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Jeesuse tähendamissõnadest tuleb 
kõnelema Ilkka Puhakka. Tuttavaid 
lugusid püüab ta vaadelda tolleaegse 
inimeste silme läbi. Nii avanevad 
piiblitekstid uuel viisil. 

Kolmapäeval, 19. veebruaril kell 17 
algab Tartu Pauluse kiriku krüptis 
piibliõppe sari “Tähendus sõnade 
taga”. Need õhtud on kord kuus, teis-
tel kolmapäevadel on piiblitunnid 
nagu tavaliselt. 

Muusikat teevad Joel Reinaru, Tero 
Ruotsala ja Anna-Katariina Vaino. 
Õhtu lõpus on võimalus eestpalveks 
ning kaetud on kohvilaud. 

Organisatsiooni „Missio Europe” 
töötegijana on Ilkka Puhakka 20 
aastat viinud läbi piibliõpet Venemaa 
vanglates. Kuna täna ei ole see enam 
lubatud, kasutab ta oma võimalusi, et 
aidata inimestel Eestis avastada, kui 
põnevad võivad olla piiblilood.  

Aastatel 2013 – 2019 olid „Tähendus 
sõnade taga” õhtud Tallinnas Nõmme 
Rahu ja Nõmme Lunastaja kirikus.

Lisaks korraldab Ilkka Puhakka 
õppereise Iisraeli ja Jeruusalemma. 

Tihedat koostööd on Ilkka Puhakka 
teinud Kalevi Lehtineniga. Praegu on 
tema lähemate kaastööliste seas 
näiteks Pekka Simojoki, kes on meile 
tuntud arvukate laulude kaudu. 

Tartu Maarja saab 
uue õpetaja

kandes seal hooldajaõpetaja nimetust.

Timo Švedko on ristitud, leeritatud ja 
laulatatud Tartu Pauluse kirikus ning 
siin koguduse õpetaja abilisena kaasa 
teeninud. 3. nov. 2018 ordineeriti ta 
Rannu koguduse õpetajaks. Nüüd 
jätkab ta Rannu koguduse teenimist,

Pühapäeval, 9. veebruaril kell 13 
seab piiskop Joel Luhamets Tartu 
Maarja kirikus ametisse koguduse 
uue õpetaja Timo Švedko. Piiskoppi 
assisteerivad praost Ants Tooming ja 
abipraost Kristjan Luhamets. Edas-
pidi hakkavadki Maarja koguduse 
jumalateenistused olema algusega 
kell 13.00. Konsistooriumi otsusega 
on Timo Švedko määratud Tartu 
Maarja koguduse õpetajaks alates 1. 
veebruarist 2020. Õpetaja valimine 
oli kolm nädalat varem. 

     28. veebruaril
     6. märtsil
     13. märtsil

Palvus on kolmel erineval kellaajal 
selleks, et välja selgitada osavõtjatele 
sobivaim aeg. Näiteks aasta pärast 
võime piirduda ainult ühe kellaajaga. 

Palvuseid peavad koguduse õpetaja 
Kristjan Luhamets, abiõpetaja Marek 
Roots ja piiskop Joel Luhamets.

Tänavu on paastuajal ehk Kristuse 
kannatamisajal Tartu Pauluse kirikus 
iga reede hommikul palvused kell 
7:30, 9:30 ja 11:30. Neist keskmine 
on armulauaga, esimene ja viimane 
aga ilma armulauata. Muus osas on 
palvused ühel päeval ühesugused. 
Palvus ei kesta kauem kui 30 minutit. 

Paastuaja seitsmes reede, 10. aprill 
on juba Suur Reede. Siis palvusi ei 
ole, vaid on jumalateenistus kell 10. 

Paastuaja palvused

Ilkka Puhakka kõnelemas Nõmme Rahu kirikus, tõlgib Joel Reinaru. 

20. märtsil
27. märtsil
3. aprillil

Leiud tulid päevavalgele seoses kiri-
ku põranda osalise vahetusega. Rõdu 
sammastele valati kolm betoonist 
alust. Töö valmib veebruari jooksul. 
Lähiaastail on kogudusel soov siiski 
ka ülejäänud põrand vahetada, sest 
1993. aastal pandud lauad on pruun-
mädaniku tõttu vaikselt hävinud. 
Vastavalt rahalistele võimalustele 
piirduti praegu kiriku lõunapoolse 

2osaga (60m ), mis oli kõige mädam.

24. jaanuaril leidis arheoloog Heiki 
Valk Rannu kiriku põranda alt kiriku 
lõunakülje seina äärest kolm vunda-
menti, mis olid igaüks isesugused. 
Tõenäoliselt on tegu katolikuaegsete 
kõrvalaltarite alustega. Ühe vunda-
mendi alt leiti skelett koos müntidega 
14. sajandi algusest. Järelikult on 
kõrvalaltar hilisem. 

Arheoloogilised 
leiud Rannu kirikus



INIMENE

Kaie Henno: minu turvamees

Olen abielus Tannar Hennoga, tööta-
me koos Elvas autoklaase valmista-
vas tehases. Meie tütar Elisabeth õpib 
Elva Gümnaasiumis XI klassis. 
Esimesest abielust on mul poeg Leif.  

Mis tõi sind kristliku usu juurde?

Olin 19-aastane, kui tutvusin ühe 
vanema mehega, kes oli usklik. Ta oli 
väga teistsugune inimene. Minu 
maailmas selliseid polnud. Tormilise 
nooruspõlve tõttu olin kogenud-
näinud asju, mis mind just õnnelikuks 
ei teinud, mõne aastaga oli läbitud 
justkui eluülikool. Tema rääkis palju 
Jumalast, Jeesusest ja Vaimu juhti-
misest, millest mina absoluutselt 
midagi aru ei saanud ega tahtnudki 
saada. Kuna tema käis üle Eesti 
paljudes kirikutes kõnelemas, kutsus 
ta mind vahel neile reisidele kaasa. 
Istusin kirikutes tagareas, et teha aega 
parajaks. Tundsin ennast ebamuga-
valt, kõik justkui piidlesid mind. 
Mõnikord sammusin uhkelt pea 
kuklas jutluse ajal minema. Kuid oli 
ka kordi, mil jäin kuulama, vaatlesin 
teiste palvetamist. See, et võõrad 

Milline on sinu perekond täna?

Kasvasin perekonnas, kus oli viis 
last. Mina kõige noorem, pesamuna. 
Kodu oli Tartumaal paksu metsa ja 
kauni oja ääres. Vanemad olid lihtsad 
töökad inimesed. Meil polnud kristlik 
kodu, olid nääripuu ja näärivana. 
Lapsepõlv oli mul põnev. Ehitasime 
onne ja uitasime metsas, kodus oli 
palju koduloomi. Isa oli ka kirglik 
jahi- ja kalamees. Meil polnud 
millestki puudus. Noorima lapsena 
mina kodutöid tegema ei pidanud, 
jooksin suurematel taga. Olin umbes 
10-aastane, kui ema ja isa läksid 
lahku. Algas lõputu kolimine ühest 
kodust teise. Ema oli üks lahkemaid 
inimesi, keda olen tundnud, tema 
jagamisrõõm oli alati suur. Kord tuli 
ta külast koju paljajalu, sest jättis oma 
kingad kellelegi. Samuti jagas ta 
abivajajatele alati rikkalikult kõiki 
aiasaadusi ja muud toidukraami.

Milline oli sinu lapsepõlv ja vane-
matekodu?

Kaie Henno on koguduse liige ja 
naiskoori laulja. Sageli on ta toeks 
ja teejuhiks olnud neile, kelle süda-
mes on igatsus Jeesuse järele. 

Vastust ei pidanud kaua ootama. 
Kohtusin oma venna sünnipäeval ühe 
kena ja targa noormehega ning juba 
suvel sai temast minu esimene abi-
kaasa. Meist said adventkoguduse 
liikmed. Seal tundus valitsevat range 
kord, see sobis mulle väga. Otsisin 
kaitset ja turvatunnet. Õppisin ära 
kümme käsku ning selle, kui oluline 
on pidada hingamispäeva. Kogesin 
veel paljus suurt Jumala hoolt. Otsus, 
et tahan saada ristitud, tuli samuti 
kogu südamest. Meid ristiti abikaasa 
Revoga Tartus adventkiriku basseinis 
1995. aasta 30. juunil. See päev oli 
imeilus! 

abielu ja perekond. 

1995. aasta talvel olin oma elus nii 
pettunud, et soovisin siit ilmast ära. 
Kuid miski mu sees ütles: endalt elu 
võtta ei tohi! Tundsin ennast  väärtu-
setuna, mu elu oli täis valesid vali-
kuid ja haigetsaamist. Õnnetuna  
palusin Jumalat kogu südamest ja 
kõva häälega. Igatsesin puhast ja 
siirast armastust, millest sünniks 

Käisime koos isegi Moskvas, kus 
toimus suur kristlik konverents. 
Mulle kingiti kaunis venekeelne 
Piibel. Varustasin ennast ka mitmete 
eestikeelsete Piiblitega, mis tollal 
liikvel olid. 

inimesed tahtsid olla vendadeks-
õdedeks, oli mulle arusaamatu. 



INIMENE

2002. aasta mais sündis mulle tütar 
Elisabeth. Tänu katsumustele, mida 
kogesin seoses oma laste ilmale-
tulekuga, tahtsin neid kogu südamest 
kasvatada jumalakartuses ja tundmi-
ses. Tõsine meeleparanduse aeg 
saabus minu ellu 2006/2007. aastal. 
Tutvusin oma poja klassiõe ema Kaja 
Tartoga. Tema kutsus mind Pauluse 
kirikusse pühapäevasele jumala-
teenistusele. Seda pühapäeva meenu-
tades tulevad mul alati pisarad silma, 
sest siis kogesin selgesti, et olen 
justkui koju jõudnud. Olin ääretult 
õnnelik. Tulime koos Elisabethi isa 
Tannariga leerikooli. Järsku sai 
selgeks, et Jeesus on ka minu patud 
ristil kandnud. Kogesin tohutut 
rõõmu ja tänu, aga ka kahetsust kõige 
pärast, millega olin Jumalat kurvasta-
nud ning iseendale ja paljudele teis-
tele haiget teinud. Algasid seesmise 
paranemise aastad. Suureks toeks 
olid mitmed koguduse liikmed, 
samuti naiskooriga liitumine. Laulud 
mõjusid tervendavalt, olin väga 
katki. Kõik hakkas Jumala abiga 
paika minema. Tõin lapsed ristimise-
le ja otsustasime Tannariga abielluda. 

Mis on oluline kristlikus elus? 

Kui olin oma armsa koguduse leid-
nud, tegin südames otsuse, et tahan 
alati osaleda jumalateenistustel, 
õppida Jumala Sõna, olla osaduses. 
Mõistsin selle sügavat tähtsust. Koos 
lastega kirikus käimine oli meile 
suureks õnnistuseks. Elisabeth käis 
kolmes erinevas pühapäevakoolis: 
Elva luterlikus ja adventkoguduses 

Ühel hetkel jõudsid sa Pauluse 
kogudusse. Kuidas see toimus?

Olles abielus paar aastat, soovisime 
väga last, kuid millegipärast ei jäänud 
ma lapseootele. Oma keeruka mine-
viku suhtes tundsin suurt segadust ja 
süüd. Mõtlesin, et minusugune polegi 
last väärt ja Jumal karistab mind. 
Palvetasime siiski palju ning tänu 
Jumalale ja targale arstile jäin lõpuks 
lapseootele. 1998. aastal kingiti 
meile poeg Leif. Minus elab tänaseni 
eriline tänumeel Jumalale poja eest. 
Kahjuks aga juhtus, et rumaluse ja 
südamekanguse tõttu purunes meie 
abielu. Olin taas elumere tormides, 
eksinud teelt. 

Kaasasin kohe lapsed ja ka Tannari 
sportima ning kõik see tuli meie pere-

Päris oluline aeg Sinu elust kuulub 
spordile.

Tõsi, tervisespordil on minu elus 
oluline roll. Selleni juhtis mind taas 
hea Jumal 2006. aasta talvel. Juhtus 
nii, et mul avanes võimalus osta 
endale korralik suusavarustus. 
Otsustasin läbida Tartu maratoni, 
esialgu pooldistantsi. See oli tark ja 
elumuutev otsus. Hakkasin veetma 
pikki tunde lumistel suusaradadel ja 
mu mõistus selgines. Minust sai nüüd 
täiskarsklane. Sellest esimesest 
suusamaratonist saigi alguse minu 
juba 13 aastat kestnud osalemine 
rahvaspordi üritustel. Juurde tulid 
rattaralli ja rattamaraton, rulluisk. 
Viimasena võtsin ette jooksumara-
toni, mis tundus alguses kõige ras-
kem. Minu turvamees ja tempomeis-
ter on algusest peale olnud Jeesus! 
Tema tunneb mind paremini kui ma 
ise. Teda saan alati usaldada.

ning lõppeks Pauluse koguduses Kat-
rin Burmani (Luhametsa) ustava käe 
all. Leif jäi käima oma isa kogudusse 
Elvas. Minu soovitus lastevanemate-
le: jätke pühapäevahommikused 
pannkoogid tegemata ja tulge alati 
koos perega kirikusse Jumala ligi, 
paluge oma lapsed ja lähedased Tema 
hoole alla! 

Alustan oma päevi tänupalvega, 
püüdes hommikuti ka Piibilt lugeda. 
Jeesust tänades ka lõpetan päeva. 
Abistavaks kaasteeliseks oli ja on 
tänagi Pereraadio: kõik hommiku-
palved ja saatesari „Piibel kaanest 
kaaneni“, jutlused arhiivist ning 
jumalateenistuste otseülekanded, kui 
pean pühapäeval tehases olema. Suur 
tänu neile ustavatele, kes Pereraadios 
töötavad!

 

Sinu abil on mõnigi inimene pöör-
dunud Jumala poole ja jõudnud 
koguduse keskele. Mida tähendab 
Sulle misjonitöö?

Misjonitöö on puhas rõõm. See 
töötab siiski läbi enda igapäevaelu, 
tunnistades Jumala imelist tegutse-
mist oma elus. Kui oled inimestega 
aus ja avatud, abivalmis, kannatlik, 
siiras ega häbene ka oma möödalask-
misi jagada, siis see julgustab! Kutsu-
ja on siiski alati Jumal. See on Tema

konda suure õnnistusena! Põgenedes 
valgesse lumisesse metsa koged 
Jumala ligiolu. Kõige pikemad jutud 
Jumalaga olen pidanud just siis, kui 
liigun tervisespordi radadel. Ma 
ütleksin, et see on lausa püha kohus 
oma keha värskes õhus liigutada. 

rahuldamisega. Soovitan seda küsida 
endalt igal uuel päeval.

Milline on Sinu lemmikkirjakoht 
Piiblis?

Lemmikkirjakohti ei tohiks meil olla, 
nii nagu ka lemmikuid kirikuõpeta-
jaid, sest igal eluetapil võib kõnetada 
sügavalt nii üks kui teine. Meie 
Õpetaja ning eeskuju on Jeesus. 
Johannese evangeeliumis ütleb 
Jeesus: “Mina olen tee ja tõde ja elu. 
Ükski ei saa minna Isa juurde muidu 
kui minu kaudu” (Jh 14:6). 

Kui variserid tõid Jeesuse juurde 
patuse naise, ütles Ta neile: “Kes teie 
seast ei ole pattu teinud, visaku teda 
esimesena kiviga!” Naisele aga ütles 
Jeesus: „Mine, ja nüüdsest peale ära 
tee enam pattu!“ (Jh 8:7, 11). 

Küsimusi esitas Marek Roots.

ja tempomeister on Jeesus

Minu soovitus lastevanematele: 
jätke pühapäevahommikused 
pannkoogid tegemata ja tulge 

alati koos perega kirikusse 
Jumala ligi!

valik. Kutsutava 
südamesse meie 
ju  e i  näe ,  aga 
Tema näeb! Tähtis 
on veel, et kas 
oleme teenimis-
tööks andnud end 
Tema juhtimise 
alla või tegeleme 
a inu l t  i seenda 
imetlemisega ja 
oma vajaduste
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Toimetaja: Marek Roots e-post: marek.roots@eelk.ee 
Peatoimetaja: Kristjan Luhamets e-post: kristjan.luhamets@eelk.ee 

Riia 27, Tartu. www.eelk.ee/tartu.pauluse
EELK Tartu Pauluse kogudus

nädala sees
Koguduse elu 

R. 6. märts kell 17.00 (Aino)

või kantseleis. 

(a/a EE282200221005105336, saaja: 
EELK Tartu Pauluse kogudus) 

P.  8. märts kell 11.45 (Juta)

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

Liikmeannetusi (soovitav 1% sisse-
tulekust) saab teha ülekandega 

Supiköök E-R 11-13 ja L 10-12:30. 

P 9-10, telefon 742 0258. 

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

T.  3. veebruar kell 17.00 (Merike)
E.  2. märts kell 17.15 (Liive)

 

R. 21. veebruar kell 17.00 (Aino)

Taizé palvused neljapäeviti 17.30.

P. 23. veebruar kell 11.45 (Juta)

Piibliringid: 

Piiblitunnid kolmapäeviti kell 17. 
Piiskop Joel Luhamets selgitab Vana 
Testamendi Joosepi lugu ja õpetaja 
Marek Roots kirja heebrealastele. 

T.  4. veebruar kell 17.00 (Merike)
E.  3. veebruar kell 17.15 (Liive)

R.  7. veebruar kell 17.00 (Aino)

 

P.   9. veebruar kell 11.45 (Juta)
E. 10. veebruar kell 17.15 (Liive)
E. 17. veebruar kell 17.15 (Liive)
T. 18. veebruar kell 17.00 (Merike)

ja Angela Ploomi)

ja Annely Tubin)

   III – V klass (Anu Seppa

   I – II klass (Pirjo Roots 

   VI – VIII klass (Katrin Burman)

   2 – 4 aastased (Kirsika Berit Reino)

   5 – 6 aastased (Aino-Liisa Petolai)

Tunnid laupäeviti kell 11.00:  

Pühapäevakool

Kammerkoor teisipäeviti kell 18.15.

Koorid võtavad vastu uusi lauljaid. 

Naiskoor kolmapäeviti kell 18.15. 
Lastekoor laupäeviti kell 10. 

Kooriproovid

Jumalateenistused

kus on võimalik jumalateenistust

Altarist vasakul seina ääres on uks ja 

kes on mängutoas koos vanemaga.
teisel korrusel tuba kõige pisematele,

Peegelpildis paremal on tuba, kus
täiskasvanu jutustab lugu vastava
pühapäeva teemal ning eakohasel

Ülekanded jumalateenistusest on 
Pereraadios ja Youtube keskkonnas.

moel osaletakse jumalateenistusel.   

  1. märts kell 10.

  9. veebruar kell 10. 

jälgida ekraani ja kõlarite abil.

 

Kirikus on avatud kaks mängutuba,

23. veebruar kell 10.

16. veebruar kell 10. 

  

Kontserdid
P. 2. veebruar kell 16 Tartu Arsise 
käsikellade kontsertansambel. Kavas 
on nii kodumaiste (Eller, Kõrvits, 
Kuusk) kui välisheliloojate (Grieg, 
Caccini, Tšaikovski, Bach) looming. 
Külalisena lisab helilooja ja klahv-
pillimängija Kaarel Kuusk sünte-
saatoreid kasutades kellamängule 
elektroonilise kõlapildi – kooskõla, 
mida varem kuuldud ei ole. Dirigent 
Mari Tooming. Piletid 8/25€. Kuni 7- 
aastastele lastele tasuta.

L. 22. veebruar kell 18 Tartu Hansa 
Rotary heategevuskontsert. Klassi-
katähed 2018: Tanel-Eiko Novikov 
(marimba), Ingely Laiv-Järvi (oboe) 
ja Johannes Põlda (viiul). Noored 
muusikud said saate jooksul headeks 
sõpradeks ja sündiski Trio trifecta. 
Kontserdi tulu läheb noorte andekate 
toetuseks. VIP-pileti ostja on oodatud 
THRK presidendi vastuvõtule koos 
noorte muusikutega 1,5 tundi enne 
kontserdi algust. Piletid 17/50€. Info: Robert Bunder, tel 59110105.

Suvine laager on 9.-12. juulil Muhu 
saarel. Osalemise soovist on juba 
praegu õige aeg märku anda. 

Reedeti kell 19 kiriku noortetoas. 

Noorteõhtud

Kevadine leerikool algab esmaspäe-
val, 2. märtsil 2020. a. kell 18.00. 
Tunnid on esmaspäeviti kell 18.00 – 
19.30. Leeripüha on 17. mail 2020. a. 
Oodatud on ka need, kes pole ristitud.

Uus leerikool

Kell 9 algab kogunemine, kell 10 
peab Joel Luhamets  alguspalve. See-
järel kõneleb emeriitpiiskop Pavils 
Bruvers Läti kiriku vaimulikust 
olukorrast, Marek Roots Jeesuse 
ülestõusmisest, Linda Sakala kiriku 
noortepäevadest, Vallo Ehasalu ekse-
geesi meetoditest ja Andrus Mõttus 
EELKst aastal 2060. kell 12 on ühine 
lõuna ning osaduspäeva lõpetab kell 
15 algav palvus, mis on armulauaga.

Saame kokku teisipäeval, 10. märtsil 
Tartu Pauluse krüptis. 

Oodatud on kõik, kellel Jumala Sõna 
kuulutamine südames. Teisisõnu: kui 
sa tahad rääkida Jeesusest, siis võid 
pidada ka ennast Sõna kuulutajaks. 

Vajalik on eelnev registreerumine 
hiljemalt 3. märtsil. Registreerunuks 
loetakse need, kes on kandnud 10 
eurot EELK Tartu Pauluse koguduse 
arvele EE282200221005105336.

Info: http://tartupauluse.ee/osadus

Sõnakuulutajate 
osaduspäev

„Tähendus sõnade taga” õhtud kord 
kuus kolmapäeval piiblitunni asemel: 

     20. mail 2020. a. kell 17.00
Loe tutvustust kuukirja esiküljelt! 

     18. märtsil 2020. a. kell 17.00
     22. aprillil 2020. a. kell 17.00

     19. veebruaril 2020. a. kell 17.00

Tähendus sõnade taga

4. veebruaril täitub meie koguduse 
liikmel, ustaval palveringi eestveda-
jal, Taizé palvuste ettevalmistajal, 
kunstnik Liive Koppelil  80 eluaastat. 
Juubelinäitust „Pikad varjud” saab 8. 
veebruarist 8. märtsini näha Tartu 
Ülikooli raamatukogu III korrusel. 
Intervjuu Liivega ilmus koguduse 
kuukirjas septembris 2011.

Õnnitleme!

24. jaanuaril algas Põltsamaal piibli-
kursus täiskasvanutele. Kogunetakse 
viiel nädalavahetusel. Kel on soovi 
veel liituda, saab selleks ühendust 
võtta: kalle.koiv@eelk.ee, 501 2325.

Piiblikursus 
Põltsamaal
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