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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse kuukiri

Pühapäevakoolis on hea kasvada
Pühapäevakooliga on võimalik liituda
igal ajal. Õppetöö toimub vastavalt
programmile, milles lapse jaoks kõigi
pühapäevakoolis käidud aastate jooksul
teemad ei kordu. Kui vanemad peavad
oluliseks kristlikku kasvatust ja Piibli
tundmist, saab pühapäevakool loomulikuks osaks lapse haridusteel.

25. septembril alustas Tartu Pauluse
pühapäevakool 29. hooaega laste ja
perede jumalateenistusega.
Tunnid mihklipäevast emadepäevani
on laupäeviti kell 11 paralleelselt viies
rühmas (vaata lk 4!). Õpetajaid on
kaheksa, lapsi sadakond. Tublimad
lapsed saavad kevadel tunnistuse. Neid
on tavaliselt 70 ringis. Kes lõpetab
kaheksanda klassi, sooritab lõpueksami
ja saab ka lõputunnistuse.
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Pauluse kiriku orel Eesti Televisiooni ekraanil
Tartu Pauluse kiriku uus orel sai tänavu
12. septembril ühe-aastaseks. Järgmisel
päeval, 13. sept. tutvustas reporter Jüri
Muttika telesaates „Ringvaade” orelit ja
selle interaktiivseid kasutusvõimalusi.
Nimelt saab moodsat orelit juhtida ka
nutitelefoniga. Külalised saavad kirikus
nutitelefoni abiga osa orelit tutvustavast

interaktiivset mängust, mille käigus on
ekraanil näha orelit mängiv organist ja
pill toob kuuldavale heli. Kuigi oreleid
on maailmas ka varem ilma organistita
mängima pandud, on MIDI kasutajaliidese abil mängiva oreli ühendamine
vastava videopildiga meile teadaolevalt
siiski ainulaadne.

Uues ametis
Täna, 2. oktoobril seatakse ametisse
kaks uut töötegijat: vöörmünder Siim
Barkala ja noortejuht Robert Bunder.

Tartu Pauluse kirik
saab 99-aastaseks
1917. a. oktoobri esimesel pühapäeval
(1./14. oktoobril) pühitses Tartu praost
Leberecht Greinert Tartu Pauluse
kiriku. Pauluse kirik ehitati keerulisel
ajal ja oli selliselt „sõjamurede laps”.
Ka hiljem on kirik läbi elanud mitmeid
raskusi, kuid Jumala abiga on ta täna
meil täielikum kui kunagi varem.

Kirikute ekskursioon

Ekraanitõmmis

Laupäeval, 15. oktoobril sõidavad leeriõppijad kirikute ekskursioonile, kuid
kaasa sõitma on oodatud ka kõik teised
huvilised. Külastatakse Äksi, Kursi,
Pilistvere ja Põltsamaa kirikuid. Vajalik
on eelnev registreerumine kantseleis.
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Robert Bunder: ajad muutuvad,
Täna õnnistame ametisse koguduse
uue noortejuhi, 18-aastase Robert
Bunderi, kes viimastel aastatel on
koguduse elust aktiivselt osa võtnud.
Palun räägi kõigepealt pisut endast.
Milline on su pere?
Olen sündinud ja kasvanud üles Tartus.
Ma elan koos ema ja väikese vennaga.
Ma ei ole pärit kristlikust perest ja
kokkupuuted kirikuga olid lapsena väga
väikesed. Kaugemate sugulaste seas
leidus küll kristlasi, kuid mina nendega
väga palju koos aega ei veetnud.
Millega sa tegeled?
Milline on su haridus?
Õpin Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12.
klassis. Vabal ajal meeldib mulle lugeda
raamatuid. Tihti on lugemine seotud
ajalooga, mis on minu kõige suurem
hobi. Lood minevikust ja isikud
minevikust on minu jaoks äärmiselt
põnevad ja inspireerivad. Kuna ma õpin
humanitaarklassis, siis olen saanud oma
ajaloohuvi ka koolis rakendada. Mulle
meeldib väga anda oma teadmisi ajaloo
valdkonnas ka teistele edasi. Enamik
minu tuttavaid tunnevad mind, kui
parandamatut ajaloolast, kes võib sel
teemal väga palju rääkida.
Kuidas sa jõudsid Jumala juurde?
See on olnud pikk teekond. Mingil
hetkel oma elus, umbes 14-aastaselt
hakkasin mõistma, et keegi on mind
pidevalt hoidnud. Kõik valed teed ja
otsused on minu ees kinni pandud.
Tundsin, et see ei ole minu enese jõust ja
andekusest. Hakkasin otsima oma
salapärast hoidjat. Ja nagu Jeesus ütleb:
kes otsib, see leiab.
Millised on olnud kõige olulisemad
kogemused sinu usuelus? Milliseid
palvevastuseid oled kogenud?
Minu jaoks on olnud hästi võimas
kogemus see, et Jumal on mind kaitsnud
ja juhtinud ka siis, kui ma Teda veel ei
tundnud. Ma olen jõudnud sellele
järeldusele kristlasena, mõistes seda
tagantjärele. Inimlikult me mõtleme, et
me aitame teist inimest siis, kui ta aitab
meid vastu, kuid Jumal mõtleb teisiti.
Tema jaoks oleme me kõik kallid
lapsed, ühed leitud ja teised kadunud,
kuid Ta otsib meist igaühte taga.
Mis tõi Sind Pauluse kirikusse?
Ma olin siis 15-aastane. Otsisin endiselt

Roberti algatusel on Treffneri koolis hakatud taas hommikupalvusi pidama.
oma salapärast hoidjat. Uurisin ja käisin
erinevates kirikutes Tartus. Mingil
hetkel sain südamesse tunde, et pean
minema luteri kirikusse. Otsisin internetist üles kõik Tartu luteri kirikud.
Avastasin, et noortetööd tehakse ainult
ühes, Pauluse kirikus. Mõtlesin, et
tahaks kohtuda noorte kristlastega. Olin
ka varem korra Pauluse kirikus käinud.

Olin tol korral märganud ühte üpris
noort vaimulikku. See tekitas minus
imestust, kuna arvasin, et kõik kirikuõpetajad on vanad ja habemega. Nüüd
sain teada, et tegemist on Tartu Pauluse
koguduse abiõpetaja Kristjan Luhametsaga. Kirjutasin Kristjanile arvuti
teel kirja, kus ütlesin, et tahan teha
mingit tööd kirikus. Tollal ei saanud ma
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aga Jumala Sõna jääb püsima
ise ka päris täpselt aru, miks ma oma
kirja just niimoodi sõnastasin. Saime
Kristjaniga ühel oktoobrikuu õhtul
kahekesi Pauluse kiriku krüptis kokku.
Rääkisime erinevatest teemadest ja
Kristjan kutsus mind noorteõhtutele,
mis toimusid reedeti. Alguses käisin
ainult noorteõhtutel, siis käisin koos
teiste noortega Põltsamaal kirikunoorte
talvepäevadel. Pärast seda läksin juba
leeri ning 2014. aasta mais mind ristiti
ja konfirmeeriti.
Millised on sinu teenimisülesanded
koguduses?
Olen Pauluse koguduse uus noortejuht.
Meie koguduse noortetöö on peamiselt
seotud noorteõhtutega, mis toimuvad
kooliaasta sees igal reedel. Minu
peamiseks ülesandeks on noorteõhtute
ettevalmistamine. Tavaliselt me loeme
noorteõhtul koos Piiblit ja mina proovin
juhtida lugemisele järgnevat arutelu.
Selleks loen juba varem kirjakoha läbi
ja varustan ennast märkmetega. Muid
ülesandeid üritan rohkem laiali jagada,
kui õnnestub. Näiteks mängu lasen
mõnikord kellegil teisel teha. Peavastutus noorteõhtu toimumise eest on siiski
minul.
Mida see töö sulle annab?
Ühise Piibli lugemise ettevalmistamine
on mind õpetanud Piiblit tõhusamalt
lugema. Loen tavaliselt erinevaid
tõlkeid ja ka kommentaare, et paremini
mõista konkreetset kirjakohta.
Mis puutub noortetööse üldisemalt, siis
mulle meeldib seda tööd teha. Mulle
meeldib inimestega suhelda ja
noorteõhtud annavad selleks väga hea
võimaluse. Samuti leian ma, et mul on
palju õppida igalt oma noorelt. Oma
lugude ja mõtetega on nad mind alati
väga palju õpetanud.
Mida mõtled noortega koos teha?
Millised ettevõtmised on plaanis?
Pauluse noored on alati külastanud
erinevaid kristlikke üritusi. Olgu selleks
noortefestival JäPe suvel või Põltsamaa
kirikunoorte talvepäevad. Kindlasti
tahame noortega neist ka edaspidi
võimalusel osa võtta. Samuti tahaksime
jätkata ka Pauluse noortepäevade
korraldamist sügiseti. Need on tuttavad
asjad, kuid ma olen avatud ka uutele
ettevõtmistele, kui noorte endi seast on
ettepanekuid ja initsiatiivi.

Mida võiks noortetöös osalemine
noorte jaoks muuta?
Jeesus ütleb Matteuse 18,20: „Kus kaks
või kolm on minu nimel koos, seal olen
mina nende keskel.” Noorteõhtu on just
selline koht, kus me oleme Tema nimel
koos. See on koht, kuhu iga noor saab
tulla. See on koht, kus igaüks meist võib
kristlasena kasvada. Mulle meeldib, et
meie noorteõhtul on inimesi, kes on
pärit kristlikest perekondadest, kuid on
ka inimesi, kes ei ole. Meie ise oleme
väga erinevad, kuid Jumal võib ometi
igaüht meist kõnetada ning üks koht,
kus Ta seda teha võib, on Pauluse
noorteõhtu.

Kahel aastal (2015 ja 2016) on Robert
Bunder olnud kiriku noortepäevadel
ehk noortefestivalil JäPe üheks
päevajuhiks. Ta ise on tunnistanud, et
talle meeldib esineda, talle meeldib
olla laval. Näib, et niisamuti meeldib
ka noortele, kes festivalil osalevad, et
Robert on laval.

Mida ütleksid teistele kristlastele
julgustuseks?
Ma arvan, et ma ei ole piisavalt elukogenud, et midagi väga põhjapanevat
kõigile selle kuukirja lugejatele öelda.
Üks asi siiski on, mida ma olen kogenud. Korraldades noorteõhtuid (olen
seda juba mitmeid kordi teinud) olen ma
mõistnud, kui vähe sõltub see töö, mida
ma teen, minust ja minu võimetest.
Mina võin kutsuda palju inimesi noorteõhtule, kuid Jumal on see, kes paneb
noortele südamele selle, et nad tahavad
osaleda noortetöös. Mina ei pruugi
piisavalt hästi laulda jne. Küsimus on
Jumala kutses. Kui Tema meid kutsub,
siis Ta teeb seda, kuna see on Tema
tahtmine. Järelikult arvab Tema, et me
sobime selle töö jaoks, vaatamata
sellele, mida me ise võime arvata.
Kuulgem siis Jumala kutset ja vastakem
sellele, mõeldes mitte oma nõtruse, vaid
selle peale, et Tema tahab meid just siin
kasutada oma tööriistana.
Mis on see, mis sinu usku igapäevaelus kinnitab?
Minu usku kinnitavad päris paljud
asjad. Nii nagu suhetes inimestega tuleb
teha tööd, et suhe ei jahtuks ega kaoks,
nii peab ka suhtes Jumalaga tegema
tööd, et suhe püsiks. Ma arvan, et väga
tähtis on koguduse elust osavõtt. Lisaks
reedesele noorteõhtule ja pühapäevasele jumalateenistusele, olen proovinud
jõudumööda osaleda ka meie koguduses toimuvatel neljapäevastel Taizé
palvustel. Lisaks meie kogudusele olen
aktiivne ka Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduses. Minu jaoks on kõik
need osaduslikud üritused väga tähtsad.
Ei tohi ära unustada ka igapäevast
palvet ja Piibli lugemist, mis on samuti
ülimalt olulised.
Milline on sinu lemmikkirjakoht
Piiblis?
Mul on päris mitmeid erilisi Piibli
kirjakohti, kuid võibolla kõige erilisem
on Matteuse 24,35, mis kõlab nõnda:
„Taevas ja maa hävivad, aga minu
sõnad ei hävi.” Minu jaoks on see
kirjakoht kinnitus sellest, et Jumala
tõotused jäävad. Ajad muutuvad, aga on
midagi, mis on kindel ja püsiv.
Küsimusi esitas: Liina Raju

TEATED
Jumalateenistused

Kontserdid

Pühapäevakool

9. okt kell 10. Lõikustänupüha.
16. okt kell 10.
23. okt kell 10.
30. okt kell 10.
31. okt kell 18. Usupuhastuspüha
ja leerilaste ristimine.
2. nov kell 18. Hingedepäeva palvus
kolumbaariumis.
6. nov kell 10.
Jumalateenistuste ajal on kirikus
avatud lastele mängutuba.

L. 15. okt kell 16. „Jubilate Deo!” Tuuliki Jürjo loomingut ja koraaliseadeid
esitavad Leena Laas (viiul), duett
Klassika, Tarmo Linnas, ansambel In
Unison, Soli Deo Gloria vilistlaskoor,
Viljandi Jaani koguduse naisansambel,
ansambel Alfa & Omega, Tartu Pauluse
kammerkoor jt sõbrad. Sissepääs vaba.
P. 16. okt kell 16. Karijärve Keelpilliorkester ja kammerkoor Camerata
Universitatis. Kavas Antonio Vivaldi
„Gloria” ja Johann Sebastian Bachi
viilikontserdid a-moll ja d-moll. Tasuta.
N. 27. okt kell 18 Tartu koolikooride
kontsert.
T. 1. nov kell 18. Heategevuskontsert.
Hedvig Hanson.
K. 2. nov kell 19. Hingedepäeva
kontsert. Urmas Sisaski missa nr 1.
Esitavad Vanemuise sümfooniaorketser
ja ooperikoor. Solistid: Arete Teemets
(sopran), Tuuri Dede (metsosopran),
Rasmus Kull (tenor), Uku Joller (bass),
Dirigent Martin Sildos.
P. 6. nov kell 17 kontserdisari „Süütame
küünla.” Hingedeaja kantaat. Sissepääs
vaba annetusega

Pühapäevakooli tunnid on laupäeviti.
Kõik tunnid algavad kell 11.00:
2 – 4 aastased (Kai Kikkas)
5 – 6 aastased (Aino-Liisa Petolai)
I – II klass (Riina Org ja Annely Tubin)
III – V klass (Anu Seppa
ja Auli Marta Humal)
VI – VIII klass (Katrin Luhamets)
Lastekoor on laupäeviti kell 10.00.
Koolivaheajal, 29. oktoobril
pühapäevakooli tunde ei toimu.
5. novembril kell 12.30 alustab uut
hooaega kooliealiste laste kunstiring,
mida juhendab Liive Koppel.

Koguduse elu
nädala sees
Piiblitunnid – alates 28. septembrist
kolmapäeviti kell 17
krüptis ja erandkorras
2. nov. tiibhoone saalis.
Leeritunnid – esmaspäeviti kell 18.
Taize palvused – neljapäeviti 17.30
Noorteõhtud – reedeti kell 19.
Naiskoor – kolmapäeviti kell 18.15.
Kammerkoor – teisipäeviti kell 18.15.
Piibliringid:
P. 2. okt kell 11.45 (Juta)
E. 3. okt kell 17.00 (Liive)
R. 7. okt kell 18.00 (Aino)
E. 10. okt kell 17.00 (Liive)
P. 16. okt kell 11.45 (Juta)
E. 17. okt kell 17.00 (Liive)
R. 21. okt kell 18.00 (Aino)
E. 24. okt kell 17.00 (Liive)
P. 30. okt kell 11.45 (Juta)
E. 31. okt kell 17.00 (Liive)
R. 4. nov kell 18.00 (Aino)
E. 7. nov kell 17.00 (Liive)
P. 13. nov kell 11.45 (Juta)
Kantselei on avatud E-L 10-14, P 910, telefon 742 0258.
Kirik on külastajatele ja palvetajatele
avatud E-R 10-17, L 10-14, P 9-12.
Liikmeannetusi (soovitav 1% aastasissetulekust) saab teha ülekandega
(a/a 221005105336, saaja: EELK
Tartu Pauluse kogudus) või kantseleis.
Raamatupood on avatud E-R 10-18,
L 10-14 ja P 11.30-12.00.
Supiköök E-R 11-13 ja L 10-12:30.

Film „Vahimehed
suure järve rannal”
Kolmapäeval, 23. novembril kell 17 on
Tartu Pauluse kirikus võimalik vaadata
dokumentaalfilmi „Vahimehed suure
järve rannal“. Sissepääs tasuta.
Filmitegijad jälgisid kahe aasta jooksul
Peipsiäärsete Mustvee ja Lohusuu
koguduste õpetaja Eenok Haameri ja
Kasepää vanausuliste koguduse eestseisja Andrei Sergini tegemisi. Tegu on
kahest iseseisvast lühifilmist koosneva
teosega, millest kumbki keskendub ühe
peategelase portreteerimisele. Nende
koos esitlemine toob kummaski filmis
esile tähendustasandeid, mis omavahel
dialoogi astuvad ja filme üksikult
vaadates võivad märkamata jääda.
Režisöör ja produtsent: Vahur Laipea
Toimetaja: Juhani Püttsepp
Monteerija: Urmas Sepp
Muusika: Jaak Lutsoja
Tootis: filmistuudio Ikoon

Peatoimetaja: Kristjan Luhamets e-post: kristjan.luhamets@eelk.ee
Toimetaja: Liina Raju e-post: raju.liina@gmail.com

Reformatsioon 500
Luterlik reformatsioon sai alguse 31.
oktoobril 1517 Saksamaal, Wittenbergis. Tallinnas alustasid esimesed
reformatsioonimeelsed jutlustajad oma
tegevust Oleviste kirikus.
EELK Konsistoorium ja Tallinna
Linnavalitsus kutsuvad 9. oktoobril
2016 kell 17 Tallinna Oleviste kirikusse
reformatsiooni 500. juubeliaasta
avamise kontsert-jumalateenistusele.
Oikumeenilisel kontsert-jumalateenistusel teenivad EELK peapiiskop
Urmas Viilma ja Eesti Kirikute
Nõukogu liikmeskirikute juhid.
Muusikaga teenivad oikumeeniline
ühendkoor, lastekoor, orkester Collegium Consonante, Robert Jürjendal,
Madis Metsamart, Birgit Sarrap, Maria
Listra ja Bonzo.

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

