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Käesoleval aastal hoiame palvetes 
Anseküla kogudust. 

Anseküla vana kirik, mis ehitati 14. 
sajandil, hävis täielikult 1944. aastal, 
kui sakslased selle taganedes õhku 
lasid. Osaliselt säilinud torn ehitati 

129 liikmeannetajaga väike kogudus 
peab jumalateenistusi pühakojas, mis 
mahuks ära Tartu Pauluse koguduse 
kantselei ruumi. Tilluke pühakoda 
asub Salme alevikus Saaremaal. Ale-
vikku läbib Salme jõgi, mis voolab 
mõlemas suunas ning lahutab Sõrve 
poolsaart ülejäänud Saaremaast. 

25 aastat koguduse
internetilehekülge

23. veebruaril 1998 jõudis Tartu 
Pauluse kogudus internetti. Õieti 
oli esimene kodulehekülg koguduse 
noorte oma. 
 

"Sajanda lamba" (nii nimetasid end 
tookord koguduse noored) veebilehe 
valmistas matemaatika üliõpilane 
Jaan Süld. Esialgu asus lehekülg 
matemaatika teaduskonna serveris 
http://www.math.ut.ee/~jsyld/paulus

Kuu aega hiljem, 26. märtsil tegi 
Jaani vend Meelis Süld koguduse 
noortele e-maili listi. Kuna Meelis oli 
ajakirjanduse esmakursuslane, asus 
list ajakirjandusosakonna serveris 
aadressiga lammas@saba.jrnl.ut.ee

Suvel leiti ülikoolis, et kirikunoorte 
lehekülg ei peaks kasutama mate-
maatikute serveriruumi. Lehekülg 
pidi jätma hüvasti oma esimese 
aadressiga ning uus kodu leidus aja-
kirjandusosakonna serveris. Paraku 
leiti ka seal, et Sajanda Lamba kodu-
lehekülg ei sobi ülikooli arvutitesse 
ja peab lahkuma. Vastav teade tuli 
augusti viimastel päevadel ja mõni 
päev hiljem ei olnud lehekülg enam 
nähtav. Abikäe ulatas koguduse juha-
tuse esimees Priit Humal. Lehekülje 
uueks aadressiks sai http://www.onli-
ne.ee/~phumal/pauluse Paremini 
läks e-maili listil, mis võis edasi olla 
ajakirjandusosakonna serveris. 

Kodulehekülje mainis hea sõnaga ära 
peapiiskop Jaan Kiivit 3. novembril 
konsistooriumi koosolekul.  

Tasapisi kasvas noorte netileheküljel 
tervet kogudust puudutava materjali 
osakaal. Seda peeti üheks paremaks 
kristlikuks leheküljeks Eestis. Uuel 
aastal alustas tööd EELK server ja 
hiljemalt kevadel 2000 kolis sinna ka 
Tartu Pauluse koduleht aadressiga: 
http://www.eelk.ee/tartu.pauluse 
EELK serverisse koliti ka e-maili list.

Hiljem on Pauluse kodulehekülge 
uuendatud aastail 2004, 2010 ja 2015.

Lisaks peetakse Anseküla koguduses 
jumalateenistusi ka Tiirimetsa palve-
majas. Kogudust teenib õpetaja Anu 
Konks, kellele on abiliseks jutlustaja 
Tõnu Veldre. Minevikus oli tuntuim 
Anseküla vaimulik Martin Körber, 
kes korraldas siin 1863. a. laulupeo 
ning on muuhulgas kirjutanud laulu 
"Ma olen väike karjane". 

1952. a. ümber tuletorniks. Alles jäi 
ka 700-aastane ristimiskivi, mis toodi 
Kuressaare kirikusse ja seisab seal 
tänaseni. 

EELK iga-aastane vaimulike konve-
rents peeti tänavu 24. ja 25. jaanuaril 
Tartus. Kuigi peateemaks oli tervis, 

teenistuse korraga seotud küsimused. 
Üsna üksmeelselt leiti, et liturgia 
võiks olla igas koguduses ühesugune, 
kuid lahtiseks jäi, et milline siis. 

köitsid osavõtjate meeli pigem jumala-

Vaimulikud 
kogunesid Tartus

Mõttetalgud
Järva-Jaanis

1. veebruaril kutsus assessor Katrin-
Helena Melder Järva-Jaani pastoraati 
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse 
juhatuse ja kõiki teisi, kel huvi ja aega 
kaasa mõelda kirikliku noorsootöö 
tuleviku üle. Mõttetalguid juhtis Triin 
Salmu, noorsootöö teoloogilistest 
alustest kõneles Hedi Vilumaa. 



Airi Peedumäe: päris üksi on

Meie kodus ei räägitud kunagi Juma-
last. Ema on küll lapsena ristitud, aga 
ei käi kirikus. 2021. a. suve alguses 
kutsuti mind ühe maja õnnistamisele. 
Seal hakkasin kirikuõpetajalt uurima, 
kas mind saaks ristida. See tundus 
millegipärast oluline. Selgitasin õpe-
tajale, et ma ei saa leeri minna, sest 
liigun ainult koos tugiisikuga. Ta 
hakkas mind interneti ja telefoni teel 
koolitama, aga kuna ta ei ela Tartus, 
siis jäi asi ootele. Terve suve uurisin 
kristlikke materjale ja üht videot 
vaadates käis peas „krõks“ läbi.  
Käisin mööda tuba ringi, hoidsin 
peast kinni ja kordasin: “Jumal ongi 
päriselt olemas! Mis nüüd saab?“. 
Juhtus nii, et ka minu naabrinaine 
hakkas leerikooli tahtma. Koos saa-
me hakkama! Pauluse kiriku valisime 
tõenäoliselt selle järgi, et naabrinaine 
oli kunagi Joel Luhametsaga kokku 
puutunud. Meil puudusid igasugused 
teadmised kirikust ja koguduse elust.

Airi Peedumäe on Tartu Pauluse 
koguduse liige alates 2021. aasta 
sügisest. Kuidas kulges sinu tee 
Jumala ja koguduse juurde?

Mul on tugevad ärevus- ja paanika-
häired. Sellele lisaks hakkas tulema 
igasugu muid hädasid ja takistusi. 
Mul oli tunne, et kuri ise jälitab ja 
kiusab mind. See suurendas hirmu, et 
suren enne ära, kui saan ristitud. 
Kurtsin seda õpetaja Kristjan Luha-
metsale ja ta ristis mu kohe järgmine 
päev. Ma olen talle äärmiselt tänulik! 
See oli nüüd täiesti uus maailm, kuhu 
ma astusin, kõik oli teistsugune. 
Päike paistis, probleemid lahenesid 
nagu võluväel, kõik kinnised uksed 
läksid lahti, hirmu asemel oli suur 
rõõm. Mind julgustas piiblisalm Rm 
14:8 „Sest kui me elame, siis elame 
Issandale, ja kui me sureme, siis sure-
me Issandale. Kas me nüüd elame või 
sureme – me oleme Issanda päralt.“

Nelja kuu pärast loobusin tugiisikust, 
ma ei vajanud teda enam. Mul jääb 
üle ainult Jumalat kiita ja tänada, 
Tema teeb suuri asju. Kui Tema tegi 
võimalikuks, et saan üksi poodi, 
kirikusse ja linna minna, siis kuidas 
saaksin jätta kirikusse tulemata?!

Sa kogesid ristimise järel oma elus 
suurt murrangut?

Kogudus on üks suur Jumala pere ja 
on au sellesse kuuluda. Alguses olid 
kõik võõrad, aga kui hakkasin piibli-
ringis käima ja eakatele sünnipäeva-
lauda tegema, tuli tasapisi tuttavaid 
juurde. Kui tulla otse tänavalt, siis on 
tegelikult väga keeruline. Midagi ei 
saa aru, mis siin toimub. Mäletan, et 
leerikooli ajal otsisime õigekeelsus-
sõnaraamatust sõnade tähendusi: 
krüpt, diakon, sinod jne. Ilmalikus 
maailmas neid ju ei kasutata. Vane-
matelt kristlastelt saab nõu küsida, 
õppida palveid koostama, nendelt 

Mida tähendab sinu jaoks kuulu-
mine kogudusse? Kes on need 
inimesed, keda sa siin kohtad?

õpid suhtumist olukordadesse. Päris 
üksi on raske usus püsida.

Sa oled sageli jumalateenistustel, 
osaled ka piiblitundides ja piibli-
ringis. 

Kirikus on tõesti palju tegevusi ja 
päris igale poole lihtsalt ei jõua. 
Alguses läksin suure vaimustusega 
kõikidesse piibliringidesse, siis sai 
aga selgeks, et tuleb valikuid teha. 
Tundides ja ringides on järg kõigil 
erinevas kohas, kõik hakkas segamini 
minema. Tegin valiku, et praegu käin 
jumalateenistusel ja piiblikoolis.
 

Kui kerge või raske lugemine on 
sinu jaoks Piibel? Mida oled sealt 
avastanud?
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Jumal on otsustanud, et kõike me ei 
peagi teadma. Näiteks kui ma otsisin, 
mis saab loomadest peale surma, siis 
sellele ma vastust ei leidnud. Arvan, 
et maise elu jooksul ei saagi kõiges 
selgust.

Piibli üldine sõnum on ju lihtne: 
armasta Jumalat ja ligimest, Kristus 
on meie patud lunastanud, looda 
kõiges Temale, püsi usus. Kui hakata 
põhjalikumalt uurima, läheb järjest 
keerulisemaks. Niidid Vana ja Uue 
Testamendi vahel, ajalooline vaate-
nurk, kuidas Jumal neid olukordi nägi 
ja lahendas jne. 

Peale leerikooli lõpetamist oli huvi 
Piibli vastu suur, küsimusi rohkem 
kui vastuseid. Õpetaja Kristjani ja 
Joeliga olin juba vestlemas käinud, 
seega sai Marek Roots minu küsi-
muste laviini oma kaela. Küsimusi 
tuli järjest juurde, mis tal muud üle jäi 
kui mind piiblikooli saata. Ja ma olen 
talle selle eest väga tänulik!

Sa oled võtnud ette tõsisema piibli-
õppe ja käid Pastoraadi piibli-
koolis. Räägi sellest lähemalt!

Koolis on mõnus õhustik, erinevad 
õpetajad, kõigil omamoodi vaate-
nurk, mida meiega jagada. Kõige 

raske usus püsida
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Ukraina sõja alguses kasvas uudiseid 

toredamad on kohvipausid, kus saa-
me kuuldu üle arutada ja erinevatest 
kogudustest tulnud kristlastega tut-
vuda. Soovitan Pastoraadi piiblikooli 
kõigile, kellel huvi!

Milline on sinu igapäevane vaimu-
lik elurütm? Kas on üldse mingit 
rütmi vaja?

Minu jaoks annab päevale hoo sisse 
hommikune kohv koos kirikukalend-
ri ja loosungiraamatu päevasõnaga. 
Sinna otsa üks või kaks vaimulikku 
laulu. Nii ma lihtsalt tunnen ennast 
hästi, mingit enese sundimist selles ei 
ole. See rütm kujunes iseenesest 
nõnda. Söögipalve ja õhtupalve on ka 
kindlad, ülejäänu on nii nagu tuleb. 
Õhtuti siis vaatan, kuulan, loen Piiblit 
või mõnda teist kristlikku raamatut.

Alguses peab vaimulikku rütmi 
kujundama, edasi muutub see juba 
harjumuseks, lõpuks vajaduseks. Kui 
ma haige olin ning jumalateenistu-
sele ja piiblikooli minna ei saanud, 
ajas see mind lausa nutma. Õnneks on 
mõlemaid võimalik arvutist vaadata.

Maailmas on praegu üsna ärevad 
ajad. Millest leiad sina tuge? Kui-
das toetada teisi?

jälgides stress nii suureks, et ma 
otsustasin neid vähem lugeda. Lasen 
silmadega üle pealkirjade ja avan 
üksikuid. Selle asemel vaatan või 
kuulan õhtuti mõnda kristliku saadet 
TV7-st või Pereraadiost. Me uudistes 
näeme suuri, kaugemaid probleeme, 
aga lähedal seisvat inimest ei märka. 
Kui me kõik näeksime enda kõrval 
olevat abivajajat ja teda toetaksime, 
siis oleks maailm juba parem paik. 
Ma püüan sedasi teha, aga kipun 
kõike hinge võtma ja omal jõul kand-
ma. Mõnikord piisab teise murede 
kuulamisest ja ühisest palvetamisest. 
Kõige Jumala kätte usaldamine on 
mulle veel õppimiskoht.

Kas sul on Piiblis ka mõni lemmik 
kirjakoht? 

1Jh 4:8 "Kes ei armasta, see ei ole 
tundnud Jumalat, sest Jumal on 
armastus."

Küsimusi esitas Marek Roots

Armu ja rahu kõigile!

Milline on sinu soov alanud 
aastaks?

Kadrina koguduse õpetaja annab kontserdi Tartu Pauluse kirikus
Reedel, 17. veebruaril kell 19 peab 
Kadrina koguduse õpetaja Meelis-
Lauri Erikson Pauluse kirikus 
arvutimuusika kontsert-palvuse. 
Sissepääs on vaba annetusega. 

Aastatel 2015 – 2020 tegi õpetaja 
Meelis-Lauri Erikson Pereraadios 
saatesarja "Vaikuse vägi". Poole-
tunnine saade oli mõeldud Jumala 
Sõna peal puhkamiseks. "Sõna on hea 
õpetuseks ja kasvatuseks, kuid see 
võiks olla hea ka puhkamiseks, 
lõõgastuseks, meditatsiooniks," leiab 
õpetaja Erikson. Saade sai positiivset 
tagasisidet ja kuulajad nimetasid 
saatejuhti otsekui vaikuse apostliks. 
Lummavat muusikat sai edaspidi 
kuulata CD-plaadilt "Vaikuse vägi". 
Teine plaat "Missa simplex" sündis 
pikkadel õhtutel kui koroonakriisi 
tõttu olid kogunemised keelatud. Foto: Avo Seidelberg



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

Riia 27, Tartu. www.eelk.ee/tartu.pauluse

Koguduse elu 
nädala sees

R. 24. veebruar kell 17.00 (Aino)

Raamatupood on avatud 

T. 7. märts kell 17.00 (Merce ja Kai)
R. 10. märts kell 17.00 (Aino)

N. 2. märts kell 17.00 (Kersti)

 

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

E-R 10-17, L 10-14 ja P 11.30-12.00.

Koguduse nõukogu koosolek on 
12. märtsil pärast jumalateenistust. 

P. 26. veebruar kell 11.45 (Juta)

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

P. 12. märts kell 11.45 (Juta)

Supiköök E-L 11-13. 

T. 21. veebr kl 17.00 (Merce ja Kai)

Palve- ja ülistusõhtu tiibhoone 
saalis on 17. veebruaril kell 18.00

Piiblitunnid kolmapäeviti kell 17 
krüptis. Piiskop Joel Luhamets rää-
gib Jeesuse jüngritest ja õpetaja 
Marek Roots loeb Pauluse esimest 
kirja tessalooniklastele. 

Taizé palvused neljapäeviti 17.30.

Piibliringid: 
T. 7. veebr kell 17.00 (Merce ja Kai)

N. 16. veebruar kell 17.00 (Kersti)

N. 9. veebruar kell 17.00 (Kersti)
R. 10. veebruar kell 17.00 (Aino)

 

P. 12. veebruar kell 11.45 (Juta)

 

Lastekoor võtab vastu uusi lauljaid. 
Proovid on laupäeviti kell 10.00. 

III – V klass (Anu Seppa ja Heli Lätt)
I – II klass (Pirjo Roots ja Katrin Kull)

Tunnid laupäeviti kell 11.00:  

2 – 4 aastased (Eleri Luhamets)

VI – VIII klass (Katrin Burman)

5 – 6 aastased (Nelli Vassila)

Pühapäevakool

Jumalateenistused

pühapäeva teemal ning eakohasel

Peegelpildis paremal on tuba, kus
täiskasvanu jutustab lugu vastava

moel osaletakse jumalateenistusel.

12. veebruar kell 10. 
19. veebruar kell 10. 
22. veebruar kell 17 tuhkapäev.

kus on võimalik jumalateenistust
jälgida ekraani ja kõlarite abil.
Altarist vasakul seina ääres on uks ja 

Ülekanded jumalateenistusest on 
Pereraadios, Youtubes ja Facebookis.

Kirikus on avatud kaks mängutuba,

  

teisel korrusel tuba kõige pisematele,

  5. märts kell 10.

kes on mängutoas koos vanemaga.

26. veebruar kell 10.

EELK noortepäevad sel aastal 
13.-16. juulil Pilistveres. 

Neljapäeviti kell 19 kiriku noortetoas.

Info: Karl Lumiste, tel 58533242.

Noorteõhtud

Kevadine leerikool algab esmaspäe-
val, 27. veebruaril kell 18. Tunnid on 
esmaspäeviti kell 18.00 – 19.30. 
Leeripüha on 21. mail 2023. Oodatud 
on ka need, kes pole ristitud. Tunde 
viivad läbi õpetajad K. Luhamets, M. 
Roots ja piiskop J. Luhamets. Eelnev 
registreerumine pole vajalik. 

Uus leerikool
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usute, et Jumal räägib seal teiega!

Teie, inimesed nagu kõik teisedki, 
tulete kokku kirikusse ja ütlete, et see 
on pühade osadus!"

MAREK ROOTS

Jah, suurim ususaladus, avalik sala-
dus, on see, et Jumal sai inimeseks. 
Sealt edasi on kogu kristlase elu üks 
pidev Jumala lihakssaamine. Ja mida 
see siis tähendab? See tähendab, et 
Jumal on meile päevast päeva väga 
lähedal, pealtnäha täiesti tavalistes 
asjades ja sündmustes. Isegi meie 
nõtrus ja saamatus ei piira Teda. 
Vastupidi – meil on põhjust oodata, et 
just nõtruses saab Jumala vägi täieli-
kuks (2Kr 12:9)! Inimene, rõõmusta! 

Suurim ususaladus
Juudid ütlesid Jeesusele: "Sina, kes sa 
oled inimene, teed ennast Jumalaks!" 
(Jh 10:33) Selle süüdistuse alusel 
otsustati, et Jeesus tuleb hukata. 

Keegi ütleb tänagi kristlastele:

Te panete oma muldsed käed palveks 
kokku ja usute, et selle kaudu sünnib 
ühendus taeva ja maa, ajaliku ja 
igavese vahel!

"Te võtate vee ja ütlete, et igaüks, kes 
on sellega ristitud, on koos Kristusega 
maha maetud ja üles äratatud surnuist! 

Te võtate tüki leiba ja ütlete, et see on 
Kristuse ihu, ja mõne piisa veini 
kohta te ütlete, et see on Jeesuse veri!

Te loete paberist tehtud raamatut ja 

https://tartupastoraat.ee/konverents

3.-4. märtsil on Tartu Pastoraadis 
tudengitele ja noortele täiskasvanu-
tele mõeldud konverents, kus arutle-
takse puhkamise vajalikkuse üle. 

Meid ümbritsev maailm on kiire. See 
ei maga iialgi ega võta aega maha. 
Võib tekkida tunne, et ka mina ei tohi 
seda teha. Piiblist vaatab aga vastu 
mõnevõrra teistsugune arusaam – töö 
on küll oluline, kuid vähemalt sama 
tähtis on seda tasakaalustav puhkus. 
Puhkamine annab jõudu ja loob 
võimaluse kohtumiseks Jumalaga. 
Kiiruse müra seda ei võimalda.

Mida puhkuse juures silmas pidada? 
Mida Piibel ütleb? Kuidas leida sobiv 
viis puhata? Kas ja kuidas on sellega 
seotud minu iseloomu eripära? Mille-
le öelda ei ning millele jah? Kas see, 
millega tegelen, teeb minust minu või 
leian oma identiteedi Jumala juures? 
Millised küsimused kerkivad seoses 
puhkamisega üles koguduse konteks-
tis? 

Osavõtutasu on 47€, üliõpilasele 34€. 

Kõnelevad Kristjan Luhamets, Ele 
Paju, Urmas Viilma, Josh Viinalass, 
Piret Laikre, Robert Bunder, Tõnu 
Lehtsaar, Arno Lehtsaar, Jakob 
Remmel, Liina-Liis Nõmm ja Karita 
Kibuspuu. 

Rööprähkleja
Noortekonverents

26. jaanuaril täitus 30 aastat Jānis 
Vanagsi valimisest Läti Evangeelse 
Luterliku Kiriku peapiiskopiks. 
Kolme kuu pärast saab temast LELK 
kõige pikaajalisem kirikupea. Vanags 
on pärit Liepājast. Ta töötas esmalt 
keemiaõpetajana. Kirikuõpetajaks 
ordineeriti ta 1. detsembril 1985. 

Läti peapiiskop
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