Idee 
just tema külaliseks kutsuda tekkis Marisel vaid nädal 
enne noorteõhtut vestlusest ühise sõbraga, kes mainis, 
et Maarja on hakanud ise laule kirjutama. 
Väga inspireeriv oli kuulda, kuidas juba lapsest saati 
on Maarja oma elu koos Jumalaga veetnud, käies 
Tartus kristlikus lasteaias ja koolis Tallinnas Vanalinna 
Hariduskolleegiumis, mis on teatavasti kristliku taustaga. 
Maarja usaldab täielikult Teda ja Tema ajastust oma elus, 
kuigi alati ei pruugi mõista, miks mingid sündmused 
juhtuvad. Luuleldusi (Maarja leiutatud sõna luuletuste 
kohta) kirjutab ta palvetena Jumalale ja ühte tema 
kaunist luuleldust saime ka laupäeval kuulata. 
Maarja jagas meiega oma unistusi ja nimetas neid, mis 
on täide läinud, sõnaga “ime”. Nende hulka kuulusid 
sellised sündmused nagu laulupeol puhkpilliorkestris 
mängimine, ristflöödi omanikuks saamine, oma 
praeguse koeraga juba esimesel kohtumisel saavutatud 
mõlemapoolne äratundmine, et see-on-minu-koer ja 
see-on-minu-omanik ning Otsa-nimelise muusikakooli 
lõpetamine. Maarja jagas ka seda, et on viimastel aastatel 

hakanud jooksmas ja matkamas käima ning loodab, et 
saab sel talvel veel suusatama minna. Uus unistus on tal 
koguda piisavalt raha saksofoni ostuks. 
Maarja kindlasti soovitab noortel osaleda kristlikel 
üritustel, sest ka tema on osalenud Pilistveres JäPel, 
Põltsamaal Kirikunoorte Talvepäevadel ja käinud suvel 
Prantsusmaal Taizé kloostris. 
Muusikuna on ta mitmel korral edukalt osalenud Pärnu 
Suupillifestivalil. Kodus on tal ka karmoška, mida ta 
oskab mängida. Viljandi Kultuuriakadeemias õppides 
sai ta proovida torupilli.
Maarja rääkis koeraomaniku muredest ja rõõmudest. 
Kuulajatelt tuli huvitavaid küsimusi, näiteks unenägude 
nägemise, elektriarvete suuruse ja köögis askeldamise 
kohta. 
Kogu eelnev elulugu poleks aga pooltki nii inspireeriv, 
kui Maarja koer poleks juhtkoer ja luuleldus kirjutatud 
Braille’i kirjas.
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Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, 
siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 1Ko 13:1

7
Värvipilt: https://mywonderstudio.com/media/images/coloring-page-cities-of-the-bible-the-town-of-.width-945_aL9sX4g.jpg

LASTELEHT NaatsaretNaatsaret
Jeesus kasvas üles Galilea piirkonnas Naatsaretis, kuna seal 
elasid Joosep ja Maarja ning sinna läksid nad tagasi, kui said 
märguande Egiptusest lahkuda. See oli tavaline väike küla, ja 
ega me muidu temast ei räägikski, kui seal poleks üles kasvanud 
Jeesus. Mitmel korral nimetatakse Jeesust Uues Testamendis 
“naatsaretlane” ja seda päritolu märkis ka N-täht lühendis INRI 
tahvlil, mis oli asetatud Jeesuse kohale ristil. 
See oli nii vähetähtis küla, et Jh 1:46 küsitakse: “Mis võib küll 
Naatsaretist head tulla?”. 
Lk 4:24 “Ja Jeesus ütles: "Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei 
ole tunnustatud oma kodukohas.”” Kui Jeesus luges kohalikus 
sünagoogis ette Jesaja ennustust enda kohta, sai rahvas 
vihaseks ja tahtis teda kaljult alla tõugata. Jeesus oli rändav 
õpetaja ja seega leidski enamus tema tegevusest aset kõikjal 
mujal kui kodus Naatsaretis. Niimoodi kuulis tema head 
õpetust palju rohkem inimesi paljudes linnades ja piirkondades. 
Jeruusalemma on Naatsaretist umbes 145 km ja Geneetsareti 
järv jääb 25 km kaugusele. 
Tänapäeval on Naatsaret Põhja-Iisraeli ca 77 000- 
83 000 elanikuga linn (2019. aasta andmed). Enamus elanikest 
on moslemid, kristlasi oli 2009. aasta andmetel 31%, kuid 
Naatsaretis on suurim araabia päritolu kristlaste kogukond 
Iisraelis. Siiski on see turistide ja palverändurite seas populaarne 
sihtkoht, kuna seal asub mitu kristlikku kirikut, mis on seotud 
Maarja, Joosepi, Jeesuse ja Gabrieliga, näiteks Jumalaema 
kuulutamise kirik ja Püha Gabrieli kirik.

Ka
ar

t: 
ht

tp
s:/

/a
ss

et
s.c

hu
rc

ho
fje

su
sc

hr
ist

.o
rg

/0
7/

8b
/0

78
b3

af
ad

a2
f7

1b
06

5c
95

31
c9

75
c6

bb
b0

80
03

07
f/

m
ap

_h
ol

y_
la

nd
.p

ng



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 Veebruar 2023

02.02 Anne Tamberg 
07.02 Vivian Parker 
10.02 Gert Koppelmann 
12.02 Jussi Alakonni 
15.02 Edik Koppelmann 
17.02 Raivo Hundt 
18.02 Imbi Arro
19.02 Aare Pärna 
23.02 Andreas Vebel 
26.02 Elis Maria Kreutzvald

Lehekülje graafika: freepik.com

Jumalateenistus armulauaga  
pühapäeviti kell 15 
Perejumalateenistus armulauaga 
kuu esimesel pühapäeval (05.02 ja 05.03) kell 12

KOGUDUSES TOIMUB:
L 11.02 kell 16 Noorteõhtu
P 12.02 kell 12 Lastekirik
T 14.02 kell 18 Kohtumisõhtu "Eluleib"
N 16.02 kell 12 Elurõõmsad ja tegusad
P 19.02 kell 12 Mudilaskirik
N 23.02 kell 18.30 dr Jaan Lahe piibliseminar
R 24.02 kell 19 Palvus Taizé lauludega
P 26.02 kell 12 Lastekirik

Eine Piibli ja palvega teisipäeviti kell 13.30.

Õnnitleme 
sünnipäeval!


