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Piiskop Joel Luhamets ja koguduse 
õpetajad Kristjan Luhamets ning 
Marek Roots panid end proovile 
pühapäevakooli lõpueksamil. 

Tartu Pauluse pühapäevakoolis 
käivad 2- kuni 15-aastased lapsed. 
Tunnid on viies vanuserühmas lau-
päeviti mihklipäevast emadepäevani.

Pühapäevakooli lõputunnistust ei 
anta siiski niisama. Enne tuleb teha 

Tänavu 9. mail pärast perede jumala-
teenistust sai tunnistuse 65 last. 
Lõputunnistuse said nende hulgas 
seitse VIII klassi õpilast: Joosep Aria, 
Uku Astover, Osvald Kukk, Siim 
Carlos Plumberg, Magnus Puija, 
Ingrid Puusepp ja Hanna-Mirjam 
Roots. Kõige kauem, 15 aastat käis 
pühapäevakoolis Uku Astover, kes 
alustas pooleaastaselt beebirühmas. 
Ka enamik teisi lõpetajaid ei mäleta 
aega, mil nad veel pühapäevakoolis 
ei käinud.

lõpueksam, mille tänavused lõpeta-
jad sooritasid kas hästi või väga hästi. 
Proovile panid end ka koguduse kolm 
vaimulikku, kes kõik kinnitasid oma 

pädevust maksimumpunktidega. 

Pühapäevakooli uus õppeaasta algab 
26. septembril kell 12 laste ja perede 
jumalateenistusega. 

Anname hoogu filmile, mis jäädvustab Kristuse maalimist! 

https://www.hooandja.ee/projekt/

Kõik eelnev ja kingime sulle filmi. 

Nii maalid kui film on kulukad ette-
võtmised. Hooandja.ee leheküljel on 
võimalik aidata vajalik summa kokku 
saada: 

film-kristuse-maalimisest

Kõik eelnev ja kingime sulle kunst-
nik Aapo Pukki autogrammiga 
postkaardid kahest valminud maalist. 

Toeta 50€ või enam 

3. oktoobril saab Tartu Pauluse kirik 
kaks uut maali. Maalide saamisloost 
valmib dokumentaalfilm, mille auto-
riteks on noored filmitegijad Hõbe 
Ilus ja Mihkel Oksmann. Film jõuab 
vaatajate ette ülestõusmispühadeks. 

Toeta 10€ või enam 
Täname sind lõputiitrites. 

Toeta 25€ või enam 

Kõik eelnev ja kingime sulle kunst-
nik Aapo Pukki autogrammiga A3 
mõõdus pildid valminud maalidest. 

Toeta 100€ või enam 

Toeta 500€ või enam 
Kõik eelnev ja palume sind pärast 

maalide avamist 3. oktoobril 2021. a. 
lõunalauda koos kunstniku ja filmi-
tegijatega.

Samal moel soovib kogudus tänada 
ka kõiki neid, kes toetavad maalide 
valmimist. 



INIMENE

Paul Austin: väga oluline on

Kus sa sündisid ja millisest kodust 
oled pärit?

Kiriku tagumises pingis istub üks 
pikka kasvu mees. Ta istub seal igal 
pühapäeval, mõnikord koos kahe 
tütrega. Alles siis, kui koguduse 
õpetaja küsis, kas ta oleks valmis 
olema vöörmündriks, selgus, et 49-
aastane Paul polegi eestlane. 

Sündisin USAs, Tennessee osariigis, 
Knoxville’i linnas. Noorena kolisin 
mitmeid kordi koos perega ja elasin 
nii Lõuna-Carolina osariigis kui ka 
Kariibidel Haiti saareriigis. Pikemalt 
elasime Greeneville’is Tennessee 
osariigis. Greeneville’i linn on tuntud 
selle poolest, et seal sündis ja kasvas 
ühe kuulsaima USA presidendi Abra-
ham Lincolni asepresident Andrew 
Johnson, kellest sai pärast Lincolni 
surma USA 17. president. Minu 
vanemad kuulusid Greeneville’i Püha 
Jaakobuse episkopaalkogudusse. Ida-
Tennesse oli ilus piirkond, kus üles 
kasvada. Kummalisel kombel veetsin 
oma noorusaja lõpu Marylandi osa-
riigis Bel Airi linnas. Kummaline on 
see sellepärast, et Bel Airist oli pärit 
John Wilkes Booth, kes on Ameerika 
ajalukku läinud mehena, kes mõrvas 
president Abraham Lincolni. Ilma 
Boothi teota ei oleks Johnsonist 
saanud järgmist presidenti. Kinnitan, 
et minul pole mingit seost Johnsoniga 
ega vandenõuga Lincoln tappa. 
Marylandi osariigil on Eesti riigiga 
ametlikud sõprussuhted, nii et seal-
kandis teatakse Eestist nii mõndagi. 
Minu vanemad töötasid kooliõpetaja-
tena, isa töötas hilisemas elus mõnda 
aega ka ühes tubakafirmas.

Sinu isa oli tegev koguduse töös. 
Palun räägi lähemalt.

Minu isa on siiamaani Greeneville’i 
Püha Jaakobuse episkopaalkoguduse 
liige ja kuulub ka koguduse juhatusse. 
Ühe aasta töötas isa koguduses 
Church Warden’ina. Tegemist on 
ilmikabilisega koguduse õpetajale 
kirikut puudutavates küsimustes. Isa 
on kaasa teeninud ka jumalateenistus-
tel näiteks kirjakohti lugedes. Episko-
paalkiriku teenistus on ülesehituselt 
küllaltki sarnane luterliku kiriku 
teenistusega.

Olid ametilt sõjaväelane. Miks 

Eesti on väga eriline paik ja võibolla 
minul kui immigrandil on seda mõni-
kord lihtsam märgata. Ma sügavalt 
imetlen eestlasi ja nende kultuuri. 
Minus endas ei ole eesti verd. Eesti 
ajalugu ei ole olnud kerge, kuid nad 
on saavutanud palju ja võivad olla 
uhked selle üle, kes nad on. Arvan, et 
Eesti on rahulik ja ilus paik, kus elada.

Eesti kiriku liturgia on mulle tuttav ja 
mulle meeldivad siinsed jumala-
teenistused. Eriti armsaks on mulle 
saanud Tartu Pauluse kogudus, kus 
mind on hästi vastu võetud. Olin väga 
meeldivalt liigutatud, kui õpetaja 

Kuidas paistab sulle Eesti ja Eesti 
kirik?

Pauluse kirikuhoone. Teatavasti pro-
jekteeris selle soomlane, kellest sai 
hiljem USA kodanik. Apostel Paulus 
on minu enda jaoks olnud väga 
oluline tegelane Piiblist. Kunagi 
kingiti mulle ka üks raamat, kus oli 
foto Pauluse kirikust enne teist maa-
ilmasõda. Mulle avaldas sügavat 
muljet altarikuju, millel oli piiblisalm 
Matteuse 11,28. See salm on minu 
jaoks üks kristliku usu kesksemaid.

Pauluse kogudus võlus mind mitme 
asja poolest. Esiteks meeldis mulle 

Olin USA mereväe ohvitser. Enamuse 
oma karjäärist töötasin mõne laeva 
peal. Pärast mereväest lahkumist 
töötasin diplomaatilises korpuses 
ohvitserina. Pean patriotismi ja riigi 
teenimist väga oluliseks. Liitusin 
mereväega ülikooliõpingute ajal. 
Tegelikult ei olnud minu õpingud 
üldsegi mereväega seotud, kuid tund-
sin kutsumust selles vallas. Arvan, et 
on mõned elukutsed, mis nõuavad 
väga selget kutsumust ja pühendu-
must. Üks on vaimuliku amet, kuid 
igasugune riigiteenistus samamoodi.

selline valik? Kuidas kulges sinu 
sõjaväelase karjäär?

Miks otsustasid tulla Eestisse? 
Pauluse kogudusse?

Pärast äratulekut mereväest otsusta-
sin tulla Tartusse. Olin Eestist huvita-
tud juba mõnda aega. Kooliajal olin 
uurinud Eesti kohta ja teinud ühe 
Eesti-teemalise töö. Teatud taustinfo 
oli olemas ja tundsin, et Eesti on õige 
koht, kus pere ja kodu luua. Olen väga 
tänulik, et saan Eestis elada. 



INIMENE

Kuidas on kristlik usk sinu elu 
mõjutanud? Mida see tähendab 
sulle igapäevaselt?

Erinevalt oma nimekaimust, apostel 
Paulusest, ei olnud mul erilist pöördu-
miskogemust. Kasvasin juba lapsest 
peale üles episkopaalkirikus. Ma ei 
mäleta aega, kui ma ei teadnud, kes on 
Jeesus Kristus, meie lunastaja. Jumal 
on alati olnud osa minu elust. Olen 
tänulik oma vanematele, et nad 
kasvatasid mind kristlikus usus. 
Arvan, et minu nooruses toetas ka 
ühiskond rohkem kristlikku usku. 
Sellised pühad, nagu jõulud, ülestõus-
mispühad, lõikustänupüha jm, mida 
ühiskonnas tähistati, olid väga tuge-
valt seotud kristlusega. Selles mõttes 
võib tänapäeval noore inimesena 
kristlaseks kasvamine raskem olla.

Kristjan Luhamets palus mind vöör-
mündriks hakata.

Milline on sinu perekond praegu?

Olen abielus Tartust pärit naisega ja 
meil on kaks tütart. Meie elu näeb 
ilmselt samamoodi välja kui enamikel 
eestlastel. Üritame elada oma elu 
praegusel ajal võimalikult hästi. 
Koroonaviirus ja sellest tulenevad 
piirangud on avaldanud oma mõju ka 
meie perele. Meil on hea meel, et 
Pauluse kirikus on videoülekanded 
jumalateenistustest ja samal ajal kui 
paljud muud tegevused on olnud 
keelatud, siis oleme saanud perega 
vähemalt teenistustest osa.

Kuidas jõudsid usule Jumalasse?

Usaldan Jumalat ja tema tööd enda 
juures. Olen elus mitmel korral teinud 
ka valesid valikuid. Kõik pole läinud 
nii, nagu lootsin. Siiski olen hiljem 
alati mõistnud, et Jumal teab kõiki 

Apostel Paulus kirjutab väga palju 
usu väärtusest. Arvan, et usk Juma-
lasse on elus väga oluline, eriti raske-
tes olukordades. Oluline on kogu aeg 
meeles pidada, et me ei ole üksi. 
Issand on meie juures. See on nõnda, 
nagu selles loos, kus mees vaatab 
tagasi ja näeb ainult ühtesid jälgi. 
Mees küsib, et miks just nendel 
rasketel radadel ta pidi üksi kõndima 
ilma Jumalata. Jumal aga vastab, et 
sel põhjusel on ühed jäljed, et ta 
kandis siis meest süles. 

Olen rõõmus, et alates eelmise aasta 
oktoobrist olen saanud teenida Paulu-
se koguduses vöörmündrina. Mulle 
väga meeldib, et olen saanud jumala-
teenistustel oma panusega kaasa aida-
ta. Olen tänulik, et õpetaja Kristjan 
Luhamets usaldas mulle selle vastutu-
se. Pauluse kogudus on minu vastu 
olnud väga lahke ja teen vöörmündri 
tööd hea meelega. 

Soovin kindlasti tulevikus veel roh-
kem koguduse juures kaasa lüüa, kuid 
praegu on see jäänud kehva eesti 
keele oskuse taha.

Kui ma olin ülikoolis, siis üks minu 
õppejõududest tsiteeris Sarovi Serafi-
mi, kes on öelnud, et päästa ennast ja 
tuhat sinu ümber saavad samuti 
päästetud. See on hea nõuanne. Me 
peaksime üritama olla ise eeskuju-
deks ja Kristuse sõnumit oma eluga 
kandma. See on muidugi kohati väga 
raske ja me oleme ka kõik ekslikud. 

Mida ütleksid teistele kristlastele 
julgustuseks?

Mulle on olnud kõnekas ka see, et 
Jumal, meie Looja, tuli Jeesuses 
meile nõnda lähedale. Jeesus kõndis 
meie seas ja sai osa kõigist inimelu 
rõõmudest ja muredest. Ta suri ka 
ristisurma, et meid lunastada. Mõel-
des Jumala armastusele Jeesuses on 
lihtne Jumalat uskuda. Jumal on 
andnud meile nõnda palju ja meie eest 
hoolitsenud.

Usun, et see, kes ma olen, ja kõik, mis 
mul on, see kõik on Jumala and. Olen 
tänulik kõige selle eest. Mulle on 
jäänud meelde üks abiõpetaja Marek 
Rootsi jutlus aasta tagasi, kus ta 
rõhutas, et iga päev on kingitus. Olen 
selle peale palju mõelnud.

meie teid ja tema mõtted on ikka head 
ka minu jaoks. Ta on alati meie ligi. 

Pean regulaarset palvet väga oluli-
seks. See on midagi, mis eristab krist-
lasi mittekristlastest. Palve kaudu 
tuleb meie ellu lootus ja kindlus, et 
Jumal kasutab ja juhib meid.

Milline on sinu teenimisülesanne 
koguduses? Mida selle juures 
väärtustad?

Kas oled oma elus kogenud mõnda 
erilist palvevastust või Jumala 
juhtimist – ja kuidas?

Siiski peaks meie elu suund olema 
sinnapoole, et meie elu võiks anda 
Jumalale au. See on pidev töö.

Küsimusi esitas ja vastuseid tõlkis

Piibel on nõnda oluline ja võimas raa-
mat, et mul on raske ühte lemmikut 
välja tuua. Pühakiri on ju teatud 
määral kasutusjuhend inimkonna 
jaoks. Mulle on väga meeldinud 
evangeeliumid, eriti Matteuse evan-
geelium. Muidugi on Uue Testamendi 
mõistmiseks vajalik Vana Testamendi 
tundmine. Sooviksin ise rohkem Vana 
Testamenti tunda. Mulle meeldivad 
väga ka Pauluse kirjad, leian alati 
midagi uut ja kinnitavat neid lugedes. 
Ilmselt mul pole päris lemmikraama-
tut või kirjakohta. Praegusel ajal võib 
selleks olla Johannese 3,16. Olen 
viimasel ajal mõtisklenud ka selle üle, 
kui Maarja Magdaleena leiab Jeesuse 
tühja haua. Ta nutab ja peab Jeesust 
aednikuks arvates, et Jeesuse ihu on 
aedniku poolt kõrvale pandud. Me 
kõik oleme Jumala lapsed ja kogeme 
selles elus kannatusi, nii et me vahel 
isegi ei märka Jumala lahendusi oma 
silme ees.

ROBERT BUNDER

Milline on sinu lemmik kirjakoht 
või raamat Piiblis? 

Meie peres on omad kirjutamata 
reeglid. Üks neist on selline, et kasuta 
oma Jumalast antud andeid, et leida 
vastuseid, lahendada probleeme ja 
jääda ellu. See reegel võib kõlada nii, 
nagu tuleks seda öelda lapsele, kui ta 
esimest korda jalgrattaga naaber-
tänavale läheb sõitma, ja see on tõsi, 
kuid selle reegli taga on ka rohkemat. 
See puudutab kogu meie elu, Jumal 
on andnud meile talendid, mida saa-
me selles elus kasutada, pärast seda 
on aga taevariik. Meil kõigil on oma 
ainulaadsed talendid aga meil on ka 
oma ainulaadsed koormad. Igaüks 
peab oma risti kandma. Minu jaoks 
tähendab see seda, et Jumal teab meid 
läbi ja läbi. Ta on andnud meile vajali-
kud tööriistad selleks eluks ja ta ei 
pane meile suuremat koormat, kui 
jaksame kanda. Ja kui me jõuame 
oma elutee lõppu, siis ta hoolitseb 
meie eest.

regulaarne palve



TEATED

Peatoimetaja: Kristjan Luhamets e-post: kristjan.luhamets@eelk.ee 
Toimetaja: Marek Roots e-post: marek.roots@eelk.ee 

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

nädala sees
Koguduse elu 

P. 6. juuni kell 11.45 (Juta)

Leeritunnid on esmaspäeviti ja 
kolmapäeviti kell 18.00.

Taizé palvused neljapäeviti 17.30.

Piibliringid:

E. 7. juuni kell 15.30 (Liive)
P. 13. juuni kell 11.45 (Juta)
E. 14. juuni kell 15.30 (Liive)
T. 15. juuni kell 17.00 (Merike)

Läbi suve saab Liive piibliring kokku 
igal esmaspäeval kell 15.30.

Raamatupood E-R 10-18, kontakt: 

Kantselei, kirik ja kolumbaarium on 
avatud E-R 10-17, L 10-14, P 9-10, 
telefon 5550 6363. 

pauluseraamatupood.ee, 55506323, 
pauluse.raamatupood@eelk.ee

Supiköök E-L 11-13. 

 

Liikmeannetusi saab teha kantseleis 
või ülekandega. Arve nr: EE282200 
221005105336, saaja: EELK Tartu 
Pauluse kogudus. 

Jumalateenistused

Ülekanded jumalateenistusest on 
Pereraadios, Youtubes ja Facebookis. 

Leeri mälestuspäev ehk kuld- ja 
hõbeleeripüha on 5. septembril. 
Eelkõige ootame neid, kes õnnistati 
Tartu Pauluse kirikus 1971. ja 1996. 
aastal. Osalemisest palume eelnevalt 
kantseleisse teada anda. 

Kirikus on avatud kaks mängutuba, 
kus on võimalik jumalateenistust 
jälgida ekraani ja kõlarite abil.

Eestist kadunud. Oleme tänulikud 
võimaluse eest kogudusena Jumala 
Sõna juurde kokku tulla. 

Surnuaiapüha Tartu Pauluse surnu-
aias on pühapäeval, 20. juunil kell 12. 
Mäletamissoove võetakse kantseleis 
vastu juba praegu. 

Suvine leeripüha on 4. juulil kell 10.

Taas on kõik oodatud igal pühapäeval 
kell 10 jumalateenistusele. Piirangud 
leevenevad tasapisi. Alates 2. juunist 
ei ole maski kandmine kohustuslik, 
kuid on siiski soovitatav. Armulauda 
jagame veel leiba veini sisse kastes. 
Koroonaviirus taandub, kuid pole veel 

Aapo Pukk maalis Pauluse kirikus Kristust

Laagri teemaks on Jeesuse kutse 
Laatsarusele: „Tule välja!” (Jh 11,43). 

Kristlik noortefestival „JäPe” kutsub 
8. – 11. juulil 2021 Saaremaale Püha 
kiriku õuele. 

Laagrisse on võimalik registreeruda 
aadrssil https://jape.ee/piletid/ Osa- 
võtumaks on praegu tasudes 35€ ja 
juulis 40€. Kogudus pakub võimalust 
10€ eest sõita bussiga Tartust Pühale 
ja tagasi. 

Kiriku noortepäevad

saama,” ütles Aapo Pukk, kes jätkab 
veel maalide viimistlemist. Praegu on 
käsil maalide jaoks sobiva valgustuse 
otsimine. Ees seisab ka raamimine ja 
maalide kinnitamine seina ning kahe 
kirjakoha maalimine otse seinale.

Pooleliolevaid maale näitas kunstnik 
ka oma Tartus elavale emale. Erilised 
hetked jäädvustati dokumentaalfimi 
jaoks. Maalid avatakse 3. oktoobril. 

„Kui tekib tahtmine pintsliga maali 
asemel modelli kallale minna, on see 
märk sellest, et maal hakkab valmis 

27. ja 28. mail külastas kunstnik Aapo 
Pukk taas Tartu Pauluse kirikut. 
Kohal oli ka Jeesuse modell, kes elab 
praegu Saaremaal, kuid oli 20 aastat 
tagasi Tartus ning on leeris käinud 
Tartu Pauluse kirikus. Ta on jätkuvalt 
meie koguduse hingekirjas. 

100 aastat tagasi

5. juunil 1921 ordineeriti Jakob Kukk 
EELK piiskopiks. Pidulik jumala-
teenistus oli Tallinna Kaarli kirikus. 
Jutlustas Jakob Kukk, kaasa teenisid 
Johan Kõpp, Jaan Lattik jpt. Piiskopi 
seadis ametisse Rootsi peapiiskop 
Nathan Söderblom. Tema kinkis 
uuele piiskopile nii saua kui mantli. 
Sama saua kasutab täna peapiiskop 
Urmas Viilma. Mitrat toona veel ei 
olnud. Selle kinkis Jakob Kukele 
Petseri kogudus 1926. aastal. Kuna 
Soome peapiiskop Gustav Johansson 
ei võtnud oma vanuse tõttu enam ette 
välisreise, esindas Soome kirikut 
Porvoo piiskop Jaakko Gummerus. 

Kuldleer Urvastes
18. juulil möödub täpselt 50 aastat 
piiskop Joel Luhametsa leeripäevast. 
Sel päeval on kuldleeripüha Urvaste 
kirikus, kus piiskop plaanib osaleda. 

Pühapäeval, 22. augustil on kõik 
oodatud piibliringide ühisele välja-
sõidule Tagametsa metsakirikusse. 
Pärast jumalateenistust Tartu Pauluse 
kirikus kinnitame üheskoos pisut 
keha ja asume teele. Kaasa võivad 
tulla ka need, kes seni piibliringidest 
ei ole osa võtnud. Täpsem info tuleb 
edaspidi. 

Piibliringide väljasõit


