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Juhtkiri
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Läbi ajaloo on maailma ikka aeg-
ajalt raputanud rasked olukorrad, 
mis on erinevaid piirkondi rängalt 
laastanud. Tänaseks oleme läbimas 
taas üht kriisiaega, kuid seekord ei 
jätnud see kogu maailmas tõenäo-
liselt kedagi puudutamata. Roh-
kem või vähem, otsesemalt või 
kaudsemalt sai sellest vist tõesti 
igaüks osa, sest paljud valdkonnad 
meie tavapärases elus on üksteise-
ga tihedalt seotud. Näiteks majan-
dus, kaubandus, turismisektor on 
kõik üksteisest sõltuvad ja samas 
mõjutavad sealsed raskused ka 
meie või mõne meie lähedase iga-
päevaelu toimimist.

Samas on keerulises olukorras 
olles alati mõistlik lahendusi otsi-
da ja sellest on võimalik ka välja-
pääsu leida. Nii sunnivad rasked 

ajad rohkem mõtlema jäävatele 
väärtustele meie elus, suunavad 
ehk mõistma meie haavatavust ja 
seetõttu rohkem arvestama igavi-
kulise perspektiiviga.

Seekordses Sulases vaatame sa-
muti nii tagasi kui paradoksaalselt 
seeläbi ka tuleva suunas. Kaarli 
koguduse kunagise õpetaja Lem-
bit Tedderi jutlus Kolmainupü-
haks, mille avaldame muutmata 
kujul, on pärit samuti meie rahva 
jaoks keerulisest ajast – aastast 
1953, kuid on niisama aktuaalne 
ka täna, sest käsitleb ajatut tee-
mat. Meenutame tänuga ka teist 
kunagist Kaarli koguduse õpetajat 
Paul Voldemar Koppelit, kelle jä-
reltulijad kinkisid hiljuti kogudu-
sele tema koduarmulauariistade 
komplekti, luulekogu ja mõned 

esemed veel.  Mõlema õpetaja 
teenimine Kaarli koguduses kat-
kes ootamatult, L. Tedder suri 
noore, 41-aastase mehena ja P. V. 
Koppel saadeti 46-aastasena van-
gilaagrisse.

Isa Ain Peetrus jätkab oiku-
meeniliste kirikukogude tutvus-
tamist ja jõuab seekord Konstan-
tinoopolis aastal 381 aset leidnu 
kajastamiseni. Anu Allikvee tut-
vustab omaaegse aktiivse ja kirg-
liku kunstikoguja, Kaarli kogudu-
se liikme Alfred Rõude keerulist 
elukäiku ja mõttemaailma. Tema 
üks lemmiksalme oli: „Ja nüüd 
jääb usk, lootus ja armastus.“ 
(1Ko 13:13). 

Seekordne intervjuu on toi-
meka ja alati rõõmsameelse Kaar-
li Kooli lasteaia õpetaja ja huvijuhi 
Mari-Ann Oviiriga, kelle elukäik 
on äärmiselt põnev ja kogemus-
telt rikas olnud. Loomulikult on 
ka sel korral lugemiseks leitav 
südamlik mõtisklus Maara Vindilt 
koos kauni illustratsiooniga.  

Lahket lugemist soovides
Sulase toimetus

A. J. Thamburaj (1939–), Püha kolmainsus. Õlimaal enne 1982. a.
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Tolsamal ajal ütles Jeesus: “Ma tänan 
sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle 
oled peitnud tarkade ja mõistlike eest 
ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, 
Isa, sest nõnda on see sündinud sinu 
head meelt mööda”. Mt 11:25–26

Ühel kaunil tunnil Issand Jees-
us Kristus rõõmustas Pühas Vai-
mus, rõõmustas Isa tarkade nõude 
üle, mis on saanud avalikuks. Ta 
kiitles sel tunnil siis Isa armastu-
sest ja sellest, et väetitele on õnd-
suse tee avatud.

See Kristuse sõna on tähtis ka 
selles mõttes, kuidas tuleb õiges-
ti mõista Jumala kolmainust ole-
must.

Jumala kolmainus olemine, see 
on saladus tarkadele ja mõistlike-
le ja ometi tema sees on varjule 
pandud sügav tõde, kinnitav tõde 
väetitele.

Kui tänane kolmainu Jumala 
püha meid sellise küsimuse ette 
seab, siis olgu meile kõigepealt 
teada see, et usk ainsasse Juma-
lasse on läbi teinud pika arengu-
tee. Palju on tulnud selle usu pä-
rast võidelda. Sest kui küll Iisra-
elile anti tunnetada: Jumal on 
ainsus, pole teisi jumalaid Tema 
kõrval – siis eks me tea ka seda, 
kui mitmel korral, kuidas Iisrael 
langes ära sellest usust: kas alga-
me kuldvasikaga, või läheme läbi 
kohtumõistjate aja, või puutume 
kokku Baaliga ja teiste ebajuma-

latega. Kõige selle sees on saanud 
avalikuks Jehoova sõna: ma olen 
püha vihaga Jumal ja ei taha, et 
sa teisi jumalaid minu palge ees 
kummardad. See püha vihaga Ju-
mal on ainsus. Selle ainsa Jumala 
püha viha ei lähtu mitte sellest, et 
Tal oleks hale meel, et inimesed 
üht või teist kuju kummardavad – 
vaid et Tal on hale sellest, et eba-
jumalad nõuavad nende kummar-
dajaid, oma lapsi, endale ohvriks. 
Ebajumal oma lapsed sööb.

Aga kuidas on meiega? Kui Isa 
on meid oma näosse loonud, siis 
Isa tahe ja Isa võitlus meie pärast 
on, et me peame tulema järele-
mõtlemisele selles, kuidas Isa arm 
tahab meid hoida hukatusest ja 
kuidas Isa arm tahab meid päästa 
igavesele elule.

Jumal ei jää meile enam mit-
te kaugeks Isaks, kelle käest Tema 
laps ka kaduma võib minna, vaid 
see Isa saab meile lähedaseks Poja 
kaudu, kes oma käe me järele väl-
ja sirutab. Aga Ta saab meile veel 
lähedasemaks selles, et me mitte 
ainult ei näe Isa ja Poega, vaid et 
me kogeme ja tunnetame ja ela-
me läbi endas seda Vaimu väge, 
millest Jeesus Kristus tunnistas. 
Kui Ta ütles: Ma ülistan Sind, Isa, 
taeva ja maa Issand, et Sa selle 
oled peitnud tarkade ja mõistlik-
kude eest ja oled selle ilmutanud 
väetitele. – Väetitele inimlastele 
on antud tajuda Isa riigi suurust ja 
täiust.

Küll on palju vaidlemisi olnud 

nii minevikus kui tänapäevalgi 
selle mõistatusliku tõetunnetuse 
üle. Paljud ütlevad: kuidas saab 
üks isik olla kolmes ja kuidas saab 
kolm olla taas ühes isikus? Kas siin 
pole kirik mitte läinud väärale 
teele?

Aga kallid kristlikud sõbrad, 
vennad ja õed! Kui me ühte isa 
tunneme ja selle isa ja laste va-
hel valitsevad erilised sidemed, 
siis me isa kaudu tunneme lapsi 
ja laste kaudu võime tunda isa, ja 
nõnda sugupõlvede kestel. Nad 
on kõik nagu ühe pitserimärgiga 
märgitud. 

Issand kord ütles: kes on mu 
ema ja vennad ja õed? – Kas seda Ta 
ütles siis ainult neile, kes lihas olid 
Kristuse ligida? Ei, vaid see sõna 
on öeldud kõigile, nendegi kohta, 
kes samas vaimus ja samas usus 
iial on koos Jumala sõna juures.

Ärgem saagem valesti aru: kui 
Isal ja Pojal on kokkukuuluvus ja 
on armastus, siis Isa ja Poeg on 
ühe Vaimu kandjad ja neid ei saa 
lahutada. Oleks väärarusaamine 
kui kristliku kiriku kuulutust ta-
hetakse näha kolmsuses — Isas, 
Pojas ja Pühas Vaimus eriolemus-
tena. Kui aga oleme Nelipüha ko-
gudus ja oleme saanud Nelipüha 
vaimu, siis mõistame õigesti. Sest 
millest kiitles siis Kristus, kellest 
kiitles apostel? Eks Ta kiidelnud 
sellest, et ta omaaegses koguduses 
võis kuulutada, et Isa arm ja tahe 
oli, et Poeg pidi ilmuma maail-
masse, see on, et Isa sõna sai ava-
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likuks Pojas Püha Vaimu kaudu. Ja 
meie Kristust omades näeme Po-
jas Jumala täiust.

Paljud targad filosoofid ja mõt-
lejad on ütelnud: ma olen oma 
mõtteist otsinud Jumalat ja pole 
teda mitte leidnud, või: me oleme 
taeva läbi uurinud pikksilmade ja 
teleskoopidega, aga Jumal jäi mei-
le leidmata. – Ometi meie, kes 
me oleme ehk väetid teaduses, ja 
filosoofias, astronoomias ja võib-
olla matemaatikas – meie tohime 
ütelda: tänu Sulle, Isa, taeva ja 
maa Issand, et Sa meile ennast Po-
jas oled ilmutanud. Tänu Sulle, et 
Sa andsid mõista meile, et me elu-
le ei tee mitte lõppu see, mida ni-
metatakse surmaks, vaid et meie 
elu on alguse ja lõputa selles Isas, 
kelle nägu peelgeldub Jeesuses 
Kristuses, ja kelle Püha Vaimu me 
omame siis, kui Kristuse armust 
tohime tulla elavale usule.

Kui me nüüd oleme kui lapsed, 
väetid lapsed, kui meil on vähe 
maailma tarkust ja sellest seisuko-
hast me puudulikult oskame kõiki 
häid asju maailma teedel kasuta-
da, siis ometi üks asi meil on: meil 
on lapse õigus. Meil on julgus pal-
vekäed kokku panna selles, et me 
ka muredes ja hädas näeme Isa ta-
het ja et me Isa südant täielikult 
usaldame. Sest me teame: Tema 
on kõik loonud, kõik tuleb Tema 
käest. Ühtegi tööd pole meil tar-
vis pooleli jätta, ühtki häda ei ole 
tarvis karta – vaid nagu laps usal-
da Teda: küll Isa meile ikka igapäe-
vast leiba annab!

Aga, armsad vennad ja õed! 
Mida saame ütelda siis, kui räägi-
me patust, kui räägime inimeste 

suurtest soovidest täiuslikkuse 
suhtes? Kas oleme täislikkuse saa-
vutanud? Kas oleme saanud sel-
leks tõeliseks inimeseks, kes on 
väärt minema sisse igavesse elus-
se?

Ei, seda me pole veel mitte 
saavutanud. Aga kui küll meie 
oleme väetid, siis ometi kord üks 
väeti Laps sündis Petlemmas, ja 
kord see Väeti Laps viidi surma 
kõigist põlatuna ja maha jäetuna 
Kolgata ristile. Ja seal me saime 
tugevaks. Me tohime jälle lapse 
kombel käed risti panna ja ütelda: 
tänan Sind, et Sa oled mind ven-
naks nimetanud, Jeesus! Tänan 
Sind, et Sa õe kallist nime mulle 
ei ole keelanud! Tänu Sulle, et 
mul Sinus on lunastus pattudest, 
tänu Sulle, et mul on suur lootus 
Sinus, et ka mina pean üles tõus-
ma eluks!

Kas saame mujalt sellist armu? 
Kas mujalt võib meile vastu vaa-
data see armsaim nägu, kaunis ja 
püha? See nägu, puhas pattudest 
ja kirgedest puutumata? Kus mu-
jal õpime Jesuse nägu armastama 
nõnda, nagu laps armastab ema 
nägu, kelles ta võib rõõmustada 
ka mures ja hädas?

Ei kuskil mujal. Seepärast tänu 
Sulle, Isa, et Sina meile Poja oled 
andnud!

Aga kas saame minna mööda 
Pühast Vaimust? Kas saame minna 
mööda Pühast Vaimust, mis meid 
peab Jumala tembliks tegema?

Kes ja mis oleksime siis, kui 
igal pühapäeval oma kirikuis ai-
nult mälestaksime Jeesust Kris-
tust? – Siis oleksime küll väetid 
kõige väetimatest. – Aga täna to-

hime oma pühakojas öelda: Tänu 
Sulle, Issand selles, et me mitte 
ainult Sinu surnud templid ei ole, 
vaid et meis on ruumi ja maad 
Pühale Vaimule, mis teeb elavaks 
nõnda, et võime olla rahunõudjad 
inimeste ja Jumala ees, rahunõud-
jad maailmas ja Jumala riigis. Et 
oleme rahu ja armuga, usu ja loo-
tusega täidetud: et oleme need, 
kes me küll vanaks saame, aga 
ometi iga päev uueks saame Püha 
Vaimu läbi: kes me küll oleme nai-
sest sündinud ihulikuks surmaks, 
aga ometi oleme Püha Vaimu läbi 
uuesti sünnitatud igaveseks elusk.

Mis ja kes oleksime meie, kui 
meil ei oleks osa Pühast Vaimust? 
Kas võiksime siis rääkida kogudu-
se ühendusest, pühade osasaami-
sest? Ei, siis oleksime igast tormist 
pillutada, igas hädas hukkumas.

Aga nüüd Püha Vaimu läbi tea-
me: Isa arm on Pojas ilmunud ja 
Püha Vaim on Pojas meile osaks 
saanud nõnda, et teame: rahu 
ja rõõm, usk ja kindel lootus on 
meile osaks ja me võime uuesti-
sündinud lastena kord jõuda Isa 
igavesse riiki.

Kui täna tunnistatakse, et kol-
mainsus Jumala tahte tarkadele 
ja mõistlikkudele on varjule pan-
dud, sest et kolme on raske üheks 
teha ja ühte raske teha kolmeks, – 
siis meie tohime mõelda ja tunda 
ja teada: meile ei ole pahanduseks 
see, et meil on Kolmainus Jumal.

See Kolmaius Jumal on meis-
se istutanud esimese eluidu. Isa 
on see, kes paneb me südamesse 
elu ja kui see alus on pandud, siis 
näeme, kuidas Jeesus Kristus sel-
lel õigel põhjal ka tänapäeval võib 
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kasvada ja suureks saada meie sees 
nõnda, et me enam ei jälgi Jeesust 
mitte ainult kui kord olnud aja-
loolist suurust, vaid et võime Teda 
leida ja näha oma südames, oma 
kaaslases, igaühes, keda võime 
nimetada vennaks ja õeks. – Veel 
rohkem, ka seal, kus ei ole Jees-
ust, kus ei ole veel Jumalat – sest 
ka seal on olemas kõik need või-
malused ja eeldused eluks. 

Kui siis Isast alus on pandud, 
et Poeg võiks sealt välja kasvada 
kui kaunis lill keset talve, külmal 
ajal, siis meie, oma ihu poolest 
patuste surmalaste, süda täide-
takse Püha Vaimu läbi rahu ja tõe-
ga nõnda, et tast omakorda võib 
langeda hea ja kallis seeme heale 
põllumaale selleks, et Isast võiks 
Poeg esile kerkida ja Pojas võiks 
Vaim suureks saada nõnda, et me 
ka võime kiidelda: Tänan Sind, Is-
sand, selle kauni eest, mil Sa oled 

min loonud! Tänan Sind, et Sa 
mulle teada annad, et ma ei pea 
patus surema! Tänan Sind, kes Sa 
oled mind täitnud Püha Vaimuga 
nõnda, et ma tunnen: mu ees on 
taevad avatud, need taevad, kus 
ma kord pean nägema Isa ja Poega 
ja Püha Vaimu täies tões, siis, kui 
ma maised riided maha panen, kui 
olen oma tee siin lõpetanud.

Siis omame kõik elu Isas, oma-
me kõik Pojas ja Pühas Vaimus kui 
selles, kes tunnistab: inimene, sa 
pole mitte lihalik, vaid vaimulik! 
Mis küll lihas külvatakse, peab 
vaimulikult lõigatama, siis kui 
oled käinud oma eluteed Kristu-
sega.

Meil on käsk ja prohvetid. Ja 
käsk ja prohvetid kuulutavad elu-
täiust: Kristus Jeesus, Ta näitab 
meile lunastust ja pühitsust ja teed 
sellesse: Püha Vaim, Ta saab meile 
viimaks lõplikuks osaks nõnda, 

et võime tunda ja mõista Juma-
la õndsuseplaani täitumist endas, 
maailmas ja kõige loodu juures. 
See on siis, kui laheneb viimne 
mõistatus, kui arm armusse tun-
gib ja kui laps Isa rinnal rahu leiab. 
Ei seal ole enam küsimusi kolmai-
nsusest, ei millestki muust, vaid 
ühte siis me tunneme: nüüd olen 
Sind leidnud, minu Jumal, ja Sina 
oled mind leidnud ja me oleme 
üks armastuses ja igaveses elus!

Kord Issand rõõmustas: ma tä-
nan Sind, Isa, et Sa selle väetitele 
oled ilmutanud.

Andku Jumal, et ka meie oma-
me selle kauni tunni, kus võime 
teada, tunda ja tänada, et Isa mee-
lepärast on olnud anda oma lastele 
riik, millele lõppu ei tule. Aamen.

Kaarli koguduse II pihtkonna õpetaja 
(1947–1954) Lembit Tedder

„Pange tähele lilli väljal, kuidas 
nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega 
ketra, aga ma ütlen teile, et isegi 
Saalomon kogu oma hiilguses ei 
olnud nõnda ehitud nagu igaüks 
neist“ (Mt 6: 28,29).

Lilled on Jumala loomingu üli-
maid ilminguid oma puhtuse, süü-
tuse ja ilu poolest. Lillede maailm 
on rikkalik, alates umbrohtude 
kaunitest õitest, kuni liiliate ja 
rooside kuninglike õiekroonideni.

Eelpool toodud kirjakoht jät-
kub: „Kui aga Jumal nõnda rüü-

tab väljal rohtu, mis täna on ja 
homme visatakse ahju, eks siis 
veelgi enam teid, nõdrausulised!“

Pühakiri tuletab meile meelde, 
et meie, inimesed, loodud Jumala 
näo järgi, oleme veelgi kaunimad 
lilledest väljal. Jumal on kinkinud 
meile usu ja armastuse, lootuse 
Jumalariigile ja pääsemisele, on 
jaganud meile voorusi – kauneid 
mõtteid ja üllaid tegusid. Eriti 
selgelt näeme seda lastes, kes on 
nagu lillekesed: puhtad, süütud, 
patuta. Jeesus ütles: „Tõesti, ma 
ütlen teile, kui te ei pöördu ega 
saa kui lapsed, ei pääse te taeva-
riiki „ (Mt 18:3):

Kristliku ajakirja „Valgus“ 
1931. aasta 9. septembri numbris 
on Nils Kastbergi artikkel „Lil-
lekristlased“. Seal võrreldakse 
lilledega tõelisi kristlasi, kes on 
täidetud Jumala Vaimuga ja levita-
vad kogudustes nagu värsket lille-
lõhna.

Ülemlaulus võrreldakse kogu-
dust, Kristuse mõrsjat, liiliaga. 
„Mina olen Saaroni liilia, orgude 
lilleke“ (Ül 2:1). Terve Ülem-
laul on täidetud piltidega rohu-
aedadest ja lillekestest. Lilled on 
armastuse sõnumitoojad, mis 
kuuluvad armastusega kokku. 
Kingitakse ju lilli sõpruse ja 

Lilled Pühakirjas
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armastuse märgiks.
Jeesust Kristust on ammustest 

aegadest võrreldud punase roo-
siga. Kibuvitsakroon, mis kan-
natavale Kristusele pähe pandi, 
muutis Issanda Punaseks Roosiks. 
Ka armastatud laulusalm ütleb: 
„Üks roosike on tõusnud küll 
õrna juure seest … Mu armsast 
roosikesest Jesaja kuulutas …“

Ka Neitsi Maarjat on luules ja 
maalikunstis võrreldud roosiga. 
Roosikesele, Neitsi Maarjale, tõi 
ingel Gabriel õitsva liiliaoksa, 
nagu võime näha sajanditevanus-
telt kristlikelt maalidelt. Liilia on 
sõnumiks Jumalalt Eneselt.

„Aga kuuendal kuul läkitas 
Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, 
mille nimi on Naatsaret, neitsi 
juurde, kes oli kihlatud Taaveti 
soost Joosepi-nimelise mehega. 
Selle neitsi nimi oli Maarja“ (Lk 1: 
26, 27). Jumala sõnum oli: „Rõõ-
musta, sa armuleidnu! Issand on 
sinuga!“ (Lk 1: 28).

Maurice Maeterlinck on loo-
nud suurepärase teose „Lillede 
tarkus“, kus ta avab meile lillede 
hingeelu, mis väljendub nende 
tarkuses ja leidlikkuses ning 
armastuses, mis ületab kõik sea-
tud piirid. Jumal annab lilledele 
tarkust, kuidas putukate, mesi-
laste ja tuule abiga saata oma 
eemal viibivatele armsamatele 
armusõnumeid. Lilled ei saa ju 
ise liikuda, nad liiguvad vaid teiste 
kaasabil ühest paigast teise. Tege-
likult on ka meie, inimeste, liiku-
mine vaid näiline. Jumal asetab 
meid ühte kindlasse paika, kust 
saame edasi liikuda üksnes Jumala 
tahtel. Öeldakse, et Jumal on 

andnud inimesele vaba tahte, aga 
alates sellest hetkest, mil inimene 
on oma südamesse vastu võtnud 
Jumala armukutse, on tema tahe 
allutatud Jumala tahtele. Ja kui 
me pole nõus Jumala plaanidega, 
siis on see lihtsalt mäss Jumala 
vastu. Jumal ootab meilt kannat-
likkust, sest üksnes Tema teab, 
mis on meile, Tema lastele, kõige 
parem. Meil tuleb usaldada Jumal 
Isa, Poega ja Püha Vaimu.

Jumal laseb lilledel kasvada 
oma päikese valguses ja kastab 
taimi oma vihmaga ning laseb neil 
puhata talveunes. Jumal kannab 
hoolt kõigi ja kõige eest.

Aga kui paljud inimesed unus-
tavad kasta oma toa- ja aialilli, kui 
väljas lõõskab päike ja taimed när-

buvad. Lilled kisendavad: „Meil 
on janu!“ aga inimeste kõrvad on 
kurdid nende hädakisale.

Janu tundis ka Kristus oma 
kannatuste lõpul ristipuul öeldes: 
„Mul on janu“ (Jh 19:28). Mitte 
keegi ei pakkunud vett Temale, 
kes oli jaganud elavat vett inimes-
tele, keda Ta patust lunastas. 

Kuid meie saame anda täna ja 
praegu elavat vett igale janusele, 
igale teekäijale, sest me ammu-
tame seda Jumala sõnast, Püha-
kirjast. Juhtigu Jumala Vaim meid 
selle hea juurde!

„Issanda Jeesuse arm olgu kõi-
kidega. Aamen“ (Ilm 22:21).

Maara Vint
17. veebruaril 2020 Vääna-Jõesuus
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Hea “Sulase” lugeja! Eelmises 
numbris alustasime oikumeeni-
liste kirikukogude avastamist ja 
selles numbris astume sellel teel 
edasi, jõudes teise oikumeenilise 
kirikukogu juurde, mis toimus 
381. aastal Konstantinoopolis. 

Rahvatarkus ütleb, et korda-
mine on tarkuse ema. Seetõttu 
toon siinkohal (ning ka edasistes 
numbrites) veelkord ära kõigi 
seitsme oikumeenilise kirikukogu 
toimumiskohad ja -ajad. Praegu 
käsitletav kirikukogu on paksus 
kirjas, mis annab parema ülevaate, 
millisest just juttu on ja kuhu ta 
asetub ajaloos (nii geograafiliselt 
kui ka kronoloogiliselt):
1. Nikaia I kirikukogu – A.D. 325 
2. Konstantinoopoli I kirikukogu 
– A.D. 381 
3. Efesose kirikukogu – A.D. 431 
4. Kaltsedoni kirikukogu – A.D. 
451
5. Konstantinoopoli II kirikukogu 
– A.D. 553 
6. Konstantinoopoli III kirikukogu 
– A.D. 680-681 
7. Nikaia II kirikukogu – A.D. 787 

Eelmisest “Sulase“ numbrist 
saime teada, et esimese oikumee-
nilise kirikukogu tähtsus seisnes 
selles, et see oli päris esimene 
katse jõuda konsensusele kirikus 
läbi üldise arutelu. See oli esi-
mene samm, et fikseerida süste-

maatiliselt Kiriku dogmade kulgu 
ja arenemist. 

Saime teada, et pärast Nikaia 
kirikukogu muutus Kirik auto-
riteetseks ja seda suuresti tänu 
asjaolule, et keiser Constantinus 
Suur (valitses 306–337) ise oli 
ristiusku. Ning seetõttu ei tohti-
nud tihtipeale ka Kiriku kehtesta-
tud seisukohti kritiseerida. Kiriku 
autoriteet kasvas veelgi enam 
pärast Constantinust valitsenud 
keiser Theodosiuse I (valitses 
379–395) ajal.

Keiser Theodosius I oligi see, 
kes kutsus kokku järgmise oiku-
meenilise kirikukogu, mis  toi-
mus Konstantinoopolis. Sellest 
järgmine toimus juba Efesoses. 
Tänases numbris käsitlemegi teist 
oikumeenilist kirikukogu, mis lei-
dis aset Konstantinoopolis 381. 
aastal. Siinjuures on oluline esi-
tada selgitus, et lugejal ei tekiks 

segadust. Oikumeenilisi kiriku-
kogusid on Kiriku ajaloos seitse. 
Ning üks viis neid fikseerida ongi 
lihtsalt järjekorras, andes neile 
numbrid ühest kuni seitsmeni. 
Kuid sageli on neid meeles peetud 
ka toimumispaiga järgi. Ja nagu 
näeme, siis Konstantinoopolis lei-
dis aset kolm oikumeenilist kiri-
kukogu, millest esimene on teine 
oikumeeniline kirikukogu, mida 
tuntakse ka Konstantinoopoli I 
kirikukogu nime all.

Konstantinoopol on Istanbuli 
endine nimi, mis oli laialt kasu-
tusel siis, kui sealses piirkon-
nas valitses veel ristiusk. Kreeka 
keelest tõlgituna tähendab see 
“Constantinuse linna”, mille asu-
tajaks oligi Rooma imperaator 
Constantinus ise ning millest sai 
ka tulevase Ida-Rooma keisririigi 
pealinn. 

Teame, et Nikaia kirikukogu 
suurimaks panuseks oli Ariuse 
eksiõpetuse hukkamõistmine. 
Ariuse eksiõpetus seisnes asja-
olus, et tema arvates ei olnud 
Jeesus kui Jumala Poeg igavene, 
vaid loodud isik. Võime öelda, et 
sealselt kirikukogult lahkusid kao-
tajatena Arius ja tema pooldajas-
kond. Kuid ometi ei tähendanud 
see veel seda, et Nikaia kirikuko-
gul kehtestatud kaanonitega oleks 
Ariuse eksiõpetus Kirikust lõpli-
kult välja juuritud. Pigem vastu-
pidi. Arius oleks sellest just nagu 
jõudu ja indu juurde saanud, ning 
ta jätkas siiski oma joont ja püüdis 

KONSTANTINOOPOLI I KIRIKUKOGU – 381 A.D.

(TEINE OIKUMEENILINE KIRIKUKOGU)
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oma tõekspidamisi igapäevases elus läbi suruda. Kui 
Nikaia kirikukogu andis välja ka usutunnistuse, mis 
on Kiriku ametlik dokument kuni tänaseni, siis Ari-
use jaoks oli see paljuski vaid tõlgendamise küsimus. 

Võib öelda, et Konstantinoopoli esimese kiriku-
kogu suurimaks eesmärgiks oligi panna lõplik punkt 
Nikaia kirikukogul käsitletule ning veelkord kinni-
tada Nikaia kirikukogu tähtsust ja seal formuleeri-
tud kaanonite kehtivust. Constantinus oli see, kes 
kutsus kokku esimese oikumeenilise kirikukogu. 
Kuid asja muudab veelgi keerulisemaks see, et tema 
poeg oli Ariuse eksiõpetuse järgija. See asjaolu oma-
korda põhjustas n.ö. kriisiolukorra.

Veelgi hullemaks tegi kogu olukorra ka see, et 
üks Ariuse jüngritest levitas seda eksiõpetust Euroo-
pas Doonau jõest põhja pool, ning seal levis see kui 
kulutuli. Nad võtsid selle õpetuse vastu teadmises, 
et seda usku on ka keisri pere ning seetõttu ei näinud 
nad selles mingit probleemi. Kuid probleem oli tege-
likult suur. Vaid mõned aastad pärast Nikaia kiriku-
kogul tehtud otsuseid hakkas keiser Constantinus 
kahetsema vastuvõetud otsuseid. Ta andis amnestia 
Ariuse eksiõpetuse liidritele ning saatis Athanasiuse 
(Nikaia kirikukogu nurgakivi) eksiili. Kuid Athana-
sius jätkas Ariuse eksiõpetuse vastu võitlemist ka 
eksiilis. Erinevad kirikuisad võtsid sõna keiser Cons-
tantinuse ebaõiglase käitumise kohta ning alustasid 
pikemat debatti Jumala Kolmainsuse teemal. Justni-
melt soov mõista ja lahti seletada Kolmainu Jumalat 
on tihti olnud paljude hereesiate (eksiõpetuste) alli-
kaks. Ariuse eksiõpetus ning sellest lähtuvad hilise-
mad eksiõpetused ei ole selles suhtes olnud mingiks 
erandiks. 

Konstantinoopoli esimese kirikukogu kutsus 
kokku keiser Theodosius, kes oli Ida-Rooma keisri-
riigi valitseja. 150 piiskoppi kogunesid sellele kiriku-
kogule ja nad olid kõik Idakiriku esindajad. Lääne-
kiriku esindajatest ei olnud kohal mitte ühtegi piis-
koppi. Läänekirik ei olnud kohale saatnud ka mitte 
ühtegi paavsti läkitatud esindajat. Olgu etteruttavalt 
juba öeldud, et Konstantinoopoli kirikukogul vas-
tuvõetud kaanonid ei jõudnud Rooma. Theodosius 
ratifitseeris Konstantinoopoli I kirikukogu otsu-

sed, kasutades selleks oma poliitilist võimu. Meil 
puuduvad igasugused tõendid selle kohta kohta, et 
mingidki teoloogilised diskussioonid oleks aset leid-
nud. Me lihtsalt ei tea, kas need kunagi toimusid või 
mitte. Kuid sellelegi vaatamata on mõningaid huvi-
tavaid asjaolusid, mida võime öelda Konstantinoo-
poli I kirikukogu kohta.

Me tunnistame peale Apostlite usutunnistuse ka 
Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistust, vaatamata 
sellele, et meil ei ole selle kohta säilinud dokumenti. 
Kaltsedoni kirikukogu, mille juurde me tuleme üle-
järgmises „Sulase“ numbris, kiitis selle usutunnis-
tuse heaks ning isegi tsiteeris seda. Me teame ka 
seda, et Konstantinoopoli kirikukogu kiitis heaks 
Nikaia kirikukogu kaanonid, mis tähendab seda, et 
ta kinnitas ka Nikaia usutunnistust. Kuid tollal olid 
ilmselt kasutusel usutunnistuse erinevad versioo-
nid. 70 aastat hiljem kasutas Kaltsedoni kirikukogu 
ühte säilinud versiooni ja teatas, et see on versioon, 
mis kinnitati Konstantinoopoli kirikukogul. Siin on 

Konstantinoopoli I Kirikukogu. 9. saj Bütsantsi käsikiri
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Nikaia-Konstantinoopoli usutun-
nistuse tekst sellisena, nagu see 
kinnitati Kaltsedoni kirikukogul:

„Mina usun ainsasse Jumalasse, 
kõigeväelisesse Isasse, Taeva ja 
maa, kõige nähtava ja nähtamatu 
Loojasse. 

Ja ainsasse Issandasse, Jeesu-
sesse Kristusesse, Jumala ainu-
sündinud Pojasse, kes enne 
aegade algust Isast on sündinud, 
Jumal Jumalast, valgus valgusest, 
tõeline Jumal tõelisest Jumalast. 
Sündinud, mitte loodud, olemu-
selt üks oma Isaga, kelle läbi kõik 
on loodud. Meie, inimeste pärast 
ja meie õndsuseks on Ta Taevast 
tulnud, Püha Vaimu läbi Neit-
sist Maarjast lihaks saanud, ja on 
saanud inimeseks. Kes meie eest 
on risti löödud Pontius Pilaatuse 
ajal, kannatanud ja maetud, kol-
mandal päeval surnuist üles tõus-
nud, nagu ütlevad pühad kirjad, 
taevasse läinud, istub Isa paremal 
käel ja tuleb taas oma kirkuses 
kohut mõistma elavate ja surnute 
üle, ning Tema riigil ei ole lõppu.

Mina usun Pühasse Vaimusse, 
Issandasse, kes elu annab, kes Isast 
ja Pojast lähtub, keda koos Isa ja 
Pojaga kummardatakse ja aus-
tatakse, ning kes on kõnelenud 
prohvetite läbi. Mina usun ühtain-
sat, püha, katoliiklikku ja apostel-
liku Kirikut, tunnistan ühtainsat 
ristimist pattude andeksandmi-
seks, ootan surnute ülestõusmist 
ja igavest elu tulevasel ajastul. 
Aamen.“

Suurim erinevus selles usutun-
nistuses on viimane osa, mis puu-
dutab Püha Vaimu. 

Konstantinoopoli I kirikukogu 
mõistis hukka järgmised eksiõpe-
tuste levitajad:
1. Makedoonlased – nemad eita-
sid Püha Vaimu jumalikkust. Nad 
on veel tuntuks saanud ka pneu-
matomahhide nime all.
2. Apollinaristid – nemad eitasid 
Jeesuse Kristuse tõelist ja täie-
likku inimeseksolemist. Apollina-
rius väitis nimelt ka seda, et Jumal 
Isa, Poeg ja Püha Vaim ei ole ole-
muselt võrdsed, et kõige kõrge-
mal on Jumal Isa, siis Jumal Poeg 
ja siis Jumal Püha Vaim.
3. Eusebiuse eksiõpetuse esin-
dajad – Eusebius väitis, et Kol-
mainus on ainult üks isik ja et Ta 
on ennast väljendanud erineval 
moel. Vanas Testamendis väljen-
das ta ennast kui Jumal Isa, Uues 
Testamendis väljendas ta ennast 
kui Jumal Poeg, ja pärast Kristuse 
kui Jumala Poja taevasseminemist 
tuli ta apostlite peale Püha Vaimu 
kujul.

Konstantinoopoli I kirikukogu 
kinnitas, et Püha Vaim on sama 
ja võrdne koos Isaga ja Pojaga 
ning mõistis hukka kõik eelnevalt 
nimetatud hereesiad ning heitis 
nende esindajad Kirikust välja 
(ekskommunikatsioon). Siinjuu-
res on oluline märkida, et Kiri-
kust väljaheitmine ei tähendanud 
eluaegset eraldatust. Pigem oli 
alati selle eesmärgiks valeõpetuse 
väljajuurimine, selle levitajate 
pöördumine õige usu juurde ning 
pöördumine tagasi Kiriku rüppe. 

Eraldiseisvaks teemaks oli sel-
lel kirikukogul ka Konstantinoo-
poli kui Ida-Rooma keisririigi 

pealinna tähtsus ja selle mõjuvõim 
võrreldes Roomaga. Siin hakkas 
tasapisi maad võtma poliitiline 
joon, mille eesmärgiks oli saavu-
tada täielik autonoomsus ja ise-
seisvus Roomast. Tihtipeale kasu-
tati sellistes sagimistes läbisegi nii 
poliitikat kui ka religiooni. 

Ning sellel kirikukogul puu-
dutati ka Maximuse küsimust, 
kelle piiskoplik pühitsus ei olnud 
kanooniliste normidega kooskõlas 
ja seetõttu ei saanud teda pidada 
Konstantinoopoli piiskopiks. Siin 
oli tegemist väga segaste ja umb-
määraste asjaoludega, kus segune-
sid nii sõprus, võimujanu kui ka 
poliitika.

Konstantinoopoli kirikukogu 
võttis vastu seitse kaanonit, neli 
neist olid doktriinid ja kolm puu-
dutasid kirikukorda:
1. Esimene kaanon kinnitas Nikaia 
kirikukogu tõesust ja sellel osale-
nud kirikuisade vastuvõetud kaa-
nonite kehtivust. Kõik eelnevalt 
mainitud eksiõpetused on hukka 
mõistetud ja kes iganes neid levi-
tab, heidab ennast välja osadusest 
Kirikuga.
2.Piiskopid ei tohi ennast segada 
tegevusse, mis jääb nende haldus-
alast välja. Iga piiskop peab jääma 
oma jurisdiktsiooni piiridesse ja 
mitte püüdma mõjutada piiskop-
kondi ja kogudusi väljaspool.
3.Kuna Konstantinoopol on Uus 
Rooma, siis kehtivad paavsti 
(Rooma piiskopi)  auprivileegid 
ka Konstantinoopoli piiskopile.
4.Mis puudutab Maximust ja 
tema piiskoplikku pühitsust, siis 
väidame, et ta ei ole kunagi olnud 
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ja ei ole ka praegu piiskop. Ning 
omakorda tema läbi viidud vai-
mulikupühitsused ei ole kehtivad. 
5. See kaanon aktsepteeris Anti-
ookia kirikuliikmeid, kes tunnis-
tavad Kolmainu Jumalat.
6. Kuues kaanon reguleeris korda, 
mille järgi võis piiskoppe süüdis-
tada valeõpetuse levitamises. Iga-
üks, kes seda soovis seda teha, pidi 
olema valmis laskma esmalt oma 
usku ning selle õigsust eksami-
neerida.

7.Viimane kaanon puudutas 
hereetikute tagasipöördumist 
Kirikusse. Uuesti ristimist ei pee-
tud reeglina vajalikuks. Kuid eran-
dina on siiski ära toodud sektid, 
kelle juures peeti seda vajalikuks. 

Kui Nikaia I kirikukogu keskne 
arutlusteema oli Kristus kui 
Jumala Poeg ning sellega seondu-
vad teoloogilised käsitlused, siis 
Konstantinoopoli I kirikukogu 
keskseks teemaks oli eelneva 
kirikukogu n.ö. jätk, ning sellele 
lisaks veel Püha Vaimu kui Kol-
mainu Jumala kolmanda isikuga 
seonduvad teoloogilised diskus-
sioonid, nendest lähtuvad eksi-
õpetused, nende hukkamõistmine 
ning usutunnistuse kohendamine. 
Seda kõike selleks, et püüda tuua 
selgust nii usu formuleerimisse 
kui ka inimeste teolooogilisse 
arusaama Kolmainu Jumala ole-
musest. Mingil määral kandis see 
ka vilja, kuid nii nagu igal medalil 
on kaks külge, nii oli ka selle kiri-
kukoguga. Vaidlused sellel teemal 

kestsid edasi ning arenesid erine-
vates suundades. Ning sellest kõi-
gest loemegi edaspidistes „Sulase“ 
numbrites. 

Kui Nikaia I kirikukogu ei 
suutnud Arianuse eksiõpetust 
välja juurida, siis võib öelda, 
et Konstantinoopol sai sellega 
enam-vähem hakkama. Lõpli-
kult ei kadunud see eksiõpetus 
kuhugi, ja teatud selle vormid on 
elus veel tänapäevalgi, küll väga 
väiksel skaalal. Kuid üldpildist see 
hereesia siiski kadus. Siinjuures 
tuleb tänu anda selle kirikukogu 
isadele, kellest toome esile Kapa-
dookia kirikuisad. Nende teoloo-
giline panus usu selgitamisel ja 
formuleerimisel (eriti Kolmain-
sust puudutaves küsimustes) on 
hindamatu.

Konstantinoopoli I kirikukogu 
jätkas imperiaaljuhtimise joont ka 
usku puudutavates küsimustes. 
See tähendas seda, et Ida-Rooma 
keisririigi imperaator püüdis riigi 
arengut ning sellega seonduvaid 
poliitilisi probleeme hoida enda 
kontrolli all. Mõistagi viis see järk-
järgult usu segamisse poliitikaga. 
Samal ajal, olles küll tagaplaanil, 
püüdis Ariuse eksiõpetus siiski 
leida pinda ning selle tagajärjel 
tulid esile erinevad uued eksiõpe-
tused: nestorianism, monofüsi-
tism, monoteletism – kristoloogi-
lised käsitlused, mis ongi järgmise 
oikumeenilise kirikukogu tee-
maks. See leiab aset aastal A.D. 
451 Efesoses. Ning kõigest sellest 
juba järgmises numbris.

Lisan siia lõpetuseks palvena laulu 
kiriku laulu- ja palveraamatust:

1.Meil Kristus on aluseks seatud,
teist alust ei ollagi saa.
Ta elavaks kiviks on saanud
ja meidki teeb elavaks Ta.
 
2.Ta tahab meid vormida, muuta
ja hoonesse laduda siis;
meid üksteise külge nii liita,
et kaoksid kõik vaenud ja riid.
 
3.Meid Jeesus on otsima tulnud
kui kodutuid eksimas teel.
Ta maailma valguseks saanud,
mis päiksena säramas veel.
 
4.Meid kutsutud valguse juurde
nii pimedast pattude ööst.
Sa rõõmusta, täna ja kiitle
ja kuuluta Issanda tööst.
 
5.Sul kuninglik-preesterlik amet, -
jää ustavaks, ohverda end.
Kas õieti vastutust tunned?
Pea meeles, miks kutsuti sind!

KLPR 240

Isa Ain Peetrus
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Paul Voldemar Koppel sündis 
19.05.1904 ukj Tallinnas tisler 
Jüri ja Julie Catharine Koppeli 
perekonnas üheksanda lapsena. 
Kokku oli peres 12 last. P. V. Kop-
pel on meenutanud: “Olen alati 
olnud kiindunud oma vanema-
tesse. Lapseeas, mälestuse koha-
selt, armastasin viibida vanemate 
seltsis rohkem kui omasugustega 
vallatades. Minu vanemad pole 
kunagi usuelule võõraks jäänud, 
vaid alati võitlejad eksijad kristla-
sed olnud. See mõju avaldub juba 
väga noorelt lastejumalateenistu-
sest osavõtmises Tallinna Kaarli 
kirikus, millise koguduse liikmed 
olid minu vanemad.” Paul Volde-
mari ristis Tallinna Kaarli kirikus 
õpetaja Johann Heinrich Brasche 
19.06.1904, samas kirikus sai ta 
22 aastat hiljem 23.05.1926 ka 
leeriõnnistuse.

Koolitee algas juba nelja-aas-
tasena Tallinnas väikelastekoolis 
“Leivarott”. Seitsmeaastasena siir-
dus Paul Voldemar vene vaeste-
lastekooli nn Prijutti (vene prijut 
– varjupaik), kust rahvusliku ta-
gakiusamise pärast – vähemuses 
olevad eesti poisid ja vene “prii-
jutid” tavatsesid omavahel rihma-
pannaldega võidelda – oli sunni-
tud viimasest klassist omal tahtel 
välja astuma. Sellest east on Paul 
Voldemarile eredalt meelde jää-
nud sagedased Pauluse koguduse 

pühapäevaõhtused jumalatee-
nistused Tallinna Rootsi kirikus. 
Jutlust oli noorel poisil küll ras-
ke jälgida, meeldis aga väga ko-
gudusega kaasa laulda ning mällu 
jäid vaimustavad laevad kiriku 
seintel. Sageli külastas ta isaga ka 
palvelaid Liivalaias ja Kaupmehe 
tänaval, kus, nagu ta ise on mee-
nutanud, talle miskipärast sealsed 
lihtsad kuulutused enam meeldi-
sid – võimalik, et ehk olin suurem 
ja sain rohkem aru. Paul Voldemar 
sai osa ka Tallinna baptistide Allika 
koguduse elust, tänu vanaemale, 
kes oli selle liige, ja emale, kes tih-
ti nende lugemise tundidest jõudu 
eluraskustega võitlemiseks leidis. 
Eriti jäid lapsele meelde pasuna 
ja keelpilli kooridega kaunistatud 
pühapäevased pärastlõunased pal-
vetunnid. Sel ajal pidid koolilap-
sed osa võtma ka Nevski katedraa-
li jumalateenistustest Toompeal, 
mida Koppel nimetas “luteri kiri-
ku vaimu lämmatamiseks”.

Koolitee jätkus Uue täna-
va algkoolis. “Selles koolis käies 
elasin üle revolutsiooniaja. Jäin 
usuelule võõramaks. Peale lõunat 
koolis käies ja igapäev kino eest 
möödudes lasti koolipoisse poole 
hinnaga pilta vaatama, mida meie 
koolist tulles ohtrasti kasutasime.” 
Mõnda aega käis ta ka Vene tänava 
algkoolis, kus lõi uuesti lõkkele 
võitluse tung kõlblise täiuse poo-
le, mis lapseeas oli istutatud.

Algkoolile järgnesid õpingu-

aastad 1920–26 Tallinna Linna 
Poeglaste Gümnaasiumis. “Alg-
koolis lõkkele löönud teaduse 
huvi ja kõlblise täiuse ideaal saa-
vad siin eriti hoogu. Viimane seisis 
korra ja kohuse täitmises. Kodune 
aeg oli täpselt ärajaotatud kasu-
likkude tööde peale, ka ema aita-
miseks, keda ma väga armastasin. 
Koolis asutasime seltsi vaimliste 
ja kõlbliste huvide äratamiseks 
ja kasvatamiseks. Andsime välja 
ajakirja “Kobruleht”, milles piit-
sutasime peamiselt õpilaste pahe-
sid. Võtsin osa igast võimalikust 
loengust väljaspool kooli ja kuu-
lasin karskuse kursusi. Olin juba 
siis ilmavaateliselt täiskarsklane – 
valget viina ei ole ma kunagi elus 
suhu võtnud, veini ja kodutehtud 
õlut lapselikus rumaluses olen 
mõned korrad maitsenud vane-
mate inimeste pakkumisel, kuid 
juba väga varakult sellele vastu 
astunud, kuna ta mulle loomult 
on vastikuks jäänud, eriti kõlbli-
se täiuse ideaali mõjul; ka ei ole 
ma kunagi teadlikult suitsetanud 
peale väikese poisina kastanja-
munakoores “popsutatud” taku 
ja sambla, sedagi mõned korrad. 
Õppeainetest huvitasid mind en-
diselt matemaatika, kosmoloogia 
ja mõteteteadus (psühholoogia ja 
loogika) ja muusika (käisin pal-
judes laulukoorides ise laulmas). 
Sealjuures kasvas aga huvi rohkem 
ja rohkem usuelu ja usuteaduse 
vastu.”

Pärast Gustaw Adolfi gümnaa-

PAUL VOLDEMAR KOPPEL (1904–1964)
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siumi lõpetamist tabas P. V. Koppelit haigus – vere-
mürgitus ja sellest tingitud komplikatsioonid, mille 
võitmiseks kulus tal ligi kolm aastat. “See oli viima-
ne katse Jumalal mind oma poole tõmmata. Ta aitas 
mind haigusest ilma defektideta otse imekombel 
välja, nii et ma võisin 1929. a II semestril ülikooli as-
tuda usuteadust õppima. Ülikoolis õppimise aeg on 
olnud mul tõsine töö ja pingutuse aeg, kuid ühtlasi 
sisemise edenemise ja kasvamise ning rõõmu aeg. 
Väljakujunenud kõlbline tase ja vaade hoidis mind 
eemale ülikooli seltside elust, peale Akadeemilise 
Usuteadlaste Seltsi ja kristlikkude seltside (Kristli-
ke Üliõpilaste Selts - K. S). Ema täielik andumine 
usuelule ja Jeesusest Kristusest jõu ammutamine 
usu läbi valude ja haiguste ning raskuste ja murede 
võitmiseks, täitis ka mind sügava usu, lootuse ja ar-
mastuse vägedega, nii et minugi eluallikaks sai Kol-
gata rist ja minu ainus igatsus ja püüd oli tõsiduses 

seda risti teenida ja selle läbi oma kalli ema vanadu-
se päivi ilusaks ja õnnelikus teha. Kuid Jumal lubas 
teda ainult minu püüdmiste suhtes minu esimest 
teadusliku töö auhinnaga kroonimist siin maa peal 
üle elada ja rõõmustuda. Järgmise aasta kevadel, 
märtsikuul 1933 kutsus Jumal teda siit maailmast 
oma päris kodu. See oli raskem löök mulle, kuid 
ühtlasi usus täienemise ja kasvamise aeg: ma elasin 
sel kevadel ülestõusmise pühi esmakordselt tõsiselt 
Jeesuse Kristuse ülestõusmise pühadena minu elus 
üle. Kallim varandus, mida ema mulle jättis, oli 
tema vana Piibliraamat, mida tema oma viimastel 
aastatel tüdimata luges ja endale märkis ja millised 
kohad minule igapäev ikka uusi ja suuremaid Juma-
la saladusi ja sügavusi ilmutavad Jeesuses Kristuses. 
Tarvitseb minul ainult ema vana Piibel lahti lüüa ja 
jälle voolab minust läbi uus Jeesuse Kristuse vägi ja 
jõud.”

Emale on ta  pühendanud ka mitu luuletust:

Ema

Ema, mu hele valgus
Sel pilvisel eluteel.
Su’st tungib mul uuest’ julgus
Kui kartma lööb süda ja meel.

Ema, su hella süda
Kui allik mind kosutab.
Sealt õrnust saan ammutada,
mis valud kõik lohutab.

Ema, sul pisar laugel,
Ses sageli süüdi ma jään.
Kui kastetilk läigib ta kaugel,
Sealt lapsena andestust näen.

Ema, su naerul nägu
Mul uinutab murede öö.
Oli see mu armastustegu,
Siis õnnitsanud Jumal mu tööd.

Ema, sa igavest elad!
Sull’ tuksub mu armastav rind!
Mull’ kostab su häälekõla,
Kui Jeesuses leidnud ma sind!
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Tartu Ülikoolis kirjutas lisaks 
veel teadusliku tööd «Psühhoana-
lüüsi metafüüfilised eeldused” ja 
„Psühhoanalüüsi waated kristliku-
le dogmale”, mis mõlemad hinna-
ti I auhinnaga. 

Kevadel 1934 lõpetas P. V. Kop-
pel Tartu Ülikooli usuteaduskon-
na mag theologiae astmega võrdleva 
usunditeaduse alal (“Psühhoana-
lüüsi vaated kristlikule dogma-
le”) ja sama aasta sügisel lõpetas 
ta kooliõpetaja kutse saamiseks 
didaktilis-metoodilise seminari 
usuõpetuse alal. 1934. aasta juu-
nis asus P. V. Koppel prooviaastale 
Nõmme Rahu kogudusse õpe-
taja Anton Eilarti juurde. Samal 
ajal andis ta ka usuõpetuse tun-
de Gustav Adolfi Gümnaasiumis. 
15.03.1935 otsustas Konsistoo-
rium, arvestades 27.–29.11.1934 
toimunud pro venia concionandi 
ja pro ministerio eksami tulemu-
si, prooviaasta tööd ja koguduste 
tarvidust kirikuõpetajate järele, 
lühendada Koppeli prooviaas-
tat ja lubada ta ordineerimisele. 
Ordineeriti ta palmipuudepühal 
14.04.1935 Tallinna Toomkirikus 
üldkiriku vikaarõpetajaks. Teenis-
tuskäik algas samal aastal Randve-
re koguduse ja Rohuneeme kabe-
li hooldajaõpetajana, kuhu ta jäi 
tööle 1937. aasta lõpuni.

Kirikutöö Kaarli koguduses 
sai alguse 1936 ja kestis 15 aas-
tat. 30.01.1936 valis koguduse 
nõukogu kolme kandidaadi seast 
P. V. Koppeli abiõpetajaks.(Kandi-
deerisid veel Elmar Pähn ja Jaan 
Audova.) ning kinnitati Konsis-
tooriumi 19.02.1936 otsusega  

(vabastades ta samal ajal kiriku 
vikaarõpetaja ametist).

Ametisse õnnistamine toimus 
24. mail. Jumalateenistusel tee-
nisid praost Aleksander Kapp, 
õpetajad Friedrich Stockholm ja 
Artur Sommer. 1941. aastal sai 
temast koguduse I pihtkonna õpe-
taja ajutine kohusetäitja. 

P. V. Koppel oli tegev ka väljas-
pool Kaarli kogudust: 1942. aastal 
valiti ta Venemaa eestlaste usulise 
teenimise korraldamise komitee 
liikmeks ja EELK Noorsootöö 
toimkonna liikmeks ning 1944. 
aasta lõpus Tallinna praostkonna 
kirikuelu korraldavaks õpetajaks; 
sama aasta lõpust kuni 1946. a 
kevadeni oli ta Tallinna praosti 
kohusetäitja ning 1945–49 Kon-
sistooriumi assessor, samuti tegi 
ta kaastööd Eesti Kirikule,  Laste 
Sõbrale ja Noorte Juhile.

Perekond
Oma tulevase abikaasa Ellinori-
ga (snd Vaidla) tutvus ta Kaarli 
Noorte Koondises. Ellinor oli 
õppinud Helsingi Kirikumuusi-
ka Instituudis ning töötas aastatel 
1952–1972 Kaarli koguduses or-
ganist-koorijuhina. Tütar Katri-
Julia Peetsalu on meenutanud: 
“Ellinori meisterlik oreli- ja kla-
verimäng saatis nii mõnigi kord 
noorteüritustel isa väljendusrikast 
soololaulu. Muusikaarmastus ja 
usk lähendasid neid ning südam-
lik sõprus kasvas peagi sügavaks 
armastuseks. Isa tundeavaldused 
tulevasele abikaasale väljendusid 
sageli luulevormis. Alati sisaldasid 
need ka tänu ja kiitust Jumalale, 

kelle vastu ta tundis piiritut ar-
mastust ja usaldust.” Nende laula-
tus toimus 22. juunil 1939 Kaarli 
kirikus. Perre sündis viis last: Jüri-
Mattias, Malle-Maria, Katri-Julia, 
Anne-Lydia ja Paul-Kristjan. 

Vanglatee viis Komisse
Teenimine Kaarli koguduses 
katkes ootamatult. Pühapäeval, 
13. septembril 1950 arreteeriti 
P. V. Koppel kiriku kantseleis oma 
kahe väikese lapse nähes. 

Tütar Katri-Julia on meenuta-
nud: “Lapsepõlvest mäletan oma 
isa vähe, ta oli pikkade päevade-
ga tööl. Ema rääkis, et eriti raske 
oli isal sõja-ajal, mil õpetajaid oli 
vähe – kes viidi Venemaale, kes 
põgenes Läände. Kogudus oli aga 
veel suur ning muidugi oli talitu-
si palju. … Isa võttis meid sageli 
kirikusse kaasa, teenistustele ja 
ka päevastele vastuvõtuaegadele. 
… Siis tuli 13. september 1950, 
mis nii minul kui nooremal õel on 
südamesse jäänud: kaks tumeda-
tes riietes meest tulid kantseleisse 
ning palusid isal kaasa tulla. Kõigil 
olid näod nii kohkunud! Koju me 
üksi minna ei osanud, juhatusest 
keegi mees viis meid Meriväljale. 
Läbiotsijad tulid koju. Emale öel-
di, et isa on eeluurimisvanglas.” 

“Kogemata KGB agendi kuul-
des ühe Nõukogude riigijuhi hal-
vustamine ja vestluses kantselei-
töötajaga avaldunud seisukoht, kui 
raske südamega ja vastu tahtmist 
peab riiklikel pühadel valitsust 
kiitma, olid olulised argumendid 
tema Siberisse saatmiseks. Leiti 
veel ka mõned jutlustest välja-
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Paul Voldemar Koppeli koduarmu-
lauariistade komplekt: 2 küünlajalga, 
veinikarikas, pateen oblaatide hoid-
miseks, krutsifiks, (karbis on küünlad), 
veinikann, tikitud initsiaalidega lina

kistud laused, paar valekaebust 
ja oligi piisavalt pühjust inimene 
kümneks aastaks ühiskonnast iso-
leerida”. 

Kui P. V. Koppel ära viidi, olid 
kõik lapsed väikesed – vanem 
poeg üheksa-, noorem kõigest ka-
heaastane. 

Karistuseks määrati 10 aastat 
vabadusekaotust. Vanglatee viis 
Komi ANSV-sse Uhta linna. Kuna 
õpetaja Koppeli tervis ei olnud 
kuigi hea, ei saadetud teda väli-
töödele ja ta töötas kas sanitari või 
kirjutajana. Vangilaagrist vabanes 
ta 1955. aasta maikuus. 

Jõelähtme ja Harju-Jaani 
koguduses
Septembris pöördus P. V. Koppel 
Konsistooriumi poole sooviga jät-
kata tööd kirikus ning võimalusel 
perekonna lähedal, kuna kõik lap-
sed olid veel kooliealised. 1955. 
aasta detsembrikuust määratigi 
ta Jõelähtme koguduse õpetajaks, 
kus teenis kuni 1963. a aprillikuu-
ni. 1961. aastast oli ta ka Harju-
Jaani koguduse hooldajaõpetaja 
ning alates 1963-ndast kuni sur-
mani koguduse õpetaja.

Katri-Julia Peetsalu meenutab: 
“Isale määratud töökoht Jõeläht-
me kirikus nõudis pühendumist, 
vastupidamist ja aega. Üksnes 
ühiskondliku transporiga tööl-
käimine võttis tunde. Olenemata 
ilmast ja kellaajast tuli maantee 
ääres seista ja hääletada, et koju 
tagasi pääseda. Muidugi oli häid 
inimesi, kes aitasid, kuid oli juhu-
seid, kus külmas, vihmas või tui-
sus tuli oodata tund või enamgi. Paul  Voldemar Koppeli karp lõkade ja kikilipsude hoidmiseks.
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Jõelähtme kirik vajas hädasti 
remonti, raha oli väga napilt. isa 
eestvedamisel ning kaasalöömisel 
ja vabatahtlike abiga viidi korras-
tustööd lõpule. Ema tikkis uued 
altarikatted, vanem õde maalis 
üle kiriku seintel olevad tekstid. 
Kirikuhoone sai värske ilme ja 
kogudusetöö elavnes. Loodi se-
gakoor, milles ka isa osales: isegi 
teenistuse ajal tuli ta kantslist või 
altarist ja laulis kaasa. Organisti 
ülesandeid täitis põhitööst või va-
badel nädalatel ema, koori esine-
misi täiendas kirikupühadel koo-
rijuhi Priidu ja meie venna Pauli 
klarnetimäng.Meie vanem vend 
jäädvustas olulised sündmused fo-
tolindile. Jõelähtme kirikus said 
leeriõnnistuse meie vanem vend 
ja õde.”

Paul Voldemar Koppel suri 20. 
aprillil 1964 ja on maetud Siselin-
na kalmistule.

Külli Saard

2004. a Jürikuu “Sulane” nr 2/36 
artiklit on täiendatud.

Kasutatud kirjandus:
Isiku toimik,  EELK Konsistoo-

riumi arhiiv
Eesti Kirik, 6.02.1936 nr 6
Kiriku Teataja, 22.02.1936

“Isade õnnistus. 2O mälestuslugu 
eesti vaimulikest”,   Johannes Esto 

Ühing 2015
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Oled üles kasvanud nõu-
kogude ajal kirikuõpetaja 
perekonnas. Lisaks oli Sinu 
isa Madis Oviir olnud poliit-
vangina sunnitööl. Kas Sinu 
lapsepõlv oli seetõttu teist-
sugune?

Jah, oli küll. Minu isa Madis Oviir 
(16.07.1908–02.07.1999) arre-
teeriti nõukoguduse vastase tege-
vuse eest, ta oli siis kooliõpetaja. 
Ta pidas nõukogudusevastaseid 
kõnesid ja see sai talle saatusli-
kuks. Kui ta Kaug-Idast Maga-
danist vangilaagrist koju pääses, 
õppis ta vaimulikuks. Eesti Vaba-
riigi ajal oli ta oma õpinguid Tartu 
Ülikoolis teoloogia teaduskon-
nas alustanud, aga need jäid siis 
pooleli. Ta oli lõpetanud Lääne-
maa Õpetajate seminari ja töötas 
kooliõpetaja ja -juhatajana enne II 
Maailmasõda.

Isa ameti tõttu kasvasime 
kodus. Vanemad tahtsid meid küll 
lasteaeda panna, aga kuna me või-
sime “ideoloogiliselt mõjutada” 
teisi lapsi, siis sinna me ei pääse-
nud.

Minu ema Valda (09.10.1923–
13.10.1988) oli lastearst, töötas 
Rakvere haiglas ja kooliarstina. 
Talle pakuti Tallinnas lastehaiglas 
juhataja kohta, aga abielu pasto-
riga tõmbas sellele kriipsu peale. 
Ema oli palju tööl ja tegi ka ööval-
veid ning isa oli lastega kodus. Mu 
vanemad kohtusid Nõmme kogu-
duses, isa pidas seal oma proovi-

aastat. Meie peres kasvas kolm 
last, vanemad vennad on Madis ja 
Jaagup. Minu isal on esimest abi-
elust 3 last – Mare, Aare, Mihkel. 
Nad on minust palju vanemad ja 
minu mängukaalasteks olid nende 
lapsed, kellega oleme üheealised. 

Mäletan veel, et meie küla 
lapsed käisid kolhoosi sööklas 
söömas, aga ma ei saanud sinna 
minna, sest meil oli alati toit laual. 
Mul on hästi meeles see tunne, 
kui võisime kolhoosi sööklasse 
koos teistega sööma minna.

Lapsepõlve juurde kuulusid 
muidugi ka loomad. Meil on olnud 
kanad, nutriad, koer ja kass. Jõu-
lulaupäeval käisime alati laudas ka 
loomadele paremat sööki viimas. 

Mis Sinu jaoks tähendas, et 
sa kristlikus peres kasvasid?

See oli loomulik osa minu elust. 
Ema ja isa olid sisemise kristliku 
hoiaku ning veendumusega. Iga-
päeva osa oli hommiku- ja õhtu-
palved ning söögipalved. Mäletan, 
et elasin sõpradele kaasa, kui nad 
kirikusse läksid, muretsesin koos 
nendega, et kas jäävad vahele või 
mitte, mina seda ju kartma ei 
pidanud. Olin nagunii palju kiri-
kus.

Ma käisin leerikoolis juba 
1984. aastal Viru-Jaagupis, isa oli 

Elu on rajatud kindlale kaljule – Kristusele
Intervjuu Kaarli koguduse lasteaia õpetaja Mari-Ann Oviiriga

Mari-Anne ristimispäeval 2. jaanuaril 1967 Viru-Jaagupis
Seisavad: Hillar Põld, Hendrik Oviir, Amalie Štern, Kumma, Eenok Haamer,  

Voldemar Ilja, Eha Haamer. 
Ees istuvad Madis ja  Valda Oviir koos laste Madise, Jaagupi ja Mari-Annega. 
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minuga siis väga range, ta ootas 
minult rohkem kui teistelt. Saime 
leerikooli eest ka hinded, mis 
kirikuraamatusse kirja pandud.

Kas kogu Sinu lapsepõlv 
möödus Viru-Jaagupis?

Jah, läksin õppima Tallinna peale 
keskkooli 18 aastaselt. Minu 
vanemad ei olnud Viru-Jaagupiga 
varem seotud. Isa on pärit Lääna-
maalt Vigalast ja ema Sõrve külast 
Rannamõisast. Isa läks Viru-Jaa-
gupisse tööle algse plaaniga vaid 
paariks kuuks, aga lõpuks jäi kogu 
eluks. Isa suri minu juures kodus 
Kivimäel. Saatsime 1998. vana-
aasta ära Viru-Jaagupis, 1999. 
aasta jaanuaris tuli ta minu juurde. 
Juulikuu alguses lahkus ta Jumala 
juurde. Töötasin tol ajal EELK 
Noorsootöö Keskuses ja sain juu-
nikuu kodus töötada, mis tol ajal 
ei olnudki nii tavaline. Minu ema 
suri oma kodus Viru-Jaagupis ja 
olin ka tema surma juures. See oli 
minu jaoks oluline. Võtsin tol ajal 
ülikoolist akadeemilise puhkuse, 
et ema kõrval olla.

Kas hakkasid varakult kiriku 
juures tegutsema?

Jah, olin koguduse organist 
umbes 10 aastat. Ma õppisin 7 
aastat Rakvere muusikakoolis kla-
verit  ja hakkasin siis  juba klaveri 
õpingutega paralleelselt kirikus 
orelit mängima. Olen ka profes-
sor Hugo Leppnurme juures ore-
lit õppinud. Tegin ka kirikumehe 
tööd. Lõin kella, koristasin kiri-
kut, tõin kirikusse ja panin val-

mis armulauariistad, hoolitsesin 
altari lillede eest. Suviti tuulutati 
kirikut, mina vastutasin kiriku 
akende lahti- ja kinnipaneku eest. 
Selle eest, et teed oleks kõblatud 
kirikuaias jne.

Kirik oli keerulises olukor-
ras? Kuidas ta hakkame 
saite?

Isa oli väga tubli, ta hoidis kirikut 
võimete piires korras. Igal hom-
mikul tegi tiiru ümber kiriku, 
vaatas, et kõik oleks korras. Kui 
midagi vajas kiriku juures kohen-
damist, tegi ta selle kohe korda 
või kutsus töömehed tegema. 

Miks Sa orelimängu edasi ei 
õppinud?

1984. aastal lõpetasin ma Rakvere 
1. Keskkooli, põhikoolis olin käi-
nud Viru-Jaagupis. Samal aastal 
asusin Tallinna Polütehnilisse Ins-

tituuti (TPI-sse) keemiateadus-
konda õppima nahatoodete teh-
noloogia inseneriks. Kuna kaks 
esimest aastat toimus õpe Kohtla-
Järve üldtehnilises teaduskonnas, 
siis jäi Tallinn oreliõpinguteks kau-
geks. Kahe aastaga läbisime üld 
ained. Seda eriala sai edasi õppida 
Kaunases, Kiievis või Peterburgis. 
Mina valisin Kaunase, õppisin seal 
kolm aastat ja lõpetasin Kaunase 
Ülikooli 1990. aastal. Peale üli-
kooli läksin Kaubandus- ja Töös-
tuskotta nahatoodete eksperdiks. 
Töötasin seal ühe aasta.

Miks Sa valisid nahatehno-
loogia eriala? Kas ema ees-
kujul arstiõpinguid ei kaalu-
nud?

Nahatoodete tehnoloogiat läksin 
õppima osalt sellepärast, et me 
kasvatasime kodus nutriaid, osalt 
sellepärast, et keemia oli minu 
jaoks kõige põnevam reaalaine. 

Lapsepõlvekodu  Viru-Jaagupi pastoraat.
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Nutriad saime Vadim Želninilt, 
kes kasvatas nutriaid müügiks. 
Nutria nahast tehti kasukaid ja 
mütse. Meie pere varustas hotell 
„Tallinna“ nutrialihaga. Klassieks-
kursioonil oli mul ikka küpseta-
tud nutria kints kaasas, mis tekitas 
klassikaaslastes võõristust:)

Nutriad olid väga armsad loo-
mad, minu ülesanne oli puhastada 
nende vanne. Nad elasid laudas, 
neil olid oma aedikud ja nad käi-
sid veevannis ujumas. Kokku oli 
meil 50-60 looma. Suvel korja-
sime neile ka rohtu, talvel sõid 
nad heina. Mul oli hele, peaaegu 
valge nutriakasukas. See oli väga 
ilus, aga sellega oli väga mõnus ka 
kelgumäelt alla lasta, sai väga kiire 
ja pika liu. Ema õmbles ise kasu-
kad, köösneritööd õppis iseseis-
valt. Ema kõrvalt õppisin ka mina 
nahka õmblema, pärast  keskkooli 
läksin köösneriks õppima 43. kut-
sekeskkooli ja olin „Lindas“ prak-
tikal.

Ema järgi arstiteadust mõtle-
sin ma ka õppida, aga valik langes 
siiski inseneri eriala kasuks. Kaks 
vanemat venda juba õppisid TPIs 
- üks mehaanika ja teine elektroo-
nika teaduskonnas. Mind võlus 
õppimine ka väljaspool Eestit ja 
valitud eriala andis selle võima-
luse. 

Kui ma Viru-Jaagupist ära 
tulin, siis ema õppis ka orelit 
mängima ja saatis jumalateenis-
tustel ja talitustel koraale. Ema 
oli väga hoolas, ta võis harjutada 
vahel isegi 12 tundi päevas. 

Oled ka Rootsis õppinud? 
Kuidas sa sinna pääsesid või 
sattusid?

Minu ristiisa Voldemar Ilja andis 
teada, et on võimalus minna 
Rootsi õppima Rootsi kiriku 
organisatoorset tööd. Selleks pidi 
aga oskama rootsi keelt. Võtsin 
väikse mõtlemisaja, läksin koju ja 
vaatasin mõnda rootsikeelset raa-
matut.  Sain aru, et rootsi keel on 
ikka väga erinev nendest keeltest, 
mida ma oskasin. Alguses mõtle-
sin küll, et seda keelt ma selgeks 
ei saa. Ristiisa aga oli oma soovis 
üsna kindel, et ma võiksin ikkagi 
Rootsi õppima minna. Läksin Ees-
tis kolmekuulistele rootsi keele 
kursustele. Sain keelest küll aimu, 
aga suhtlemiseks selleks ei piisa-
nud. Ärkasin Rootsis esimesed 
kaks kuud “hirmuhigi otsa ees”, 
aga peale kahte kuud ma juba 
rääkisin rootsi keeles. Ma olin ise 
väga huvitatud, et ma saaksin ini-
mestega suhelda. Lõpetasin kahe 
kuuga ka rootsikeele kursused 
„Svenska för invandrare“. Tegin 
seal tööd laste ja noortega.

Olin Göteborgi lähedal Askimi 
koguduses. Seal sain rootsi kirikut 
tundma õppida. Koguduses oli 
määratud mind juhendama dia-
kon. Tema kõrvalt ma õppisin. Nii 
möödus terve aasta. Ja siis Askimi 
kogudus pakkus mulle võimaluse 
Sigtuna Rahvaülikoolis õppida 
noorsootööd või Göteborgis 
õppida diakoniks. Käisin mõlema 
kooliga tutvumas ja tegin valiku 
Sigtuna kasuks - õppisin koguduse 
assistendiks (laste- ja noortetöö 
tegijaks) kaks aastat. Peale seda 

tegi Sigtuna Rahvaülikool ette-
paneku õppida koguduse peda-
googiks. See oli samuti 2 aastane 
eriala aga seda sai teha kaugõp-
pes. Peale Sigtuna Rahvaülikooli 
lõpetamist 1994. aastal tulin Ees-
tisse ja mulle pakuti tööd EELK 
Noorsootöö Keskuses. Olin seal 
varem oma koolikaaslastega külas 
käinud. EELK Noorsootöö Kes-
kuse peasekretär Meelis Holsting 
küsis, kas ma oleksin nõus tulema 
sinna peale kooli lõpetamist tööle. 
1. septembrist olingi juba kesku-
ses ametis. Aastatel 1994–2011 
töötasin noorsootöö sekretäri ja 
hiljem peasekretärina. 

Väljakutseid oli palju: noorte-
päevad, noortejuhtide seminarid, 
metoodilise materjali väljatööta-
mine ja väljaandmine, erinevate 
rahvusvaheliste projektide läbivii-
mine ja nendes osalemine. Olid ka 
toredad reisid väljaspool Eestit: 
Saksamaale, Soome, Austriasse, 
Lätti ja Leedu, Prantsusmaale. 
Koostöö Taizé kloostriga oli tihe. 
Noorterühmade organiseeri-
mine nii kloostrisse, kui Euroopa 
Noorte kokkutulekutele. Taizé 
regionaalsete kohtumiste ja pal-
vuste korraldamine. Taizé laulude 
tõlkimine ja lauliku väljaand-
mine. Taizé vaimsus on mind palju 
mõjutanud. Noortega tööd tehes 
on vaja vaikuse ja rahu aega. Taizé 
just seda pakub: vaikust ja vaikset 
palvet. Nende muusika ja lihtsad 
laulud on ise nagu palve. See oli 
õnnistusrikas aeg!

Taizé on mõjutanud mind 
mõtlema oikumeeniliselt. Kirik 
on Kirik. Ja see on suurem, kui 
üks konfessioon. Aga kuskil peab 
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kodu olema. Minu vaimulik kodu 
on Kaarli koguduses. Ma saan olla 
heades suhtes teiste inimestega/
konfessioonidega vaid siis, kui mu 
enda juured on sügavalt maas ja 
ma tean, kuhu ma kuulun. 

2011. aastal kutsuti mind tööle 
Kaarli lasteaeda. Peale seda õppi-
sin Tallinna Ülikoolis koolieelset 
pedagoogikat. Täna võin öelda, 
et olen kasvanud pedagoogina 
nende aastate jooksul väga palju. 
Lapsed on mind palju õpetanud. 
Inglise vanasõna: “Ära kasvata 
last, nad kasvavad sinusuguseks. 
Kasvata iseennast” kehtib vägagi:) 
Proovikive erialases töös on palju: 
momendil osalen Tallinna Üli-
koolis robootika koolitusel, mis 
esitab palju väljakutseid. Eks ini-
mene areneb ikka kõige paremini 
siis, kui ta on oma mugavustsoo-
nist väljas. Tegelen Kaarli koolis 
ka huvitegevusega. Olen tänulik, 
et olen saanud töötada õpetajana, 
huvijuhina. Olen tänulik laste eest 
ja olen tänulik oma kolleegide 
eest. Elu kannab mind kätel! 

Koguduse juures olen vaba-
tahtlik lastetöötegija. Meil on 
lastetöötegijatest toimkond, kes 
täidab erinevaid ülesandeid, mida 
lastetöös parasjagu ette võtame: 
kirikukool, lastelaagrid, perepäe-
vad jm ühised ettevõtmised. Meid 
väga palju ei ole, aga toimkond on 
tegus ja toimekas:).

Kui palju Sa praegu muusi-
kaga tegeled?

Õppisin Rakvere muusikakoolis 
klaverit. Professor Leppnurme 
juures orelit. Klarnetit õppisin 

omal käel ja puhkpilliorkestri diri-
gendi abiga. Klarnetit mängisin 
Rakvere puhkpilliorkestris. Paar 
aastat tagasi õppisin väikekannelt 
mängima. Seda olen ka oma töös 
pedagoogina ära kasutanud. Kla-
verit mängin üsna harva, siis kui 
nostalgia tuleb peale. Mulle meel-
divad klassikalised helged lood. 

Lastelaagrites ma vahest män-
gin orelit, kui selleks vajadus on 
ja appi palutakse. Näiteks viimati 
Prangli saarel. Vanad koraalid on 
mul selged, Puncheli noodikirja 
ma haaran paremini, kui koraali-
raamatut.

Jääb Sul aega ka hobidega 
tegeleda?

Mulle väga meeldib igasugune 
sportlik tegevus. Ma käin jooks-
mas. Meres ujumas. Sellel kevadel 
olen palju rattaga sõitnud. Samuti 
meeldib mulle lugeda ja sõpradega 
aega veeta. Kinos ja teatris käia. 

Metsas jalutada. Sügisel marju 
ja seeni korjata. Üks viimase aja 
toredamaid väljakutseid oli ikooni 
kirjatuma õppimine. Olen kirju-
tanud kaks ikooni: kuningas Taa-
vetist ja Ristija Johannesest. Mind 
huvitavad ja võluvad väga paljud 
asjad ja uued väljakutsed meeldi-
vad mulle alati.

Sul on suur suguvõsa? Sinu 
isa oli hea põlvkondade 
liitja?

Meil on iga aasta suguvõsakok-
kutulekud. Igal aastal on see nö 
uue pere organiseerida ja toimub 
iga kord erinevas kohas. Korral-
daja teeb suure katla suppi ja kõik 
võtavad „näksimist“ kaasa. Seal on 
aja jooksul välja kujunenud oma 
tavad. Meie suguvõsa esimene 
kokkutulek toimus 1964. aastal. 
Ja peale seda on kokkutulek toi-
munud igal aastal. Sellel aastal 
toimub juba 56. kokkutulek. 

Rakveres Arvo Pärdi skulptuuri ees.
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See on minu isapoolsete vana-
vanemate järeltulijate kokkutu-
lek. Meid on kohal umbes 100 
ringis, kui kohtume. Järglasi on 
muidugi rohkem.

Mida oled eluks kaasa võt-
nud emalt-isalt?

Isalt olen õppinud andestamist. 
Minu isa teadis, kes ta peale 
“koputasid” ja ta üles andsid, aga 
ta ei kandnud nende peale viha. Ta 
oskas andestada. Ta ütles, et Sa ei 
saa kunagi rahulikult edasi elada, 
kui ei andesta ja vimma edasi kan-
nad. Nii on endal kergem elada. 
Vangilaagri aegadest isa kõiki asju 
ei rääkinud. Ta kirjutas memuaare 
sellest ajast. Aga seda meenutas 
ta pigem rõõmsalt toonil, mitte 
kibestunult. 

Sunnitööle sõitis ta ühes vagu-
nis koos pastor Valter Emriech 
Rõudega, kelle vennast on käes-
olevas Sulases juttu. Tema suri 
kahjuks vangilaagris.

Siberiaeg oli isa teatud mõt-
tes tugevamaks teinud. Ta osaks 
hakkama saada suutäie leivaga.  
Kõik tema sunnitöö kaaslased, 
kes ütlesid, et nad sealt tagasi ei 
tule, sinna ka surid sinna. Kes aga 
otsustasid koju tagasi saada, ena-
muses ka tulid.

Ema oli kodusoojuse hoidja 
ja turvatunde looja. Meie lapse-
põlve traditsioonid: laupäevane 
koristuspäev ja saun. Sinna juurde 
kuulus ilmtingimata küpsetamine. 
Vastavalt aastaajale kas siis õuna-
kook, porgandipirukas, kapsa-
pirukas, pontšikud, pühapäeva-
hommikused pannkoogid..., seda 

tehti koos lastega ja köögis oli 
tunda õnneliku lapsepõlve lõhna, 
ükskõik mis õhkkond kodust väl-
jaspool valitses.

Kuidas talletate isa mäles-
tust?

Laste ja lastelaste vahel on ära 
jaotatud isa jutlused. Me soovime 
kahe aasta jooksul need digitali-
seerida. Kes on näiteks sündinud 
1977. aastal, trükib 1977. aasta 
jutlused sisse jne.

Isal oli väga suur raamatukogu 
ja käsikirjade kogu. Meie kodune 
raamatukogu sisaldas muuhulgas 
peaaegu kogu Eesti NSVs ilmu-
nud ateistlikku kirjasõna. Seda 
hoidis ta muide kempsus, kus olid 
spetsiaalsed riiulid selliste raama-
tute jaoks pandud. Selle raamatu-
kogu annetasime Läänemaa muu-
seumile. 

Kas Sa midagi elus kahetsed?

Kõik see, mis minu elus on olnud, 
on mulle olnud heaks. See on 
olnud mõttega ja ju see on Jumala 
plaan, et ta tahab just sellist ini-
mest kord enda juurde saada.

Ma olen õnnelik ja tänulik. 
Tänulik kõige eest, mis mu elus 
on olnud. Me peaksime harjutama 
tänulik olemist iga asja eest. Kuna 
kõik asjad aitavad meie arengule 
kaasa, siis peaksime me tänulik-
kusega suhtuma kõikidesse asja-
desse. Tänulik hoiak tõmbab meid 
suuremasse ligiollu Jumalaga, 
Jumalaga kellelt kõik õnnistused 
tulevad.

Õnnelik saab aga inimene olla 

ainult siis, kui ta tunneb end tur-
valiselt, tal on lähedasi sõpru ja 
sugulasi ning ta usub, et saab elus 
hakkama. Kõige olulisem aga, et 
ta elu on rajatud kindlale kaljule 
– Kristusele. Muidugi ei käi meist 
mööda mured, pettumused, hai-
gused ja kaotused, kuid kristlasel 
on alati keegi, kes toetab ja julgus-
tab. 

Kas Sul on mingi soov Kaarli 
kogudusele?

Mulle väga meeldivad Kaarli 
kiriku vitraažaknad. Oleksin rõõ-
mus, kui kogudus jätkaks akende 
ülespanemist. 

Südamest soovin aga kõigile 
Kaarli koguduse sõpradele:
Langegu vihmapiisad õrnalt su 
laugudele,
lahutagu leebed tuuled sinu 
meelt,
rõõmustagu päikesekiired sinu 
südant,
olgu päevakoorem sulle kerge 
kanda
ja võtku Jumal sind oma armas-
tuse hõlma.

/Keldi palve/

Mari-Ann Oviiriga vestlesid Külli 
Saard ja Saima Sellak-Martinson
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KAHTLUSE JA LOOTUSE VAHEL
Kunstikollektsionäär Alfred Rõude mõttemaailmast

Tavaliselt tunneb iga rahvas oma 
suurmehi hästi, kuid nende kõr-
val on inimesi, kes on jäänud tee-
nimatult varju. Nii teavad kõik 
virtuoosset graafikut Eduard Wii-
raltit, kuid hoopis vähem teatakse 
tema suurimat toetajat, kunsti-
kogujat Alfred Rõudet (1896–
1968). (PILT 1) Tema 1926–1968 
kujunenud eesti kunsti kollekt-
sioon moodustab Eesti Kunsti-
muuseumis nii arvuliselt tähele-
panuväärse kui kaalukuselt olulise 
osa. Tema kunstikogule sekundee-
rib hinnaline raamatukogu, lisaks 
on ta säilitanud kultuurilooliselt 
huvitavaid kunstnikke kirju, do-
kumente ja fotosid. 

Kuid Rõude oli ka metseen, 
kes toetas kunstnikke oma ostu-
dega ning kunstiteoste päästja, kes 
otsis ja leidis neid autorite kuna-
gistest elupaikadest. Veelgi vähem 
teatakse aga tema elulugu ja isik-
sust ning tõsiasja, et ta oli kogu 
oma täiskasvanuelu seotud EELK 
Tallinna Toompea Kaarli kogudu-
sega. 

Selles sügava hingeelu ja ana-
lüüsiva mõistusega inimeses pei-
tus siiski teatud vastuolu. Ühelt 
poolt oli ta ülimalt ettevõtlik ja 
edukas inimene, teisalt aga en-
dassetõmbunud melanhoolik. Ehk 
seetõttu kõiguvadki ta vaated usu-
le lootuse ja kahtluse vahel? Või-
malik, et selle sisemise konflikti 

juured saavad alguse tema keeru-
lisest lapsepõlvest, milles põimu-
sid materiaalsed probleemid, sü-
gav usutunne, peresisesed pinged, 
lootus ja lootusetus.

Lapsepõlv vaeses talus
Alfred Rõude sündis 1896 Wil-
lemi talus Sassi külas Keila vallas 
pere vanima lapsena ning sai ni-
meks Alfred-Ferdinand Veitmann. 
(PILT 2) (Oma perekonnanime 
muutis ta Rõudeks alles 1938. 
aastal.) Tema vanemad Kaarel ja 
Tiina olid väiketalunikud, kelle 
soised põllud andsid vähe saaki. 
Oma lapsepõlve meenutades kir-
jutas Rõude, et „Willemil oli vähe 
rõõmu nagu Vargamäel armastust. 
Ainult vaesus ja vaesus.“ Lapsi 
püüti kasvatada tööinimesteks, 
kuid vaatamata meeleheitlike-
le pingutustele valitses puudus. 
Kõik see tekitas vastikust lõpmatu 
füüsilise töö vastu. Kõige hullem 
oli aga lootusetus: „Kurbus, nuk-
rus, vaesus ja lootusetus oli Wil-
lemi põhiolemus.“ Pisut leeven-
dust tõid vaid looduse ja aia ilu. 
Probleeme lisandus ka inimsuhete 
tõttu. Kuna Rõude sõnul oli ta isa 
loomult realist, ema aga roman-
tik, siis „nende elu oli tragöödia“. 
Lisaks sellele oli ema läbisaami-
ne oma äia ja ämmaga keeruline. 
Lisapingeid tekitas klassikaline 
Andres vs Pearu tüüpi naabrite 
vaheline vaen, millest võtsid Rõu-
de sõnul osa nii lapsed, kui isegi 
koerad-kassid.

Vastukaaluks suhtepingetele 
püüti perekonnas säilitada usk-
likku vaimsust, mis aitas „jumala 
loodud“ vaesusega leppida. Rõu-
de isal oli religioosset kirjandust 
ning ta tellis vaatamata vaesusele 
„Ristirahva Pühapäevalehte“. Pü-
hakirja ja palveraamatuid loeti nii 
vaikselt ning ka lastele ette. Sageli 
lauldi nii, et isa ütles sõnad ette, 
ema aga laulis koos lastega Looja-
le kiitust. Vahel peeti isegi palve-
tunde. Vandesõnu majas muidugi 
ei kuuldud. Väga oluline oli tu-
levase kollektsionääri jaoks ema, 
kes „võttis kogu oma elu hinge ja 
südamega.“ Tema säilinud kirjades 
pojale segunevad emaarmastus, 
sügav usutunne ja melanhoolia, 
mis olid sama omased tema poja 
Alfredi loomusele. Peale selle 
püüdis ema oma kristlikus ligi-
mesearmastuses teha head isegi 
siis, kui pere selle tõttu kannatas. 
Nii pidid lapsed viima saunikutele 

Pilt 1. Alfred Rõude. 1930. aastad.
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jahu, tangu ja hernekotikesi. Seda kõike tuli teha sa-
laja, sest usklikule, kuid siiski pigem oma pere vaja-
duste eest seisvale perekonnapeale selline jagamine 
ei meeldinud. 

Veel selgub Rõude mälestustest, et lapsed usku-
sid ema mõjul siiralt ja hardalt, kuid soovisid sala-
misi, et nende palved toovad lauale paremat sööki. 
Lootus pigem Jumalalt saadavale materiaalsele kui 
hingeabile ning sellele järgnenud pettumus võis 
olla üheks põhjuseks, miks Rõude suhtes usuga oli 
nii lootust kui kahtlusi. Küll valis pastori elukut-
se noorim vend Valter, kes lõpetas Tartu ülikooli 
1939. aastal ning oli 1944 juba vikaarõpetaja. Vend 
oli ka kirjanduslikult andekas ning tema lood las-
tele ja noortele ilmusid ajakirjades. Ehk oleks te-
mast oleks saanud (laste)kirjanik, kuid kahjuks suri 
ta vaid 35-aastasena 1945 nõukogude vangilaagris 
Komimaal.

Noorusarmastused ja abielud
Ainus tee viletsusest välja viis hariduse kaudu, kuid 
selle omandamine kujunes Rõudele pere raske ma-
jandusliku olukorra tõttu pikaks ja käänuliseks. Või-
malikuks sai see vaid tänu ta enda suurele tahtejõule 
ja visadusele. Pärast kahes vallakoolis õppimist õn-
nestus tal vanaisa toetusel õppida edasi eestikeelses 
Keila Rahvahariduse Seltsi koolis. Selle lõpetamise 
järel läks ta vaid 15-aastasena tööle, olles müüja ja 
kontoriametnik. 18-aastaselt asus Rõude Tallinna, 
kus töötas raudteejaama kaubajaamas. Tema uus ko-
dukogudus asus nüüd Kaarli kirikus ja seal käis ta ka 
leeris.

Kuigi samal 1914. aastal puhkes I maailmasõda, 
pääses Rõude lausa nagu vanemate palvevastusena 
mobilisatsioonist ning sai vaatamata heale füüsi-
lisele tervisele teenistusest alatiseks vabastamise 
tõendi. Selle väljastamise põhjus on teadmata, sest 
sellalgi tunnustati delikaatsete isikuandmete salaja-
sust. Etteruttavalt võib aga öelda, et hiljem päästis 
see imeline paber ta mobiliseerimisest 1941. aastal 
Punaarmeesse, seejärel saksa omasse ja lõpuks isegi 
värbamisest Eesti Omakaitsesse.

Vaatamata ebakindlale sõjaajale lasi vaid 21-aas-
tane Rõude end 22.10.1917 Kaarli kirikus oma 

Pilt 2. Kolmekuune Alfred Rõude oma vanemate 
Kaarel ja Tiina Veitmanniga.

18-aastase armastatu Emilie-Rosalie Keis´iga laula-
tada. Kahjuks haigestus Rõude noorik tuberkuloosi 
ja suri sellesse tõvesse juba 1919. aasta algul. 

Rõude ise jätkas alates 1922. aastal oma hari-
dusteed, tehes seda õhtukoolis – Tallinna Kolledžis. 
Õppimise kõrvalt tuli tal muidugi ka töötada. Kol-
ledžis oli Rõude suurim huvi kirjandus ja ta oli kir-
jandusringi esimees. Tema kunstihuvi oli tärganud 
aga veelgi varem, juba sõjapäevil. Keskkooli lõpu-
tunnistuseni jõudis ta 1926. aastal 30-aastasena.

Kohe pärast kooli lõpetamist abiellus Alfred 
Rõude uuesti. Tema uus väljavalitu oli 31-aastane 
Alide-Rosalie Rosenfeld ning nad laulatati Tallinna 
Kaarli kirikus 30.06.1926. (PILT 3) Alide oli hari-
tud ja iseseisev naine, kes oli õppinud gümnaasiumis 
ja töötas sekretärina. Pulmadele oli eelnenud pikk 
tutvusperiood, mil Rõude külvas oma „jumalanna“ 
üle kuumade kirjadega. Kuigi ka see abielu jäi las-
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tetuks, kujunes see siiski õnnelikuks. Alide mõistis 
oma abikaasa kunstikirge ning leppis sellele tehta-
vate suurte kulutustega. Rõude sõnul on ta „kogu 
kunstiteoseid hoidnud, need on nüüd tema lapsed, 
üks emale armsam kui teine.“

Üliõpilasest ärijuhiks
Samal aastal jättis vastne abielumees oma naise Tal-
linna ja suundus Tartusse, kus asus õppima Tartu 
Ülikoolis ajalugu ja kirjandusajalugu. 1928 astus ta 
Rõude Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmeks. Samuti hak-
kas ta just Tartus – kuigi elatus ise vaid juhutöödest 
– teadlikult kunsti kollektsioneerima. Tema põhi-
huviks oli kaasaegne eesti kunst ning tihti korjas ta 
üles teoseid, mis olid jäänud pärast kunstnike lahku-
mist taludesse või olid lausa hävimisohus. Näiteks 
jõudis vaid tänu tema aktiivsusele ta kogusse (ja hil-

jem kunstimuuseumi) E. Wiiralti tuntud šedööver 
– joonistus palvetavast tütarlapsest. (PILT 4)

1930. aastal tuli Rõudel õpingud aga veidi enne 
diplomini jõudmist liiga suure töökoormuse tõttu 
lõpetada. Tartust ta siiski ei lahkunud ning tegut-
ses Eesti Rahva Muuseumi ja muude asutuste juu-
res. 1934. aastal siirdus ta aga tööle ajalehte „Pos-
timees“, kus tõusis reklaami korraldajast ärijuhi 
abiks ja kirjastus-raamatukaubanduse osakonna ju-
hatajaks. Kõrge ametikoht parandas kollektsionääri 
majanduslikku olukorda ning võimaldas kunstikogu 
hoogsat kasvamist.

Rõude absoluutseks ja siiralt imetletud lem-
mikautoriks kujunes Eduard Wiiralt, keda ta toetas 
nii otseselt (rahaliselt ja tema teoseid levitades) kui 
kaudselt (tema loomingust kirjutades ja tema isiku-
näitusi korraldades). Need näitused toimusid 1936. 

Pilt 3. Alfred ja Alide Rõude oma pulmapäeval. 1926. 

Pilt 4. Eduard  Wiiralt (1898–1954). 
Palvetav tütarlaps. 1921. Grafiit. 
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aastal Tallinna Kunstihoones ja Tartus kunstikool Pal-
lase ruumides ning 1937. aastal Helsingi Taidehallis. 
Kollektsionääri sõnul kujutab Wiiralt hinge torme 
ja piinu, inimese ääretut abitust ja paratamatu ük-
silduse traagikat. Eriti just kuulsas „Põrgus“ (PILT 
5) „purskub välja mure ja tusk maailma meeletuse 

üle“. Rõude antud tabaval ja kristlikust elutunnetu-
sest võrsunud hinnangul on selles ja teistes Wiiralti 
fantastilistes teostes „kujutatud inimhinges arenevat 
igavest vastuolu ja võitlust hea ja kurja vahel.“ Ta li-
sab, et neis „võitleb taevas põrguga, põrgu taevaga, 
jumal saatanaga, saatan inimesega, inimene jumala-
ga ja lõpuks inimene inimesega. See on halastamatu 
igavene võitlus võimu pärast.“

1937. aastal toimus Rõude elus oluline pööre, 
sest ta astus nüüd oma karjääriredelil sammu edasi 
ning sai EKÜ „Postimehe“ Tallinna kontori juhata-
jaks. Tema pikk ja viljakas Tartu- periood (PILT 6) 
lõppes ning abielupaar kolis jälle kokku. 

1939. aastal reisis Rõude ennesõjaaegse kunsti-
elu suurimasse keskusesse Pariisi, et kohtuda seal 
elava Wiiraltiga. Tema lõbusas toonis reisipäevik 
peegeldab nii tema väikseid äpardusi suurlinnas (à 
la „ei saanud metroost välja!“) kui sügavat kultuu-
rijanu. Erilist rõõmu valmistas tema silmis suurima 
kunstniku – Rembrandti looming, kuid rõõmsat ül-
latust pakkus talle ka kaasaegse usumaali ühe tähtsa-
ma esindaja Georges Rouault’ näitus.

Pilt 5. Eduard Wiiralt (1898–1954). 
Põrgu. 1930–1932.Vasegravüür, ofort.

Pilt 6. Alfred Rõude oma kodus Tartus. 1937
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Pilt 8. J. Pikka (koost.). Eesti kunst A. Rõude kogust. 
Näituse kataloog. Tallinn, 1967. Kaanel: Eduard Wiiralt 

(1898–1954). Maalija. 1931. Ofort, vasegravüür.

Rasked ajad
Kahjuks järgnesid peagi vägagi ärevad ajad ning 
1940. aastal toimunud juunipöörde järel tuli Rõu-
del „Postimehes“ toimetusest lahkuda. Talle omase 
elujulgusega hakkas ta aga korraldama raamatu-
kaupluse „Nõukogude raamat“ loomist ja sai tööd 
selle juhatajana. 

Järgnenud Saksa okupatsiooni ajal kaotas ta töö 
kui poliitiliselt mitteusaldatav ning leidis pärast pik-
ka töötuse perioodi tegevust varustusametnikuna. 
Kaotades usu tulevikku, kirjutas ta sellal: „Mida 
rohkem maailm oma nägu muudab, seda halvemaks 
ta läheb. Ajahammas oskab kõrvaldada kõik juhusli-
ku. Ja edasi on ainult ääretu pessimism.“

Esialgu oli elu talle siiski jälle armuline ning ta 
sai pärast nõukogude vaimu taaskehtestamist tööd 
venekeelsete raamatute hulgimüügikontori juhata-

jana. Kõik oli hästi kuni 1952. aastani, mil asutus 
likvideeriti ja sellega seoses tehtud inventuur tõi 
talle kaasa ränga süüdistuse. Selle kohaselt olnud 
dokumendid vormistatud puudulikult, laost olla lei-
tud palju teadmata päritolu raamatuid ja mis kõige 
hullem – avastati tohutu puudujääk! Just sel ajal on 
ta pannud kirja ülimat sisepinget ja hirmu peegelda-
va märkuse: „Ühes paigas, mida nimetatakse ajaks ja 
ruumiks, seisab tummalt ja nähtamatult meie saatus 
ning ootab.“ Õnneks suri diktaator Stalin peagi ja 
Rõude vastu suunatud kriminaalasi lõpetati. Siiski 
alustati tema vastast tsiviilhagi puudujäägi tagasisaa-
miseks, tehti läbiotsimine ja ta varandus (sh. kuns-
tikogu) arestiti. Tema kaustikutesse hakkas nüüd 
ilmuma kurbi tõdemusi nagu see: „Noorus usub 
tulevikku, aga seda ei tulegi.“ See teadmine võttis 
talt lausa viimase jõu ja pani ta uskuma, et „inimene 
on saatuse poolt määratud liikuma mööda kindlaks 

Pilt 7. Alfred Rõude oma kodus Tallinnas. 1960. aastad.
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määratud rööpaid.“ Edasi jätkas 
Rõude lausa Hamleti vaimus: 
„Elu lõpupoole jääb vaid kurblik 
tühjus, lohutamatu pessimism 
olla või mitte olla“. Arvatavasti 
oli abiks lapsepõlvest kaasa saa-
dud veendumus Jumala antud elu 
väärtuslikkusest, sest ta jõudis 
siiski oma dilemma lahenduseni 
otsusega „elama peab.“
Õnneks tõi uurimine tõe lõpuks 
päevavalgele, sest süüdlaseks osu-
tus hoopiski asutuse juurde kuu-
luv raamatukauplus. Nii 1953 
tehtud kohtuotsus kui 1955 toi-
munud kassatsioonikaebuse läbi-
vaatamine mõistsid Rõude kõigis 
süüdistuspunktides õigeks. Toi-
munust kokkuvõtteid tehes kir-
jutaski Rõude: „Mul on elus õnne 
olnud. Minu eluvanker ei ole ka 
auklikul ja kurvilisel teel seni 
kraavi läinud. Saatus on mu vas-
tu armuline olnud ja tema kait-
sel olen läbinud seni ka ohtlikud 
kurvid.“ Seega tunnetas ja tun-
nistas ta Jumala abi oma elu krii-
tilisel perioodil, kasutades siiski 
eufemistlikku väljendit „saatus“.

Nukrad ja rõõmsad hetked
Tema vanemas eas kirja pandud 
mõtisklused on kui vestlus ise-
endaga. Ta tõdes ka ise: „Iga ini-
mene on omaette maailm. Ta on 
kordumatu nagu ta elugi. Igavesti 
huvitav on rääkida enesega – ise 
enesega, sest suurim maailmas 
on oma mina, oma isiksus!“ Kah-
juks tuleb tõdeda, et Rõudes on 
hakanud maad võtma püsiv nuk-
rameelsus. Arvatavasti viis selleni 
vananemisega kaasnev elu kadu-
vuse tajumine, mida eriti terav-

Pilt 9. Alfred Rõude ärasaatmine Kaarli kirikus. 1968.

das teade Wiiralti surmast. Oota-
matult ilmub tema märkmetesse 
usk ettemääratusse: „Inimene on 
saatuse poolt määratud liikuma 
mööda kindlaks määratud röö-
paid.“ Pääseteeks sellest kurbu-
sest olid talle aga „kogumisrõõm 
ühes silmarõõmuga, mida tun-
nen, vaadeldes oma toa üksin-
duses meisterlikke kunstitöid.“ 
Just see oli aidanud teda „üle saa-
da paljudest eluraskustest“ ning 
„vaikses üksinduses oma kunsti-
kogu keskel veedetud tunnid on 
olnud elu õilsamaid.“ (PILT 7) 

Mis puutub lohutuse otsimis-
se religioonist, mida püüti talle 
kunagi sisendada vanematekodus, 
siis võitlesid Rõudes nüüdki loo-
tus ja kahtlus. Ühelt poolt võis ta 
poetada oma tekstidesse märkusi 
nagu „mis on usk, kui mittetäielik 
pettepilt, kus inimest lohutatakse 
vaid tulevase eluga.“ Teisalt võis 
ta aga kirjutada sellisedki read: 
„Inimesed vajavad usku, vajavad 
ekstaasi, vajavad kangelasi ja kan-

natajate pühalikku meelsust.“ Sa-
muti ei jäänud piibel talle võõraks 
ning talle ema poolt sünnipäevaks 
kingitud pühakirjas on nii mõ-
nedki filosoofilisemad kohad pu-
nase pliitsiga ära märgitud. Oma 
lapsepõlvemeenutuste kausta 
raamis ta aga rohkete hingelähe-
daste piiblitsitaatidega. 

Vaatamata võitlusele oma dep-
ressiivsete meeleoludega või just 
nende kiuste püüdis Rõude ikkagi 
jätkata kogumistööd. Kunsti pun-
gil täis kolmetoaline korter ning 
rahalised raskused võimaldasid 
aga vaid minimaalseid täiendus-
oste. Teda külastanud inimesed 
mäletavad, et ta kaks tuba olid 
maast laeni täis laudadest kok-
ku löödud riiuleid, kus raamitud 
kunstiteosed seisid üksteise kõr-
val nagu raamatud. Liikumiseks 
oli vaid kitsas käik ja istumiseks 
üks tool. Osa maale olid isegi 
köögis ja vannitoas. 

Kuigi Rõude näitas oma kol-
lektsiooni muuseumi töötajatele 
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ja üksikutele huvilistele, sai laiem 
avalikkus selle aaretega kohtuda 
alles 1967. aasta jaanuarist kuni 
märtsini Tallinna Riiklikus Kuns-
timuuseumis (nüüd Eesti Kuns-
timuuseum) toimunud näitusel. 
See hõlmas erandlikult lausa 13 
Kadrioru lossi saali, kus ekspo-
neeriti ligi 300 teost. Kuigi näitus 
toimus juba leebemaks muutunud 
poliitilises õhustikus, on üllatav 
näitusega kaasnenud kataloogi 
kaanepilt. Selleks on selgelt usu-
lise taustaga teos! (PILT 8) Arva-
tavasti oli see Rõude enda valitud, 
sest inglitest ümbritsetud kunst-
nik maalib Jeesuslast kui kunsti 
vaimse jõu sümbolit. Kunst kui 
inimhinge peegel oligi Rõudele 
tema elus kõige olulisem ning ta 
kollektsiooni tutvustav näitus see-
ga üks elu kõrgpunkte.

Lahkumine
Näitus kujuneski kollektsionääri 
suure elutöö kokkuvõtteks ja jäi 
kahjuks tema luigelauluks, sest 
Alfred Rõude suri juba järgmi-
sel aastal, 9. septembril 1968, 
Tallinnas. (PILT 9) Matusetalitus 
toimus tema kodukirikus – Kaarli 

Pilt 10. Alfred ja Alide Rõude 
hauakivi. 

kirikus. Vaatamata ajastu usuvae-
nulikkusele oli temaga hüvasti jät-
ma kogunenud väga palju inimesi 
nii arvukate (kunsti)sõprade kui 
kunstnike seast. Seejärel sängitati 
ta Rahumäe kalmistule Tallinnas. 
Mõned aastad hiljem, 1971, val-
mis skulptor Juhan Raudsepal 
Alfred Rõude hauakivi, millele on 
õrna kontuurjoonega graveeritud 
põlvitav naine. (PILT 10) Kivis 
olev hele muster moodustab müs-
tilise valge pilve. Kõike kroonib 
kuulus sentents „Ars longa, vita 
brevis est“ („Kunst on pikk, elu 
lühike“). Seda tunnetas ka Rõu-
de ise, kui ta kirjutas oma elust 
kokkuvõtet tehes: „Kõik väär-
tused kunstis on loodud südame 
verega.“ Kõige kõnekam on aga 
naisfiguuri pilk, on aga suunatud 
pisikesele ristile, mis mõjub selles 
kontekstis nii usu kui igavese elu 
lootuse sümbolina. Oli ju Alfred 
Rõude üks lemmiksalme see, mil-
le ta kirjutas oma mälestuste esi-
lehele: „Ja nüüd jääb usk, lootus ja 
armastus.“ (1Ko 13:13).

Anu Allikvee

Rohkem kunstkoguja Alfred Rõude elust, kollektsioonist ja mõttemaailmast 
saab lugeda raamatust: Anu Allikvee. Missiooniga kollektsionäär. Alfred Rõude 
(1896–1968). Tallinn 2019. 
Teost saab osta Eesti Kunstimuuseumist ja e-poest pood.ekm.ee.


