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Kogudusele valiti apostel Tooma 
nimi, kuna Toomas oli kahtleja, nagu 
paljud eestlasedki on kahtlejad. Siiski 

Saku Toomase kogudus on üks EELK 
nooremaid kogudusi, mis asutati 
küünlapäeval, 2. veebruaril 2013. a. 
Jõudsasti edeneb oma kiriku ehitus.  

Alates 1994. aastast on Hageri kogu-
dus korraldanud inimeste vaimulikku 
teenimist Sakus. Jumal on seda tööd 
õnnistanud. Koguduses toimub lisaks 
jumalateenistustele ja kiriklikele 
talitustele ka beebilaul, lastekirik ehk 
pühapäevakool, tüdrukuteklubi, 
noorte meeste jalgpalliklubi (FC 
Kurtna), noorteõhtud ja noorte-
teenistused, laagrid, vanemaealiste 
mälutreening, piiblikool, gospelkoor 
ning erinevad üritused nagu laadad, 
suusapäev jne. Koguduses on 120 
liiget. Lisaks osaleb koguduse töös ja 
tegemistes ka teiste koguduste liik-
meid ning neid, kes pole veel ristitud. 

Tartu Pauluse ja Saku Toomase 
kogudused on aastal 2020 vastas-
tikku eestpalvekogudused.

Kokkuvõtteid 
aastast 2019

Lõppenud aastal ristiti Tartu Pauluse 
koguduses 103 last ja täiskasvanut. 
Leeriõnnistamise läbi võeti koguduse 
täisõiguslikeks liikmeiks vastu 104 
inimest. Laulatati 15 paari. Surma 
läbi lahkus ja koguduse keskel maeti 
242 inimest. Neist valdav enamus ei 
olnud seotud Tartu Pauluse kogu-
dusega. Vanim oli 102-aastane naine. 
Kokku maeti kolm üle saja aasta 
vanust inimest. Noorimad maetud 
olid 3-, 5- ja 6-aastased tüdrukud ning 
16-aastane noormees. Aasta jooksul 
on teistest kogudustest Paulusesse üle 
tulnud 17 inimest ja teistesse kogu-
dustesse on meilt läinud 20 inimest. 
Avaldusega on kogudusest välja astu-
nud kolm inimest. Pisut on kasvanud 
liikmeannetajate arv. Lõppenud aas-
tal oli see 1336, aasta varem 1326. 
Selle arvu poolest on Tartu Pauluse 
kogudus Eestis kolmandal kohal.

kohtus ka tema ülestõusnud Issanda-
ga ning temast sai Jeesuse tunnistaja, 
apostel ja pärimuse kohaselt misjonär 
Indias. Koguduse rajajate soov on, et 
ka Saku inimesed võiksid leida usu 
Jeesusesse.

Aprillis 2019 alustas Saku kogudus 
kiriku ehitust Pähklimäel (Küütsu 2). 
Kiriku on projekteerinud arhitektid 
Juhan Põld ja Kristiina Renter. Kirik 
loodetakse valmis ehitada 1,1 miljoni 
euroga. Projektis on ka kõrvalhoone, 
aga seda on plaanis ehitada hiljem, 
kui leitakse selleks vahendid. Kiriku 
katuse lõunapoolne külg on kaetud 
päikesepaneeliga, mis näeb välja 
nagu tavaline katus, kuid on kesk-
konnasõbralik ja elektrikulude suhtes 
kokkuhoidev lahendus. See on Eesti 
esimene päikeseenergiat kasutav 
kirik. Praegu peab kogudus jumala-
teenistusi vanas väikses palvemajas. 

Kogudust teenivad Hageri koguduse 
õpetaja Jüri Vallsalu ja Norra päritolu 
kirikuõpetaja Magne Mølster, kes tuli 
Eestisse 2012. aastal. 

Riia mäel avati 
„Pastoraat”

2. detsembril õnnistas peapiiskop 
Urmas Viilma Tartus Pauluse kiriku 
lähedal Riia 22a esimesel korrusel 

2asuva ja 450m  suuruse kristlike 
organisatsioonide keskuse nimega 
Pastoraat ning pühitses selle kabeli.

Juba 1990. aastate algupoolel otsiti 
kodu Tartu Teoloogia Akadeemiale, 
kuid lootused seoses Lossi tn. 30/32 
asuva majaga ei täitunud. Uus lootus 
tärkas 2018. aasta jaanuaris. Aprilli 
lõpus algas annetuste kogumine. 
Kuue nädalaga oli sissemaksuks 
vajalik 100 000 eurot kuhjaga koos. 
Pärast niisugust imet ei olnud enam 
võimalik tagasi pöörduda. 16 kuuga 
annetati 370 000 eurot, tänu millele 
oli võimalik viieks aastaks laenu 
võtta, et kogu 1,6 miljonit eurot 
maksev projekt lõpuni viia. Teiste 
seas kolib Pastoraati ka Pereraadio. 



INIMENE

Rinaldo Anni: Issandal
Rinaldo Anni on Tartu Pauluse 
koguduse liige alates 2005. aastast. 

Kust oled sa pärit? Millised olid su 
lapsepõlvekodu ja perekond? 

Muusikaga alustasin Keila Muusika-
koolis viiuli erialal. Kolmandasse 
klassi suunati mind juba Tallinna 
Muusikakeskkooli, kus pidasin vastu 
10. klassi jõuluvaheajani. Põhjus oli 
selles, et mind huvitas rohkem tehni-
ka ja teadus ning elukutseliseks 
muusikuks ei tahtnud saada. Isa jälle 
ei lubanud kooli vahetada. Nii ma 
vedasingi seanahka kuni õpetaja 
mõõt täis sai. Pool aastat olin ilma 
pillimänguta, viiulit enam puutuda ei 
tahtnud, aga midagi olulist oli minu 
elus puudu – muusikainstrumendi 
mängimine. Kuna kodus oli pille, siis 
valisin endale sümpaatseima saada-
olevatest, trombooni. Harry Illak tegi 
Sauel puhkpilliorkestrit ning tema 
õpetas mulle nelja tunniga trombooni 
piisavalt selgeks, et sain uue instru-
mendiga orkestris hakkama.

Tartusse ülikooli tulles liitusin teisel 
kursusel Tartu Ülikooli Akadeemilise 
Puhkpilliorkestriga „Popsid”, kus 
mängin alates 2002. a. tänaseni. 
Tromboonist on saanud üks minu 
identiteedi osa.

Olen seitse aastat olnud vabaabielus 
ja meil on kolme-aastane poeg.

Sa mängid trombooni. Milline koht 
on muusikal Sinu elus? 

Ülikoolis õppisid hoopis keemiat? 
Miks selline erialavalik?  

Sünnilinn on Tallinn, neljandast elu-
aastast keskkooli lõpuni elasin Sauel, 
algul korteris, hiljem vanaisaga era-
majas. Kuna isa otsustas Sauel asuva 
esivanematele kuulunud talu tagasi 
võtta, siis möödus suur osa vabast 
ajast väli- ja ehitustöödega. Noorem 
vend oli 8-aastane, mina 10-aastane, 
kui tuli 100 tihu palkidest tehtud 
saematerjal staabeldada, nii et iga-
vust pole ma kunagi pidanud tundma, 
alati on mõni projekt, mis vajab 
toimetamist. Ka kahe noorema õe 
eest tuli vanema vennana vastutada. 
Ema töötas elektroonika laos ning 
kaubanduses, isa autoplekksepana ja 
katuseplekksepana.

Milline on Sinu perekond praegu? 

tegutsema Saue Kristlik Vabakogu-
dus, pandi meid vennaga Vabakogu-
duse pühapäevakooli. Alguses oli 
tore, poiste rühm oli suur. Teismelise 
ikka jõudes jäi meid alles vaid neli. 
Pastor Erki Kuld aga leidis väga 
nutika mooduse, kuidas poisid püha-
päevakooli tagasi saada. Nimelt oli ta 
ka kapten ning organiseeris Eesti 
Noorte Mereklubi Saue filiaali ning 
oma õppelaeva „Suurlaht”. Meie 
filiaal oli aga kristlik. Igal pühapäe-
val õppisime tunnike mereasjandust, 
millest viimased 10 minutit aga seda, 
kuidas ise elumerel õigel kursil 
püsida.

Öeldakse, et Eesti on üks kõige usu-
leigemaid riike Euroopas. Kuidas 
on elada kristlasena sellises ühis-
konnas?

Töötasin kaheksa aastat A. Le Coq’i 
kvaliteedikontrolli laboris ning seitse 
aastat Eesti Maaülikoolis Taime-
füsioloogia osakonnas taimede 
lenduvate ühendite (lõhnade) määra-
misega. Praegu aga õpin juurde 
mehhatroonikat Tartu Kutseharidus-
keskuses.

Kuidas leidsid kirikutee? 

Kui Eesti sai vabaks, laskis isa kõik 
oma lapsed ära ristida Tallinnas Püha 
Vaimu kirikus. Kuna Sauelt oli sinna 
kauge käia ning Saue mõisas hakkas 

Mind jätkuvalt huvitab paremini 
mõista, kuidas see maailm on loodud, 
ka materiaalsel tasandil. Kui füüsika 
uurib loodust kõige laiemas mõttes, 
siis keemia on füüsika haru, mis 
tegeleb väliselektronkihiga.



INIMENE

Kuidas koged Jumala olemasolu 
oma argipäevas?  

Kõigis oma töödes, tegemistes ja 
plaanides panen ma kõik Jumala ette 
ning palun, et ma tegeleks Issandale 
meepeärase tegevusega ning et kõik 
laabuks nii, nagu see kõige parem on. 

Parem on mõelda hoopis nendele 
inimetele, keda näen pühapäeviti 
kirikus, mitte neile, kes kes kõlaval 
häälel oma usuleiguse evangeeliumi 
kuulutavad.

Issandal on alati lahendus.

Mida ütlesid teistele kristlastele 
julgustuseks?

Selle tulemusena kogen, et paljud 
algul hirmutavana tunduvad muutu-
sed osutuvad hiljem väga elegantse-
teks ja sujuvates lahendusteks. 

Mida ütleksid neile, kes pelgavad 
Jumalat, kirikut ja kogudust?

Soovitan kümme pühapäeva järjest 
osa võtta mõne suurema koguduse 
jumalateenistustest. 

Kas oskad esile tuua mõne kirja-
koha Piiblist, mis on Sind eriliselt 
kõnetanud? Milline see on?

Küsimusi esitas Marek Roots 

Otsest kirjakohta, millest pidevalt 
oleks juhindunud, ei ole. Kui mõni 
olukord elus on küps, et seda kirja-
kohas ära tunda, siis ta kõnetab. 
Pikemalt aga on mõtetes olnud 
Koguja raamatu 3. peatükk.

on alati lahendus

Küll on hea mõtelda, et võime minna 
uue aasta teele koos Jumalaga. 
Teadmata täpselt, mida eelseisvad 
päevad, nädalad ja kuud meile too-
vad, saame ometigi usaldada Teda, 
kes ütleb oma rahvale: „Ära karda, 
sest mina olen sinuga!“ (Js 41:10). 
Tohime palves pöörduda Jumala 
poole ning tuua lootusrikkalt Tema 
ette kõik, mis meid rõõmustab või 
murelikuks muudab.  

Oleme harjunud palvetama eelkõige 
nendel teemadel, mis puudutavad 
meie tervist, head käekäiku, pere-
liikmeid ja sõpru. Seistes aga uue 
aasta lävel ning otsides võimalusi 
oma vaimulikuks kasvuks, võiksime 
küsida: „Kas meie palveelu horisont 
saaks kuidagi laieneda? Kas on veel 
midagi tähtsat, mille pärast tuleks 
Jumala poole pöörduda?“

„Me täname Jumalat ja meie Issanda 
Jeesuse Kristuse Isa alati, kui me teie 
eest palvetame, sest me oleme kuul-

Kõigepealt hakkab silma Pauluse 
sügav tänumeel. Kuigi apostel austas 
Jumalat kindlasti ka igapäevase leiva 
ja muu argise eest, tänas ta esmalt 
armu ja halastuse eest, millega Jumal 
päästab hukkaläinud inimkonda. 

Piiblit lugedes leiame sealt terve 
hulga erinevaid palveid ja ka palve 
eeskujusid. Tõstan siinkohal esile 
apostel Pauluse, kes oli kahtlemata 
väga innukas palvetaja. Pärinevad ju 
temalt sõnad: „Palvetage lakkama-
tult!“ (1Ts 5:17). Pauluse kirjadest 
leiame mitmeid palveteemasid, 
millest võime mõndagi õppida. 

Palve vaimuliku elu kasvamise pärast

nud teie usust Kristusesse Jeesusesse 
ja armastusest kõigi pühade vastu 
lootuse pärast, mis teile on tallele 
pandud taevas“ (Kl 1:3-5). Või teisal: 
„Me täname alati Jumalat teie kõiki-
de eest, meenutades teid oma palve-
tes, alatasa meelde tuletades teie 
teokat usku ja töökat armastust ning 
vastupidavat lootust meie Issanda 
Jeesuse Kristuse peale Jumala ja 
meie Isa palge ees“ (1Ts 1:2-3). 

Paulus teadis aga sedagi, et kristlane 
vajab hädasti usulist edenemist, 
„seesmise inimese“ kasvamist ja 
uuenemist. Kurvastusega kirjutas ta 
neile, kes olid selles asjas toppama 
jäänud: „Ka mina, vennad, ei võinud 
teile rääkida kui vaimsetele, vaid 
pidin rääkima kui lihalikele, nagu 
väetitele lastele Kristuses“ (1Kr 3:1). 

Hool vaimuliku arengu pärast väljen-
dub muuhulgas apostli palvetes eri-
nevate koguduste eest. Nii kirjutas ta 
efeslastele: „Et meie Issanda Jeesuse 
Kristuse Jumal, kirkuse Isa, annaks 
teile tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema 
äratundmisel, valgustades teie süda-
me silmi, et te teaksite, milline lootus 
on tema kutsumises, milline on tema 
pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja 

Tõepoolest, kõige suurem ime ja and 
on see, kui uskmatuse tõttu kivinenud 
süda muutub korraga elavaks ja 
Jumalat usaldavaks. Inimene pöörab 
taas palge oma Looja poole ning 
kannab usu, lootuse ja armastuse 
vilja. Seda armukingitust tuleb meil 
üha meeles pidada ja esile tõsta, 
Jumalat selle eest tänades.

Jumala taevaste õnnistuste laud on 
väga rikkalik. Oleks kahju, kui meie 
palvemõtted ja -soovid liiguksid 
üksnes praeguse maailma kaduvatel 
radadel. Jeesus ise innustas meid 
otsima esmalt Jumala riiki ja tema 
õigust – küll siis kõike muud antakse 
pealegi! 

Olgu apostel Pauluse palved meile 
julgustavaks eeskujuks tõusta oma 
vaimulikus elus kõrgemale. Leidkem 
endas rohkem ruumi niisugustele 
palvetele, mis otsivad üha suuremat 
selgust Jeesuses Kristuses peituvate 
aarete kohta – ning selle kohta, mida 
tähendab elu koos Issandaga. „Otsige 
seda, mis on ülal, kus Kristus istub 
Jumala paremal käel“ (Kl 3:1). 

milline on tema väe võrratu suurus 
meie heaks, kes me usume tema 
tugevuse jõul“ (Ef 1:17-19). 

Ja veidi edasi: „Sellepärast ma põlvi-
tan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa 
taevas ja maa peal saab nime, et ta 
teile oma kirkuse rikkust mööda 
annaks väge saada tema Vaimu läbi 
tugevaks seesmise inimese poolest, et 
Kristus usu kaudu elaks teie süda-
meis ning te oleksite juurdunud ja 
kinnitatud armastuses, et te suudaksi-
te koos kõigi pühadega tunnetada, 
milline on armastuse laius ja pikkus 
ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda 
Kristuse armastust, mis ületab iga 
tunnetuse, et te oleksite täidetud 
Jumala kogu täiusega“ (Ef 3:14-19). 

MAREK ROOTS
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EELK Tartu Pauluse kogudus

Algavad lastemuusikali „Joona” proovid

Piiblitunnid – alates 29. jaanuarist 
kolmapäeviti kell 17. 

Leerikool algab 2. märtsil kell 18. 
Leeripüha on 17. mail. 
 

Taize palvused – neljapäeviti 17.30.

R. 10. jaan kell 17.00 (Aino)

E. 20. jaan kell 17.15 (Liive)

P.   9. veebr kell 11.45 (Juta) 

R.  7. veebr kell 17.00 (Aino)

Noorteõhtud – reedeti kell 19. 

Kantselei, kirik ja kolumbaarium 
on avatud E-R 10-17, L 10-14, 

T.  7. jaan kell 17.00 (Merike)

R. 24. jaan kell 17.00 (Aino)

P 9-10, telefon 742 0258. 

Liikmeannetusi (soovitav 1% 
sissetulekust) saab teha ülekandega 

Naiskoor – kolmapäeviti kell 18.15

alates 7. jaanuarist.
 

P. 26. jaan kell 11.45 (Juta)

Piibliringid: 

Kammerkoor – teisipäeviti kl 18.15

P. 12. jaan kell 11.45 (Juta)
E. 13. jaan kell 17.15 (Liive)

T. 21. jaan kell 17.00 (Merike)

E. 27. jaan kell 17.15 (Liive)

E.  6. jaan kell 17.15 (Liive)

E. 03. veebr kell 17.15 (Liive)
T. 04. veebr kell 17.00 (Merike)

alates 5. veebruarist.  

Supiköök E-R 11-13 ja L 10-12:30. 

või kantseleis. 

Raamatupood on avatud E-R 10-18, 
L 10-14 ja P 11.30-12.00. 

(a/a Ee282200221005105336, saaja: 
EELK Tartu Pauluse kogudus) 

Teated
Jumalateenistused Pauluse kirikus 
on igal pühapäeval algusega kell 10. 

„Ärgem jätkem unarusse oma 
koguduse kooskäimist.” (Hb 10,25)

Pühapäevaste jumalateenistuste ajal 
on kirikus avatud kaks mängutuba. 

„Joona” sõnad on kirjutanud Carole 
McCann. Eesti keelde tõlkis need

Praegu tegutseb ta heliloojana Pensa-
cola linnas Floridas. Allen Pote on 
kirjutanud üle 300 teose koorile, sh 
14 muusikali lastele ja noortele. 

 Anne Tuovinen. 

Lastekoori proovid laupäeviti kell 10. 

   5 – 6 aastased (Aino-Liisa Petolai)

ja Annely Tubin)
   I – II klass (Pirjo Roots 

ja Angela Ploomi)

   VI – VIII klass (Katrin Burman)

Pühapäevakooli tunnid on laupäeviti. 
Kõik tunnid algavad kell 11.00:  

   2 – 4 aastased (Kirsika Berit Reino)

   III – V klass (Anu Seppa

Laupäeval, 11. jaanuaril kell 10 on 
Pauluse kirikus lastekoori proov. 
Kõik uued lauljad on oodatud, sest 
asume õppima lastemuusikali, mis 
jutustab Vanast Testamendist tuttava 
Joona loo. Kuulata saab seda Pauluse 
kirikus ülestõusmispühal, 12. aprillil 
kell 12 perejumalateenistusel.

Muusikali autor on helilooja Allen 
Pote, kes sündis 1945 USA Kansase 
osariigi Halsteadi linnas. Ta õppis 
Texase Kristlikus Ülikoolis, Brüsse-
li Fulbrighti koolis ja New York City 
Ühendatud Teoloogilises Seminaris. 
Seejärel juhatas ta 22 aastat muusika-
tööd Texase ja Florida kirikutes. 

Anekdoote

Kooliõpetaja: „Ja mis juhtus pärast 
veeuputust?” Õpilane: „Siis... siis 
tehti korjandus kannatanute heaks.” 

Jumal küsinud Aadamalt: „Sa oled nii 
üksi. Kas sa endale naist tahad?” – 
„Miks mitte.” – „Olgu, aga see läheb 
sulle maksma ühe silma, ühe kõrva, 
ühe käe, ühe kopsu, ühe neeru...” – 
„Pea kinni! Mida ma ühe küljeluu 
eest saaks?”  

Katoliku preester, luteri õpetaja ja 
nelipühi pastor on koos paadis ja 
püüavad kala. Ussikesed saavad otsa. 
Nelipühi pastor läheb tipa-tapa üle 
vee ja tuleb varsti ussikestega tagasi. 
Püüavad kala edasi. Varsti saavad 
jälle ussikesed otsa. Seejärel läheb 
luteri õpetaja tipa-tapa üle vee ja 
tuleb ussikestega tagasi. Kui kolman-

***

***

***

***
Tänapäevad noored on nagu Jeesus: 
kolmekümnenda eluaastani elavad 
kodus, jalutavad aina sõpradega ringi 
ja kui nad midagi teevad, on see ime. 

Pärismaalased on misjonäri puu 
külge sidunud ja valmistuvad teda ära 
sööma. „Kõik ei ole läbi,“ julgustab 
sisemine hääl misjonäri ja õpetab: 
„Kas näed seda paksu meest? Sülita 
talle näkku.“ Misjonär sülitabki. 
Seepeale teatab sisemine hääl: „Nüüd 
on küll kõik läbi.“

dat korda ussikesed otsa saavad, 
läheb katoliku preester. Astub paadist 
välja ja vajub põhja. Seepeale ütleb 
luteri õpetaja: „Me oleks ikka pida-
nud talle ütlema, kus need kivid vee 
all asuvad.“ Nelipühi pastor: „Milli-
sed kivid!?“ 

***

***

Miks juudid tegid kuldvasika? – Sest 
neil ei jätkunud kulda kuldlehma 
tegemiseks.

Baptistipastor teatab, et tal on üks hea 
ja üks halb uudis. Hea uudis on see, et 
ta ristis jões kümme inimest. Ja halb, 
et ta kaotas kiires voolus neist kuus.

Noor kristlane loeb Piiblit ja imestab, 
kuidas küll Jumal viis Iisraeli rahva 
punasest merest läbi. Teoloog seletab 
talle, et asi oli tegelikult nii, et tol ajal 
oli punane meri ainult põlve kõrgu-
ne. Veidi hiljem on noor kristlane 
veelgi rohkem üllatunud: „Mõtle, 
Jumal uputas põlve kõrgusesse merre 
terve Egiptuse sõjaväe ära!” 

***

Brežnevi ajal tahtsid poolakad uut 
kirikut ehitada. Selleks oli vaja luba 
Moskvast. Luba saadi tingimusel, kui 
uus kirik nimetatakse Püha Leonidi 
kirikuks. Poolakad saatsid vastuse: 
„Oleme nõus. Palume viivitamatult 
saata meile Püha Leonidi säilmed 
kiriku alla matmiseks.” 

***
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