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Akadeemilise Teoloogia Seltsi kolmas üldkoosolek
Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis 10. aprillil 2001. a
16. novembril 1999 sai Jumala helduse toel Eestis taastatud
Akadeemiline Teoloogia Selts Tartu Ülikooli peahoone ruumis
nr 226. See oli samas ka seltsi esimene sõjajärgne üldkoosolek.
Samuti toimus aasta 2 0 0 0 üldkoosolek Tartu Ülikooli ruumes.
Siis otsustati, et aastakoosolekud hakkavad toimuma ühel aastal
Tartus ja teisel Tallinnas ning alati aasta esimesel poolel.
Nii kogunes 10. aprilli õhtupoolikuks EELK UI ajaloolisesse
hoonesse 21 seltsi liiget. Majandusaasta kokkuvõtte tegemine ja
revisjonikomisjoni aruanne läksid kiiresti ega tekitanud vaja
dust pikemaks peatumiseks. See oli ka hea, sest juhatuse koos
seisu valimise juures avanes vestlustes mõtteid seltsi sisulise
tegevuse kohta. Kaks aastat juhatuse esimees olnud dr theol
Urmas Petti tegi seoses ajakirja toimetuse töö raskuspunkti
paiknemisega Tartus ettepaneku valida järgmiseks aastaks seltsi
esimeheks Tallinna esindaja, lic theol Randar Tasmuth. Koos
ettepanekuga tuli selgitada, et reglemendi järgi valitakse nii
juhatuse esimees kui ka teised organite liikmed üheks aastaks,
seejuures ei ole tagasivalimiste arv millegagi piiratud. Kartus
selle üle, et U. Petti aeg esimehena on liiga lühike, et vilja
kanda, ei leidnud kinnitamist. Pealegi oli U. Petti nõus kandi
deerima aseesimehe kohale. Arutluse järel hääletati juhatus
järgmises koosseisus:
esimees lic theol Randar Tasmuth
aseesimees dr theol Urmas Petti
laekur mag theol Alar Helstein
sekretär mag theol Aira Võsa
ex officio, Usuteadusliku Ajakirja peatoimetaja dr theol Alar
Laats.
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Usuteadusliku Ajakirja toimetuse kolleegium valiti tagasi
endises koosseisus:
peatoimetaja dr theol Alar Laats
tegevtoimetaja mag theol Alar Helstein
liikmed dr theol Tarmo Kulmar,
mag theol Ingmar Kurg,
dr theol Urmas Petti.
Järgmise üldkoosoleku toimumise ajaks määrati aasta 2002
vaikse nädala teisipäev, seega 26. märts. Seltsi liikmeid võõ
rustab Tartu Kõrgem Usuteaduslik Seminar. Ajakiri kui seltsi
esimese kahe tööaasta peamine tulipunkt sai arutluse osaliseks
nii ilmumise sageduse kui ka levitamise osas. Aastal 2001 on
reaalne väljastada kaks numbrit, kusjuures ajakirja leviku taga
miseks mõtlevad seltsi liikmed uutele levikukohtadele õppe
asutustes ja kogudustes. Seltsi liikmed, kes tasuvad liikmeannetuse 200 EEK, saavad kaks numbrit aastal 2001 koju
kätte. Lisaks on plaanis laiendada ajakirja teemaderingi ning
varustada artiklid lühikese võõrkeelse kokkuvõttega.
Esmakordselt sõjajärgsel ajal toimus üldkoosolek kaheosali
sena. Peale kohvipausi pidas EELK UI uurijaprofessor dr theol
Toomas Paul ettekande apostlikus usutunnistuses kasutatava
väljendi communio sanctorum kujunemisest omas ajas ja algsest
kasutamisest. Praeguses eestikeelses kasutuses on sõnade püha/
pühad tähenduses toimunud ka käesoleval sajandil nihe. Ka ei
ole osadus/osasaamine selge ega üheselt mõistetav. Järgneva
arutelu käigus koorus välja mõte, et püha all saab korraga
mõista nii püha õhtusöömaaja elemente kui ka kogudust Kris
tuse ihuna, kes on samuti püha. Selle üldkoosoleku lõppedes oli
tunda ühtsuse kasvamist seltsi liikmete vahel ning soovi ühise
jagamisega vastastikku rikastuda. Omaseks hakkab ka saama
hoiak teadustada ATS elektronposti kaudu seltsi liikmeid aka
deemilistest sündmustest, mis õppeasutustes aset leiavad.
Randar Tasmuth

