
Uudenvuoden kirje 2013. 

 

Hyvää ja siunattua uutta vuotta! Täältä saapuu Mustamäen ensimmäinen sion kirje 2013. 

Syksy ja joulunaika 2012 oli Mustamäen seurakunnan kannalta jännittävä ja hedelmällinen aika. 

Haluan tuoda esiin erityisesti kolme asiaa: lasten- ja nuorisotyön, perheenjumalanpalveluksia ja 

hyväntekeväisyys tapahtumia. 

 

 

 

1. Lokakuusta lähtien on meillä ollut varsin aktiivinen lasten- ja nuorisotyön aika. Pyhäkoulun tule 

uusia lapsia ja meidän norjan lähetyssaarnaaja Lisa Daland perusti lokakuun alussa Mustamäen 

gospelkuoron, johon osallistuu enintään 17 lasta ja nuorta. Marraskuussa järjestimme seurakunnan 

vuosipäivän yhteydessä gospelpalveluksen Tallinnan keskustassa Jaani kirkossa ja siellä esiintyi 

ensimmäistä kertaa myös meidän gospelkuoro. Gospelpalveluksessa tehtiin keräys Mustamäen 

kirkon rakentamisen tueksi. 

Suuri ilo on siitä, että gospelkuorossa että pyhäkoulussa osallistu pääosin lapset, jotka ei ole 

kristillisestä perheestä. Tämä tekee työstä paljon vaikeampaan, mutta antaa meille mahdollisuuden 

tavoittaa uusia ihmisiä. 

Lisäksi ovat monet lapset ja nuoret hyvin vaikeissa olosuhteissa asuvissa perheistä, mikä tarkoittaa, 

että meidän on paljon myös tehtävä diakoniantyötä eikä vain lapsia varten, vaan myös heidän 

vanhempiensa kanssa 



 

 

2. Meillä on ollut kolme perheen jumalanpalvelusta (=lasten jumalanpalvelusta), joissa on 

osallistunut monet uudet ihmiset, lapsen vanhemmat. Jotkut heistä ei ole ennen meidän 

seurakuntaan joutumista koskaan käynyt kirkossa. He kiitivät palveluksesta, vaikka kaikki oli heille 

hyvin uuta. Joulukuussa perheen jumalanpalveluksessa kastettiin myös viisi lasta. Monet 

vanhemmat, lapset ja nuoret näkivät kastamista ensimmäistä kertaa elämässään. Toivottavasti he 

haluavat myös itse jonakin päivänä itsensä kastaa ja tulla myös seurakunnan jäseneksi. 

Kaikki nämä uudet ihmiset tarvitsevat paljon esirukouksia. Mustamäen seurakunnan toiminnan 

alusta asti on minulla ollut toivo ja visio, että tulevat aivan uudet ihmiset, jotka haluavat kääntyä 

Kristuksen puoleen ja rakentaa Mustamäen seurakuntaa. Tällainen muutos ihmisissä ei ole nopea 

tulemaan, varsinkin jos on kyse aikuisissa, mutta juuri siksi tarvitsemme ihmisiä, jotka niiden 

puolesta rukoilevat koska rukous voi jopa siirtää vuoren. 

 

 



  

 

 

3. Kolmanneksi olemme saaneet lahjoita köyhyydessä eläville perheille Virossa vaatteita ja 

jalkineita. Kaikki tämä on mahdollista vaan siksi että meitä on tukenut Norjasta, Suomesta ja 

Alankomaista toiset seurakunnat. 1. syyskuuta saapuivat Norjasta Joulupakkaukset, vaatteiden ja 

muun jokapäiväisessä elämässä tarvittava puutteessa ihmisille. Jo seitsemän vuotta on Joululahjojen 

avulla jaettu sadoille ihmisille elintarvikepaketteja Peetelin kirkon kautta toisessa kaupunginosassa. 

Tänä vuonna oli myös meidän seurakunnalla mahdollisuus osallistua tähän tapahtumaan, ja me 

jaettiin elintarvikepaketteja, joululahjoja ja vaatteita noin 150 lapselle Mustamäen kaupunginosassa. 

Ennen sitä pidettiin joulu konsertti joista lapset olivat aivan innoissaan. Tämä tapahtumaa oli 

seurakunnalle ja lapsille ilmainen paikallisen kulttuurikeskuksen salissa. 

 

15. joulukuuta pidettiin myös seurakunnassa pikkujoulut - jouluesitys ja lahjoja niille lapsille, jotka 

2012. v osallistuivat joko pyhäkoulun, gospelkuorossa tai vauvakerhossa. Yhteensä teimme 55 

joululahja. 

 



 

 

Lisäksi annettiin 300 kynttilää ja villasukkia vanhuksille ja niille, jotka asuvat turvakodissa. 

Kaikkialla, missä kävimme, saimme myös jakaa evankeliumin sanomaa ja kertoa Mustamäen 

seurakunnasta. 

 

Toivotaan, että alkanut vuosi jatkuu nousevassa tahdissa ja että Jumala lähettää meille myös 

enemmän vapaaehtoisia työntekijöitä, koska niitä tarvitaan nykyisin lisää. 

Samanaikaisesti jokapäiväiseen seurakunnan elämään lisäksi tehdään myös paperityötä uuden 

kirkon rakentamista varten, mutta siitä jo tarkemmin seuraavassa kirjeessä. 

 

HUOM! Sivuillamme näkyvät uudet kuvat seurakunnan toiminnoista: www.eelk.ee/mustamae 

 

Kiitos kaikille tuesta ja rukouksista! 

Jumalan siunausta. 

 

Tiina Klement 

 

Tarvitsemme esirukouksia: 

1. Rukoilkaa lasten- ja nuorisotyön puolesta. 

2. Rukoilkaa niiden lasten vanhempien puolesta, jotka vasta etsivät Jumala.  

3. Rukoilkaa, että meille tulisi uusia vapaaehtoisia työntekijöitä, sekä kaikkien seurakuntalaisten 

puolesta. 

4. Rukoilkaa uuden kirkon rakentamisen puolesta. 

5. Rukoilkaa, että rippikoulun tulisi nuoria ja aikuisia. 

http://www.eelk.ee/mustamae

