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Kallid õed ja vennad Kristuses!

Advediaeg hakkab peagi läbi saama ja ees ootavad 
meie armastatud jõulupühad – Kristuse sündimise 
pühad! Saadame sulle nendeks jõuludeks kaardi 
asemel jõuluajalehe, et öelda sulle oma suured 
tänusõnad sinu toetuse eest Mustamäe koguduse ja 
kiriku ehitamise heaks. Samuti tahame sinuga jagada 
lühidalt meie koguduse elu ja tegemisi ning öelda, et 
oled meie mõtetes ja palvetes.
Advendi- ja jõuluaeg on minu jaoks kõige erilisem ja 
kaunim aeg aastas, sest selles on nii palju rõõmu ja 
ootust, lootust ja armastust. Tavaliselt me hakkame 
jõuludeks valmistuma juba varakult. Ehime kodusid, 
pakime kingitusi neile, kes on meie südames, ja 
tunneme rõõmu, kui meie kink paki saajale rõõmu 
valmistab. Jõuluõhtu saabudes laulame armastatud 
jõululaule ja sööme head rooga oma lähedastega. 
Mustamäe koguduses oleme me alati pärast 
jõululaupäeva jumalateenistust katnud sealsamas 
koguduse ruumis ka laua ning veetnud jõuluõhtu 
koos koguduseperega. Eelmisel aastal mahutasime 
oma väikesesse kirikuruumi jõululauda peaaegu 
kolmkümmend inimest. Paljude jaoks on selline 
osadus väga oluline, sest neil pole kodus kedagi, kes 
neid ootaks. Mõned pered jälle on öelnud, et võimalus 
viibida jõuluõhtul koos kogudusega annab neile tõelise 
jõulutunde.
Sel aastal tuli advendiaeg küll teistmoodi kui tavaliselt 
ja me ei tea veel, milliseks kujunevad jõulud. Õnneks 
on Eesti kirikutel lubatud olla avatud ja me saame 
pidada jumalateenistusi, kuid peame rangelt järgima 
reegleid, hoidma üksteisega distantsi ja kandma maske. 
Jõululauaga saab olema ilmselt veidi keerulisem, kuid 
enamik inimesi püsib sel aastal niikuinii kodus ja ehk 
saame siiski mõnede koguduseliikmetega väikses 
ringis ühise laua taga istuda.
Jah, maailm muutub meie ümber, on kergemaid ja 
raskemaid aegu. Praegu elame keerulisel ajal ja paljud 
on mures oma tuleviku pärast. Mina ise olen aeg-ajalt 
mõlgutanud mõtteid, mis meie elust ja kogudusest 
saab. Kuidas saame hakkama paari aasta pärast, kas 
saame kiriku valmis jne. Kuid siis kuulen Jumala vaikset  
 

 
häält, mis ütleb: “Ära karda, ma olen 
teiega ja õnnistan teid!” Tõepoolest, 
selleks on ju Jumal maailma tulnud 
Jeesuses Kristuses, et olla meiega 
– Jumal Immanuel. Selles usus me 
astume samm-sammult edasi, et 
liikuda nii vaimsete kui ka maiste 
eesmärkide suunas.
Ükskõik, milline on maailm meie ümber, Jumal ja 
Tema arm ei muutu! Jeesus sündis maailma pimedal ja 
raskel ajal, et tuua inimestele lootust – tõelist lootust, 
mis jääks püsima olenemata asjaoludest. Seda lootust 
tahab ta anda meilegi, mitte ainult jõuluajal, vaid igal 
meie elupäeval.
Kuid mis on see tõeline lootus? Jumal sündis maailma 
väikese lapsena, et me ei peaks tema ees hirmu tundma, 
vaid et me julgeksime teda vastu võtta. Jeesus-last 
vastu võttes sünnib ime – me saame ise Jumala lasteks. 
Kui me aga oleme Jumala lapsed, siis oleme ka tema 
pärijad. Kas pole imeline! Sina oled Jumala pärija, 
tema armastatud poeg või tütar. Ja see tähendab seda, 
et ühel päeval sa võid astuda Jumala Kuningriiki.
Jeesus-laps on kõige imelisem kingitus inimkonnale. 
Tema läbi annab Jumal meile tulevikku ja lootust, 
kingib rõõmu, hingerahu ja äratundmist, et oled 
alati armastatud. Pühitsegu Jeesus sinu südant, et su 
jõulurõõm võiks olla täielik!
Ja lõpetuseks tahan ma veel kord südamest tänada 
sind, kes sa oled meie koguduse tööd ja kiriku 
ehitust toetanud. Ilma sinu abita ei oleks Mustamäel 
ei kogudust ega kirikut. Oleme näinud imesid, kuidas 
tõepoolest “viiest leivast” ja “kahest kalast” jätkub 
väga paljudele. Aitäh, et oleme saanud tunda nii palju 
hoolimist ja armastust! Aitäh, oleme saanud tõeliselt 
tunda, et kuulume ühte Jumala perekonda!
Soovin sulle Jumala, meie Taevase Isa rohket õnnistust! 
Ja Jeesuse Kristuse armastust sinu südamesse ja sinu 
koju ning et Püha Vaim täidaks su südame sügava 
rõõmu ja lootusega nii tänasel kui ka igal järgneval 
päeval. Õnnistatud Jõulupühi!

Tiina Klement

erileht

Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga 
usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes! Rm 15:13
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Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b

Kümme aastat kogudusetööd mustamäel
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Mustamäe koguduse rajamise alguseks võib nimetada 
2008. aasta septembrit, mil esimest korda kogunes 
rakugrupp, et koguduse rajamise eest palvetada. 
Meid oli kokku viis täiskasvanut ja üks laps. Istusime 
toidulaua ümber ja unistasime oma kogudusest 
Mustamäel. Lugesime Luuka 10:1-11, kuidas Jeesus 
läkitas jüngreid rõõmusõnumit kuulutama ja 
arutlesime, kuidas meie võiksime Jeesuse misjonikäsku 
täita. Järgneva paari aasta jooksul kohtusime väikeses 
rakugrupis igal nädalal. See oli väga oluline kasvamise 
aeg, sest nendest kogunemistest kasvas välja koguduse 
tuumik, inimesed, kes olid valmis võtma vastutuse 
koguduse ülesehitamise eest. 

Sel alguse ajal otsisime tegutsemiseks oma ruume 
Mustamäele ning alustasime kõige olulisemate 
tegevustega - jumalateenistuste, palvuste, laste- ja 
diakooniatööga. 
2010. aasta sügisel leidsime lõpuks ruumid Mustamäe 
südames, linnaosavalitsuse keldrisaalis, mida 
järgmised kaheksa aastat kasutasime algkoguduse 
eeskujul kirikuna. 
23. novembril 2010. aastal võeti Mustamäe kogudus 
ametlikult vastu liikmeskogudusena EELK koguduste 

hulka ning oma 
k a i t s e p ü h a k u k s 
valisime Maarja 
M a g d a l e e n a . 
Koguduse õpetajaks 
sai Tiina (Kliiman) 
Klement. 
Järgnevatel aastatel 
laiendasime mitmeid 
töövaldkondi, millest 
olulisemad on 
järgnevalt ka välja 
toodud: 

JuMALATEEnISTuSEd
Jumalateenistuslik elu Mustamäe koguduses sai 
alguse juba enne koguduse ametlikku asutamist. 
2009. aastal toimusid jumalateenistused kord kuus, 
alates oma kirikusaali leidmisest 2010. aastal aga juba 
igal pühapäeval. 2011. aastal lisandusid kord kuus 
pereteenistused. Lisaks peeti missasid olulisemate 
kirikupühade ajal. 

Jumalateenistustel osalejate arv oli algusaastatel 
kümne, viimastel aastatel tavaliselt 20-30 inimese 
ringis. Jumalateenistused on olnud koguduse 
kasvamiseks kõige olulisem kokkusaamise vorm. 
See on aeg, kus  oleme ühel meelel palves ja toome 
Issandale tänu ja kiitust tema rohke helduse eest meie 
vastu.
Pärast iga jumalteenistust on meil koguduses kaetud 
rikkalik tee- ja kohvilaud, kus inimesed saavad 
üksteisega paremini tutvuda ja omavahel juttu ajada.

PALVuSEd
Esimesed palvused 
toimusid rakugrupis, 
hiljem kõikides teistes 
gruppides, mis koguduses 
toimusid. Taizé palvustega 
alustasime 2011. aastal 
kord kuus kuu viimasel 
reedel ning need 
jätkuvad ka täna. Seoses 
diakooniatöö kasvuga 
sai 2014. aastal alguse 
palvegrupp abivajajatele, 
millest tänaseks on välja 
kasvanud "Eine Piibli 
ja palvega", kus lisaks 
piiblitunnile pakutakse osalejatele ka kehakinnitust. 
Palveosadus on seotud paljude töövaldkondadega, 
mistõttu vahel on keeruline eristada lihtsalt palvust 

Tammsaare tee 135 keldrisaal ruumide ülevõtmisel.

Tammsaare tee 135 keldrisaal peale uuenduskuuri.

Hetk Taizé palvuselt vendadega.



mõnest diakooniatöö valdkonnast, need kaks on 
tihedalt omavahel seotud.
Kõik kogunemised, mida me koguduses teeme, iga 
koosolek algab alati palvusega, kus palume Kristuse 
kohalolu ja juhatust, sest ilma temata ei suudaks me 
midagi teha.

dIAKOOnIATöö
diakooniatöö sai alguse juba esimesest rakugrupist, 
kus märgati ja aidati grupikaaslasi. Õige pea leidsime 
aga, et soovime aidata ka teisi inimesi Mustamäel. 
2009. aasta novembris tegi üks kogudus Eindhovenis, 
Hollandis meile jõulukingituseks annetuse, et 
saaksime aidata vaesuses elavaid lapsi. Sellest rahast 
valmistasime 100 jõulupakki lastekodu lastele. nii said 
alguse iga-aastased jõulupeod Mustamäe laste heaks 
ja väga hea koostöö Mustamäe Lastekaitsega. Kümne 
aasta jooksul oleme saanud jagada jõulurõõmu umbes 
300 lapsele. Mõni pere saatis pärast jõulupidu meile 
tänukirja, et olime nende lapse jõulud teinud tõeliseks, 
sest meie antud jõulukingitus oli ainuke.
2010. aastal alustati kohtumisi eakatega, millest 
tänaseks on välja kasvanud elurõõmsate ja tegusate 
grupp, mida juhendab emeriitdiakon Imbi Arro. 

Eakate kogunemised on olnud tõeliselt toredad. nad 
on meie kuldvara - alati ustavalt kohal ja rõõmuga 
valmis abistama, kus vähegi saavad.
2012. aasta juunikuus saadeti meie kogudusele 
pool rekatäit riideid, mööblit ja mänguasju norrast 
tasuta jagamiseks puudust kannatavatele peredele. 
Paari kolme päeva jooksul käis kogudusest läbi palju 
inimesi väljastpoolt kirikut. Saime kõigile tulijatele 
tutvustada meie koguduse tegemisi ja luua positiivse 
pildi kristlusest paljude silmis. Mitmed vanemad 
said meilt riideabi ja tõid oma lapsed seepeale meie 
lastelaagrisse.
2013. aastal alustasime koostööd Toidupangaga ja 
toetajatega välismaalt, kelle abiga jagati abivajajatele 
toitu ja riideid. 2013. aastal sai alguse Magda 
Misjonipood, mille eesmärk on toetada kogudust ja 
kiriku ehitust ning abistada peamiselt lastega peresid. 
Jumalateenistusliku elu kõrval on diakooniatöö 
lisaks lastetööle üks olulisemaid tegevusvaldkondi 
koguduses. diakooniatöö eest vastutab koguduse 
diakon Ülle Reimann. 
diakooniatöö raames külastatakse eakaid ja 
abivajajaid, korraldatakse abi jagamist, palvetamist ja 
toetusgruppe naistele, eakatele ja abivajajatele. Eraldi 
koguneb tegus grupp meestele. 

MAgdA MISJOnIPOOd
Juba koguduse 
esimestel aastatel 
pakuti kogudusele 
mitmete tuttavate 
ja sõprade kaudu 
nii Eestist kui 
välismaalt tasuta 
jagamiseks kasu-
tatud riideid 
ja kodukaupa. 
Suure kogusena 
saabus 2012. 
aastal saadetis 
norrast Solveig 
B e r g s l a n d i 
organiseerimisel. 
Palju sellest 
suurest kogusest sai kiiresti jagatud, kuid kaupa jagus 
veel pikemaks ajaks. 2013. aasta alguseks oli riideid 
kogunenud mitmelt poolt nii palju, et tundus mõistlik 
neid regulaarselt jagama hakata nii oma koguduse 
liikmetele kui ka väljapoole oma kogudust 
Veebruarist alustasimegi kord kuus riiete jagamist, 
kuhu kutsusime abivajajaid nii koguduse seest, nende 
tutvusringkonnast, Toidupanga pakkide saajate 
hulgast kui ka Mustamäe Linnaosavalitsuse kaudu. 
Poole aastaga sai üha selgemaks, et kogu selle töö 
haldamiseks on vaja paremat süsteemi ja korraldust. 

Elina ja Ülle teed jagamas.

Koguduse elurõõmsad külas Harju-Madise koguduses.

Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, 
mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud - seda me kuulutame Elu Sõnast. 1Jh 1:1
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Jumala juhitud lahendusena tuli kõne Hokksundist 
ühest heategevuslikust poest, kes pakkus oma poe 
ülejääke Mustamäe kogudusele poe tegemiseks. 
Rõõmsalt haaras ideest kinni ka Solveig, kes 
toetas oma kontaktide poolt kogutud kaubaga ja 
alustamiseks vajaliku rahaga. Jumala vastusena meie 
palvetele saimegi 2013. aasta oktoobris alustada 
Magda Misjonipoega, mis on nime saanud koguduse 
kaitsepühaku järgi. Magda Misjonipoodi veavad 
kaks koguduse naist - Jaana Maria Unga ja Reelika 
Raudsepp.
Magda Misjonipood on vajalik väga mitmel moel. 
Esiteks, saab sealt osta soodsate hindadega vajalikke 
riideid. need, kellel pole raha riideid osta, saavad 
vajalikud asjad tasuta kas otse poest või tasuta asjade 
kastist. Viimane variant on hea just nende jaoks, kes 
ei taha otse küsima tulla abi ja saavad omale vajalikud 
asjad võtta anonüümselt. Tasuta riideid ja muud 
vajalikku kaupa on võimalik iga päev saada ning 
valikut täiendame igapäevaselt. 
Ka koguduse juures jagasime tasuta riideid edasi 
diakooniatöö raames, mille töö peatus seoses 
kolimisega. 
Teiseks, jagatakse Magda Misjonipoes sõnumit 
Jeesusest ja antakse edasi teavet 
koguduse, kiriku ja usu kohta. Eesti 
on küllaltki sekulariseerunud, 
mistõttu tuleb Jumala sõna jagada 
vahel ka varjatult, ent tegeleme 
Sõna külvamisega igapäevaselt 
edasi. 
Kolmandaks, kogume raha kiriku 
ehitamiseks. Esimesel aastal saime 
kogu meile alustamiseks annetatud 
raha kahekordistada kiriku heaks 
ning proovime igal aastal anda 
endast parima, et koguda raha 
edasi. Kui raha koguneb vähem, 
jagame seda rohkem riideid ja head 
sõna Jumalast. 
Magda Misjonipoodi on õnnistatud 
mitmete toetajate ja tublide 
naistega norrast ja mujalt, kes 
panustavad oma suure tööga, et abi jagamine Eestis 
saaks jätkuda. Oleme teile südamest tänulikud ja 
hoiame teid oma eestpalvetes! Koostöö Eestis mitmete 
organisatsioonide ja asutustega, sh Peeteli kiriku 
sotsiaalkeskusega on näidanud, et Magda Misjonipoe 
tööd usaldatakse ning tunnustatakse. 

Laste- ja noortetöö
Lastetöö alguspunktiks saab lugeda 2009. aasta 
jõulusid, kui Mustamäe kogudus jagas 100 kingipakki 
lastekodu lastele. Rajatava koguduse enda liikmete 
hulgas oli lapsi vaid üksikuid, seetõttu suunasime 

esialgse tegevuse kogudusest väljapoole. 
2011. aasta alguses alustasime pühapäevakooli kolme 
lapsega ja sama aasta suvel toimus esimene lastelaager, 
kus osales viis last. 2012. alguses alustasime 
beebilauluga. 
2012. aasta septembris tulid kogudusse esimesed 
vabatahtlikud noored norrast, mis andis suure tõuke 
laste- ja noortetöö arengusse. Alustas lastekoor ning 
noortetöö, pühapäevakool ja beebilaul said suure hoo 
sisse. Laste osalus koguduse töös suurenes jõudsalt. 

Suvistes lastelaagrites osales kuni 30 
last ja pühapäevakoolis regulaarselt 
10-15 last.
noorteõhtuid on korraldatud umbes 
neli korda aastas. 
Praegu toimuvad koguduses 
regulaarselt grupid väikelastele 
ja nende vanematele, mudilaste 
tegelusring, lastekirik 
(pühapäevakool), tüdrukute klubi 
ning pereteenistused. 
2020. aastal on meil esmakordselt 
noorteleer ning toimuvad 
noortekohtumised. Laste- ja 
noortetööd juhendab Maris 
Kuldkepp, noorteleeri eest vastutab 
koguduse õpetaja Tiina Klement. 
Beebide ja väikelaste ringi juhendab 
koguduse diakon Ülle Reimann. 

Alates 2011. aastast on igal aastal toimunud laste- ja 
noortelaagrid. Laagri vorm on erinevatel aastatel olnud 
erinev, kohandudes nii olemasolevate ressursside kui 
ka vajadusega. On tehtud linnalaagreid, maalaagreid, 
välislaagreid kui ka ühiseid väljasõite ja perepäevasid.

PIIBLITunnId JA Muu Töö KOguduSES
Piibliõpe sai koguduses alguse esimeses rakugrupis. 
Vajadus akadeemilisema sisuga piiblitundide järele sai 
lahenduse 2009. aastal, kui algas loengusari "Otsijate 
õhtud", mida hakkas läbi viima teoloogiadoktor Jaan 
Lahe. Kui kogudus oma ruumidesse kolis, nimetasime 

Koguduse lapsed jõulupeo etendusel ingleid mängimas.

Koguduse perepäeval.

 Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja 
kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. 1Jh 1:5
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“Otsijate õhtu” ümber 
"Teoloogiar ingiks" . 
Praegu on huvilistel 
koguduses võimalik 
osaleda nii 
järelleeritundides, kus 
tegeldakse sügavuti 
leeritunnis õpituga, kui 
ka piibliseminarides, 
kus käsitletakse 
ristiusuga seotud 
teemasid kõrgel 
akadeemilisel tasemel. 
Koguduse esimestel 
aastatel tuldi lisaks 
kodugruppidele ja 

j u m a l a te e n i s t u s te l e -
palvustele kokku ka praktilisematel põhjustel. 2009. 
aastal alguse saanud käsitööringis tegid koguduse 
naised põnevat näputööd, mida müüdi heategevuseks. 
Praktiline osalus oli tihedalt seotud palveosadusega. 
Käsitööringi töö vaibus 2013. aastal ning on 
jätkamiseks uue juhendaja 
ootel.
2018. aastal sai alguse 
koguduse ajalehe koostamine, 
mille idee ja vajaduse tõi 
välja koguduse õpetaja juba 
paar aastat varem koguduse 
nõukogu ees. Ajalehe roll on 
kanda nii uudiste edastamist 
kui ka koguduse kroonika 
ülesandeid. Ajalehe aktiivsesse 
toimkonda kuulub kaheksa 
liiget, ajalehe kujundaja 
ja toimetaja on koguduse 
juhatuse esinaine Jaana Maria 
Unga. Koguduse ajaleht ilmub üks kord kuus. 

MuuSIKATöö

Koguduse muusikaline töö on seotud nii 
jumalateenistusliku eluga kui ka kooritööga. 
Jumalateenistuste muusikalisse saatmisse annab oma 
panuse Kaimo Klement. 
Koguduse lastekoor on paljuski sõltunud juhendajatest. 
2012. aastal hoogsalt alustanud lastekoor Lisa 
Hålandi juhatusel vaibus seoses noorte vabatahtlike 
naasmisega norra. Lastekoor tuli taas kokku 2016-
2017, kui koori juhendas noor ja andekas Laura 
Kern, kuid jäi taas soiku seoses juhendaja kolimisega 
välismaale. 

MISJOnIKOOR
2020. aastal tuli kogudusele imeline võimalus 
kutsuda oma koguduse alla juba laiemalt tuntust 
võitnud Misjonikoor Maarja Vardja juhendamisel. 
Maarja Vardja on juba mitmeid aastaid kaunistanud 
pereteenistusi oma muusikaga ning 2020. aastast 
kannab ta koguduse kantori ametit.
Misjonikoor loodi EELK Misjonikeskuse juurde 1987. 
aasta lõpus ning on tegutsenud tänini. Kooriliikmed 
on pärit väga erinevatest kogudustest ja erinevatest 

Eesti paigust.  
Misjonikoori eesmärk on kuulutada muusika ja 
sõna kaudu evangeelset sõnumit. Tavapäraselt saab 
Misjonikoor kokku üks kord kuus laupäeval, kui 
toimub harjutuspäev või laulmine mõnel sündmusel. 
Misjonikoor on läbi aastakümnete korraldanud 
paljudes Eestimaa paikades muusika ja sõna õhtuid, 
mis sisaldavad lauljate tunnistusi, pikemat sõnumit, 
palveküünalde süütamist, eestpalvete osa ja võimalust 
tulla altari juurde palvele. Oluline on muidugi 
evangeelse sõnumi esiletoomine muusika kaudu. 
See, et äkitselt Misjonikoor Mustamäe kogudusse kolis, 
on Jumala imeline juhtimine. Meie kogudusel polnud 
koori, sest meil lihtsalt pole olnud võimalust üht koori 
ülal pidada. Ega neid võimalusi ka nüüd palju pole, 
kuid me usaldame koguduse majandusliku olukorra 
Jumala kätesse ja astume selles usus edasi.
 

Dr Jaan Lahe jutlustamas.

Mustamäe koguduse gospelkoor Lisa Hålandi juhendamisel.

Misjonikoor laulu "Õnnistegija" salvestusel 2020. aasta novembris.

Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Jh 1:3a
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kiriku ehitamine mustamäele

Koguduse rakugrupi kokkusaamisel 2008. aastal 
ei osanud keegi unistada, et juba nelja aasta pärast 
antakse kogudusele tasuta rendile ilus roheline 
maatükk Mustamäe keskel. Kuulsime lugusid 
kogudustest, kes üle 30 aasta ootasid Jumala vastust 
oma kiriku palvele. Lootsime südames, et ehk meil nii 
kaua ei lähe. Hakkasime rakugrupis igal kokkusaamisel 
palvetama, et saaksime oma kiriku. 

Kogudus otsis oma kohta, rentides ja kasutades ruume 
nii usuteaduse Instituudis, Tallinna Tehnikaülikoolis, 
Tallinna Jaani kirikus kui ka nõmme Rahu kiriku 
kogudusemajas. 2010.-2019. aastani tulime kokku 
Mustamäe Linnaosavalitsuse keldrisaalis. Püsivad 
palved ja hea koostöö Mustamäe Linnaosa Valitsusega 
viis selleni, et juba 3. juulil 2012 allkirjastati leping 
EELK ja Tallinna linna vahel, mille alusel anti EELK-
le hoonestusõigus kiriku ehitamiseks Tallinnasse 
Mustamäele Kiili tn 9 kinnistule. 

21. märtsist kuni 21. juunini 2013. aastal toimus 
arhitektuurikonkurss Mustamäele kiriku ehitamiseks. 
Konkurssi toetas Eesti Arhitektide Liit. Osales 31 
kollektiivi. 28. augustil 2013. aastal kuulutati võitjaks 
Karisma Arhitektide töö "Fiat Lux", millele andsid 
heakskiidu nii žürii kui ka koguduse liikmed. 

Järgnevad aastad tegelesime annetuste kogumisega 
ja kiriku projekti joonistega. Igal sügisel korraldasime 
kiriku platsil nn kirikuaia päevi, tähistamaks, et siia 
tuleb ühel päeval kirikuhoone.

2017. aasta märtsikuuks olimegi jõudnud niikaugele, et 
saime ehitustöödega algust teha ning 8. juunil 2017. 
aastal panime kirikule nurgakivi!

Edasi käis ehitamine väga kiiresti ja jõuludeks oli 
kirikuhoone juba katuse all ning uksed ja aknadki 
ees, kuid siis tuli rahapuudusel teha ehitusse umbes 
aastane paus. 2019. aasta esimeses pooles õnnestus 
ehitamist jätkata. Valmis said tehtud elektri- ja 
ventilatsioonisüsteemid, valatud esimese korruse 
põrand ja kirikuruumi seinad. Täielikult sai valmis 
ehitatud kontoriruumi osa ja 25. augustil 2019. 
aastal pühitseti ruum koguduse jumalateenistuste 
pidamiseks. Seda kontoriruumi kasutab kogudus 
praegugi jumalateenistuste ja muu kogudusetöö 
tegemiseks.

KIRIKuHOOnE FunKTSIOOnId
Kirikuhoonesse on planeeritud RuuMId LASTE 
JA nOORTE TugIKESKuSE TARVIS. Oleme 
kaheteistkümne aasta jooksul puutunud kokku väga 
paljude peredega, kelle lapsed vajaksid tuge õppimisel 
ja eluks vajalike oskuste omandamisel. Soovime uues 
kirikuhoones pakkuda koolilastele võimalust saada 
õpiabi, osaleda huvialaringides või lihtsalt veeta pärast 
koolipäeva aega turvalises paigas. Samuti soovime 
aidata nende vanemaid, pakkudes hingeabi ja koolitusi 
lastega paremini toime tulemiseks. Seda saame aga 
korraldama hakata, kui vastavad ruumid kirikus on 
välja ehitatud.

Kirikuhoonesse on planeeritud OMA KööK, kus saame 
toitlustada ka neid lapsi ja noori, kes pärast kooli meie 
juurde tulevad ja kel kodus toidulaud on kasin.

Kiriku soklikorrusele on planeeritud mõned 
ELuRuuMId EELKÕIgE nOORTELE, kes soovivad 
õppida, kuid kel puuduvad kodus selleks tingimused. 
Ajutiselt on seal võimalik majutada ka mõnda pere või 
koguduse külalisi.

Kiriku keldriruumidesse tuleb esinduslik 
KOnVEREnTSISAAL, mida saab välja rentida 
suuremateks üritusteks nii kirikusiseselt kui ka 
väljaspoolt kirikut tulevatele inimestele, ning muud 
väiksemad ruumid mitmeks otstarbeks. 

Soovime, et Mustamäe kirik võiks olla justkui 
KOguKOnnAKESKuS, mis pakub palju võimalusi igas 
vanuses inimestele kokkusaamiseks, eneseharimiseks, 
hingeabiks ja vaimukosutuseks.

Hetkel asume kogudusega huvitavas seisus. Ühest 
küljest oleme jõudnud väga kaugele: on tõesti vägev 
olla oma kirikus! Kuid teisest küljest takistab koguduse 
tööd see, et meie kirikuhoone pole piisavalt valmis. Üks 
kontoriruum on liiga väike kogudusetöö arendamiseks, 
kuid muid ruume me kirikus kasutada ei saa, sest need 
pole piisavalt välja arendatud. Praegu kogume annetusi 
ja loodame peagi jätkata ehitustöödega.

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks,
neile, kes usuvad tema nimesse. Jh 1:12
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Koguduse töötegijad:

TIInA KLEMEnT
vaimulik
tiina.klement@hotmail.com
tel. +372 5373 0718

JAAn LAHE 
abivaimulik, teoloogiadoktor
usundiuurija@gmail.com

ÜLLE REIMAnn
diakon
mustamae.kogudus@gmail.com

MARIS KuLdKEPP
laste- ja noortetöö juhendaja
kepamaris@hotmail.com

JAAnA MARIA ungA
juhatuse esinaine, Magda Misjonipoe juhataja,  
koguduse ajalehe toimetaja ja kujundaja
jaana_maria@hotmail.com

IMBI ARRO
diakon emeeritus
imbiarro@gmail.com

MAARJA VARdJA
kantor, Misjonikoori juhataja

KAIMO KLEMEnT
muusik, Taizé palvuste korraldaja

Tulgu mulle sinu heldus, Issand, ja su pääste su ütluse järgi. Ps 119:41
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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
Koguduse aadress: Kiili 9, Tallinn 13423, EESTI

Koguduses toimub:

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

ÜKS KoRd nädALAS
Väikelaste ja emade laulmine• 
Tegevusring mudilastele• 
Eine Piibli ja palvega • 

ÜKS KoRd KUUS:
Lastekirik• 
Järelleer, järgneb armulauaga palvus• 
Piibliseminar• 
naiste osadusõhtu• 
Meeste osadusõhtu• 
Taizé palvus• 
Elurõõmsad ja tegusad• 
Koguduse palveõhtu• 

EELK Mustamäe  
Maarja Magdaleena 
kogudus, 
Kiili 9, Tallinn

Magda Misjonipood 
Tammsaare tee 89, Tallinn

tänu- ja eestpaLved
 Me täname alati Jumalat 

teie kõikide eest, kes te meie 
kogudust oma palves olete 
kandnud ja meid toetanud!

 Me täname Jumalat, et 
me pole otsa saanud, vaid et oleme 
saanud kogeda Tema armu ja imelist 
hoidmist kõigi kaheteistkümne aasta 
jooksul.

 Me täname Issandat, et ta on meie 
kogudusse saatnud nii palju imelisi 
inimesi, kelle läbi oleme saanud 
tunda Jumala armastust.

EESTPALVESOOVId
 Me palume eestpalvet oma kiriku 

ehitusele, et see võiks peagi valmis 
saada ning et see koda saaks rahvast 
täis.

 Me palume eestpalvet oma koguduse 
liikmete eest, eelkõige koguduse 
töötegijate, vabatahtlike ja vaimulike 
eest, et meil jätkuks vastupidavust.

 Me palume eestpalvet oma koguduse 
igapäevase leiva eest: et meil oleks 
ustavaid vabatahtlike ja töötegijaid 
ning majanduslikke ressursse 
koguduse igapäevaseks tööks.

Ajalehes kasutatud fotode autorid: Tuuli Korsar, Ülle Reimann, Tiina Klement ja 
erakogu.


