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Pauluse Kiri
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse kuukiri

Pauluse kirik arhitektuurinäitusel
Marko Reikop: „See on tõesti Jumala kingitus!”
Oktoobris tutvustas Tallinnas Eesti
Arhitektide Liidu kuraatornäitus
Euroopa Liidu toel ehitatud objekte.
Näitus analüüsis ja näitas aastatel 20062015 Eestis Euroopa Liidu toetuste eest
ehitatud objekte. Kümne parema seas
oli ka Tartu Pauluse kirik. 5. oktoobril
tutvustati näitust Eesti Televisiooni
saates „Ringvaade”. Vaadanud ära kõik
kümme objekti, ütles saatejuht Marko
Reikop Pauluse kiriku kohta rõõmsalt:
„See on tõesti Jumala kingitus!” Tartu
Pauluse kogudus on saatejuhiga selles
küsimuses ühel nõul.

Koguduse nõukogu valmistub õpetajat valima
Täna on koguduse nõukogu ees
kandidaadid Kristjan Luhamets ja
Andrus Mõttus, tuleval pühapäeval
seisab ees valimiskoosolek.
Vastavalt EELK Kirikuseadustikule
(KS §94) arvatakse vaimulik emerituuri
65-aastaseks saamisel. Konsistoorium
võib koguduse vaimuliku ametiaega
pikendada (KS §88) koguduse nõukogu
ettepanekul ja peapiiskopi nõusolekul.
19. märtsil 2017 täitub Joel Luhametsal
65 eluaastat. Käesoleva aasta augustis
teavitas Joel Luhamets sellest juhatust
ning juhatus asus ettevalmistusi tegema
uue õpetaja valimiseks.
13. septembril kuulutas konsistoorium
vakantseks Tartu Pauluse koguduse
õpetaja ametikoha, seadis avalduste
esitamise tähtajaks 15. oktoobri ning
saatis vastava teate kõigile EELK
vaimulikele. Tähtajaks laekus kaks
avaldust ja peapiiskop andis mõlemale
kandideerimise loa.
Täna peab jumalateenistuse Pauluse
kirikus kandidaat Andrus Mõttus. Kuna
Kristjan Luhamets on viimased seitse
aastat Pauluse kirikus jumalateenistusi

pidanud, ei ole tal enda tutvustamiseks
eraldi jumalateenistust vaja pidada.
Kristjan Luhamets on 36-aastane.
1999 – 2006 õppis ta usuteadust Tartu,
Kieli ja Leipzigi ülikoolis ning EELK
UI Pastoraalseminaris. Aastatel 2006 –
2011 oli Kristjan Kambja koguduse
õpetaja, 2011 – 2012 Kambja koguduse
hooldajaõpetaja, alates 2009 on ta Tartu
Pauluse koguduse abiõpetaja, alates
2013 Tartu praostkonna abipraost,
2014 Kursi koguduse hooldajaõpetaja.
Andrus Mõttus on 45-aastane. Aastatel
2009 – 2012 õppis ta usuteadust Tartu
Teoloogia Akadeemias ja EELK UI
Pastoraalseminaris. Varem on Andrus
õppinud majandust ja kehakultuuri ning
tegutsenud ettevõtluses. 2011 – 2012 oli
ta Kambja koguduse diakon ja alates
2012 on ta Kambja koguduse õpetaja.
Alates 2012 on Andrus Mõttus Tartu
Kutsehariduskeskuse direktor.
Mõlemad kandidaadid on abielus,
mõlemal on peres kolm last. Valiku
kahe kandidaadi vahel teeb koguduse
30-liikmeline nõukogu 13. novembril.

Tartu Pauluse kiriku
arhitektid on auhinna
nominentide seas
9. detsembril antakse Tallinnas NO99
teatri ruumides üle Eesti Arhitektuuri
preemiad, nimelt Eesti Kultuurkapitali
arhitektuuri sihtkapitali, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide
Liidu ja Eesti Sisearhitektide Liidu
2016. a. aastapreemiad 15 kategoorias.
Auhinna nominentide seas on ka Tartu
Pauluse kiriku renoveerimistöid projekteerinud arhitektid Merja Nieminen ja
Kari Järvinen. Neid ja teisi nominente
tutvustatakse telesaates, mis läheb
eetrisse detsembris ETV2 kanalil.

Ajalooline ühispalvus
Tänavusel reformatsiooni aastapäeval,
31. oktoobril pidasid Rootsis Lundi
katedraalis ühise palvuse Luterliku
Maailmaliidu ja paljude luterlike kirikute juhid koos roomakatoliku kiriku
pea paavst Franciscuse ja katoliku
kiriku teiste juhtivate vaimulikega.

INIMENE

Siim Barkala: au
Hiljuti ametisse pühitsetud Siim
Barkala on Pauluse koguduse noorim
vöörmünder. Saame tuttavaks!
Palun räägi alustuseks endast. Kes sa
oled ja millega tegeled?
Minu nimi on Siim Barkala, olen üsna
tavaline 18-aastane noormees, sel kuul
(novembris) saan 19. Elan Tartu lähedal
Haaslaval, aga koolis käin Tartu Miina
Härma Gümnaasiumi 12. klassis. Kooli
kõrvalt tegelen ka muusikaga – laulan,
mängin metsasarve, klaverit ning pisut
ka muid pille. Pühapäeviti käin kirikus,
aga usu ja Jumala peale mõtlen ma
igapäevaselt.
Milline on su pere?
Ma elan koos oma isa ja emaga, aga mul
on veel 2 õde, kes elavad perest eraldi ja
kellel on juba endal peres lapsed. Ühele
kolmest õetütrest olen ma ka ristiisaks.
Kõik minu vanavanemad on praeguseks
hetkeks juba teise ilma läinud, kumbagi
vanaema pole ma näinudki. Kodus
elavad veel ka mu kaks kassi, kes on
omaette pereliikmeteks saanud. Ma
pean oma peret toredaks. Kuigi
vahepeal tuleb ette lahkarvamusi, saab
need alati ära lahendatud.
Millised on su huvid ja hobid?
Üks mu kirglikumaid huvisid on
ajalugu, suunitlusega pigem keskajale
või vanaajale Euroopas. Ma ei tea miks,
aga minu jaoks on too ajaperiood kõige
huvitavam. Teiseks suureks huviks on
poliitika, millest ma tahan ka osa võtta.
Minu arvates on praegune Eesti
poliitika roostes. Kolmandaks suureks
huviks on muusika, millega ma tegelen
hetkel koduselt, kuigi ma olen käinud
üle kümne aasta ka muusikakoolis.
Lõpuklassi tõttu võtsin ma muusikakoolist akadeemilise puhkuse. Üheks
suuremaks huviks on mul religioon, just
nimelt kristlus. Mulle meeldib seda
uurida ja inimestega vestelda sellel
teemal. Ma tahan kristlasena kuulata ka
näiteks mittekristlaste arvamust
Jumalast või kristlusest ja siis üritada
neid kasvõi kirikusse kutsuda.
Kuidas sina jõudsid Jumala juurde?
Siin ma pean tänama nii Jumalat ennast
kui oma kallist ema Rutat, kes aitas mul
Jumalat ära tunda. Jumalasse olen ma
uskunud juba lapsest saati. Minu
kirikutee algas 2-aastaselt beebikoolis,

kus õpetajaks oli Anna Humal. Hiljem
me kolisime Tartust välja ja kirikus
käisime ainult paar korda aastas.
Intensiivsemalt hakkasin ma kirikus
käima alles neli aastat tagasi. Kui ma
olin väike, õpetas ema mulle ka Meie
Isa palve. Sel hetkel ma veel arvasin, et
kõik usuvad Jumalasse, alles hiljem
sain ma aru, et on ka inimesi, kes veel
pimeduses istuvad. Meie, kristlaste, töö
on ka nemad usuvalgusesse juhatada.
Kuidas sa jõudsid Pauluse kirikusse?
Esimene kokkupuude Pauluse kirikuga
on ajast, mida ma ei mäleta. Nimelt
mind ristiti seal. Mind ristis Joel
Luhamets isiklikult. Olin siis 8-kuune.
Aga kui rääkida praegusest ajast, siis
kolm-neli aastat tagasi oli mu ema juba
mõnda aega pühapäeviti kirikus käinud,
mina siis veel ei käinud. Üks päev tuli
ema minu juurde ning ütles, et Pauluse
kirikus peetakse ka noorteõhtuid, et kas

mina ka tahaks sinna minna. Ma ütlesin,
et no miks mitte, võib ju kah, tükki
küljest see ära ei võta ning ühel ilusal
reede õhtul võtsingi ennast kokku ja
läksin. Kui ma õigesti mäletan, jäin
esimesel korral natukene hiljakski.
Noorteõhtu toimus tol hetkel veel
krüptis, nagu ka jumalateenistused.
Noori ei olnud seal palju, aga kindlasti
mäletan ma sealt Auli Martat, Arnot
ning Robertit. Mind võeti väga rõõmsalt
ja sõbralikult vastu ning mulle meeldis
seal. Hakkasin seal regulaarselt käima
ning mõni nädal hiljem läksin koos
emaga ka pühapäevasele jumalateenistusele. Sellest ajast peale olen ma
kindlameelne pauluslane.
Milliseid palvevastuseid oled sa oma
elus kogenud?
Neid olukordi on olnud palju, aga hetkel
ma räägin ühest hiljutisemast. Nimelt
oli mul Saksamaalt külas sõber nimega
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jäägu ikka Jumalale!
Jannis. Olid suvevaheaja lõpunädalad ja
me tegime linnas tööd, kaevasime
kraavi maasoojuskollektori paigaldamiseks, aga see selleks. Samal päeval
oli mu vanima õepoja 17. sünnipäev. Ta
oli mind külla kutsunud. Me pidime
sinna minema bussiga, sest õepoeg elab
Tartu vallas. Töötasime kuni vaatasime
kella, mis oli juba päris palju ning
ütlesime mu isale, et me peaks nüüd
liikuma hakkama. Kraav oli ka just
valmis saanud. Isa lubas minna. Hakkasime siis jala minema Variku tänavast
bussijaama poole. Aega oli natuke alla
poole tunni. Olukorda raskendas asi, et
linnaliinibuss oli ka mõne minuti eest
lahkunud. Kõndisime ja jooksime koos
bussijaama poole, aga saime aru, et nii
ei jõua. Just siis tuli üks linnaliinibuss
teiselt liinilt, mis läks ka kesklinna, ning
me läksime peale. Kui me kesklinna
jõudsime, hüppasime bussi pealt maha
ja alustasime jooksu, ise palvetades, et
buss ei oleks veel lahkunud. Jõudsime
bussijaama pool minutit hiljem ja
maaliinibussi polnud mitte kusagil. Ma
heitsin juba meelt, et jäime maha. Samal
hetkel sisenes see buss bussijaama
parklasse. Selgus, et see buss oli ise ka
hiljaks jäänud. Ka kirikusse minekul,
ükskõik, kui hilja me ka kodunt ei
stardiks, alati jõuame õigeks ajaks,
nagu Jumal kannaks meid.
Kes on sinu teed Jumala juurde
mõjutanud ja kuidas?
Sellele küsimusele on raske vastata, sest
põhiliseks mõjutajaks on olnud mu ema
ning tema mõjust olen juba rääkinud.
Võin küll lisada, et kui ma veel väike
olin, siis luges ema mulle piiblilugusid,
mis olid väga huvitavad. Need aitasid
sillutada teed minu usu poole. Samuti
aitas beebikool.
Kuidas sa lööd kaasa koguduse elus?
Käin pühapäeviti jumalateenistustel,
võimaluse korral reedeti noorteõhtutel,
avaldasin soovi ja mind kutsuti ka vöörmündriks. Lisaks laulan ma kiriku
noorteansamblis ning nüüdsest ka
kammerkooris. Käesoleval sügisel
tegime me Elias Humalaga veel väikese
bändi, mis koosnebki hetkel ainult
minust ja Eliasest. Mina olen seal
trummar. Trummi olen ma mänginud
alates bändi loomisest, mis on umbes
kuu aega. Eelmisel aastal tegime koos

Arnoga ka pühalaulu tunde. Ma olen
mõelnud, et peaks sel aastal jätkama.
Mida tahaksid sa veel teha?
Nagu juba vastasin, tahaksin ma uuesti
hakata pühalaulutunde andma, kas või
kord kuus kui rohkem ei suuda. Kas
veel midagi, seda näitab elu. Võtan
väljakutsed vastu. Ma pean muidugi
siinkohal tõdema, et mul tuleb jätta
mõneks ajaks kõrvale oma tahtmised
veel midagi teha ja tegelen sellega,
millega ma olen juba varem lubanud
tegelda.
O l e d k o g u d u s e k õ i g e n o o re m
vöörmünder. Miks sa otsustasid selle
ameti vastu võtta?
Ma pean siinkohal ütlema, et väga lahe
on olla noorim vöörmünder. Ameti
kohta ütlen niipalju, et see oli pigem
mitmete asjaolude kokku sattumine, et
ma vöörmündriks sain. Nimelt, kui ma
hakkasin käima noorteõhtutel, mõtlesin
ma, et miks mitte ka kirikus. Kui ma
kirikus hakkasin käima, siis üsna
kiiresti hakkas mul kombeks saama see,
et ma aitasin inimestel laulikuid ära
viia, võttes endale sülle kümmekond
laulikut, et need oma kohale panna.
Lisaks olin koos teiste meie koguduse
noortega Tallinnas peapiiskop Urmas
Viilma ametisseseadmise jumalateenistusel vöörmündriks. Seal hakkas see
amet mulle meeldima. Ühel hetkel
kuulsin, kuidas kirikuõpetajad arutasid,
et vöörmündreid on väheks jäänud ja
mõni nädal hiljem pakkusin ma Joel
Luhametsale välja, et ma võiksin ka
vöörmündriks hakata. Mõne aja pärast
sain teada, et koguduse juhatus on loa
andnud ning tollest hetkest hakkas mul
katseaeg vöörmündrina.
Mida see töö sulle annab?
See töö aitab mul kirikuga suuremat
kontakti saada ning ma arvan ja loodan,
et see viib mind ka Jumalale lähemale.
Lisaks tahan ma lihtsalt inimesi aidata
ning teha seda nii palju, kui mu
võimuses on.
Millised ettevõtmised koguduse
noortega on sulle meelde jäänud?
Noortetöös olen osalenud nii palju, et
kui minult mingit nõu või abi küsitakse,
ma annan seda. Lisaks olen ma olnud ka
meie noorte muusikalise poole osaks
juba pikemat aega. Kõige meeldejääva-

mad ettevõtmised noortega on toredad
noorteõhtu välised kokkusaamised ja
laagrid, mida korraldavad kas meie
kiriku noored, kaasa arvatud mina, või
teiste kirikute noored. Viimaseks selliseks olid Pauluse Noortepäevad tänavu
septembri lõpus ja oktoobri alguses.
Mina viisin seal läbi ühe palvuse ning
tegime koos Eliasega muusikat. Noorteõhtuid on toimunud ka minu kodus.
Mida võiks koguduse noortega koos
veel teha?
Erinevaid kokkusaamisi näiteks noorte
endi kodudes, siis veel suurendatud
misjonitööd koolides. Võiks Tartu
erinevate kirikute noori ühendavaid
kokkusaamisi teha. Robert pakkus välja
ka noorte jumalateenistused, millega
mina olen täiesti nõus. Rohkem ma ei
oskagi midagi välja tuua.
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Esmaseks plaaniks on lõpetada
gümnaasium võimalikult hästi, siis
edasi saab vaadata, mida ma teen.
Arvatavasti käin kaitseväes ära, siis
lähen ülikooli. Mul on kolm põhilist
suunda, kuhu ma tahaksin minna.
Üheks on IT, nimelt programmeerimine. Teiseks on ajalugu, mida kahjuks
Tartus ma ei saaks väga õppida, sest siin
keskendutakse pigem Eesti ajaloole,
aga ma tahan Euroopa üldajalugu.
Kolmandaks valikuks oleks teoloogia
ehk usuteadus, mis mulle endale pakuks
palju huvi ja mulle meeldiks, aga ma ei
tea, kuidas mu enda isa sellesse suhtuks.
Minu õde on usuteaduskonna lõpetanud. Ei ole ka täiesti välistatud Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemiasse
minek.
Milline on sinu lemmikkirjakoht
Piiblis?
„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal
rahu, inimestest hea meel.” (Lk 2,14).
See on üks esimesi piiblikohti, mida ma
üldse kuulsin lugudeväliselt ja mulle
hakkas see kohe südamesse. Tänapäeva
inimesed otsivad palju kuulsust ja au
ning ollakse kadedad üksteise peale,
aga au jäägu ikka Jumalale, siis on tõesti
rahu ja armastus üksteise vahel. Siiski
on kõik, mis piiblis kirjas, puhas kuld.
Küsimusi esitas: Liina Raju

TEATED
Jumalateenistused
13. nov kell 10.
20. nov kell 10. Igavikupühapäev
27. nov kell 10. Esimene advent.
Leeripüha.
04. dets kell 10.
Jumalateenistuste ajal on kirikus
avatud lastele mängutuba.

Koguduse elu
nädala sees
Piiblitunnid – kolmapäeviti kell 17.
Leeritunnid – uus leerikool alustab
tööd 6. märtsil 2017. a.
kell kell 18.
Taize palvused – neljapäeviti 17.30
Noorteõhtud – reedeti kell 19.
Naiskoor – kolmapäeviti kell 18.15.
Kammerkoor – teisipäeviti kell 18.15.
Piibliringid:
E. 7. nov kell 17.00 (Liive)
P. 13. nov kell 11.45 (Juta)
E. 14. nov kell 17.00 (Liive)
R. 18. nov kell 18.00 (Aino)
E. 21. nov kell 17.00 (Liive)
P. 27. nov kell 11.45 (Juta)
E. 28. nov kell 17.00 (Liive)
R. 2. dets kell 18.00 (Aino)
E. 5. dets kell 17.00 (Liive)
P. 11. dets 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”
K. 23. nov kell 17 on Pauluse kirikus
võimalik vaadata dokumentaalfilmi
Mustvee õpetaja Eenok Haameri ja
Kasepää vanausuliste eestseisja Andrei
Sergini elust. Sissepääs tasuta.

Pühapäevakool

Johannes Selliov

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.
Laupäeviti kell 12.30 kooliealiste laste
kunstiring, juhendaja Liive Koppel.

(14.01.1909 – 15.11.1991)
Täna mälestame õpetaja Johannes
Selliovit tema 25. surma-aastapäeval.
Selliov sündis Virumaal, õppis esialgu
kooliõpetajaks ja seejärel usuteadust
Tartu ülikoolis. Ta oli kirikuõpetajaks
Hallistes, Mustvees, Rakveres, Lüganusel ja aastatel 1959 – 1979 Tartu
Pauluse koguduses. Tema eestvõttel on
pärast Teist maailmasõda taastatud nii
Lüganuse kui Tartu Pauluse kirik.
Johannes Selliov puhkab Tartu Pauluse
surnuaial.

Kontserdid Tartu Pauluse kirikus
P. 6. nov kell 17. „Süütame küünla”
kontsert. Rudolf Tobiase vaimulikku
heliloomingut esitavad „Laudate
Dominum” ja Viimsi Püha Jaakobi
kammerkoor, dirigendid Veljo Reier ja
Andrus Kalvet, orelil Kersti Petermann.
Sissepääs vaba annetusega.
L. 12. nov kell 17 heategevuskontsert
andekate laste toetuseks. Kuna kontsert
on isadepäeva eelõhtul, pööratakse
tähelepanu ka isadele. Ansambel Ilves
Sisters. Pilet 15€.
P. 13. nov kell 17 „Süütame küünla”
kontsert. Jutustus sõnas ja muusikas:
Jean Sibelius ja Selma Lagerlöf. Esineb
Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester,
dirigent Taavi Kull. Esitusele tuleb J.
Sibeliuse muusikatsükkel Pelléas et
Mélisande samanimelisest Maurice
Maeterlincki näidendist op 46. Muusika
osade vahele loeb näitleja Liina Olmaru
S. Lagerlöfi jutte Kristusest. Sissepääs
vaba annetusega.
L. 19. nov kell 17. Tuuliki Jürjo ja
viiuldaja Leena Laasi kontsert „Jalutuskäigud viiuliga”. Kõlab barokkmuusika
ja kaasaegne muusika. Pilet 5€.
P. 20. nov kell 17 „Süütame küünla”
kontsert. Hingedeaja aariad ja koraalid,
Johann Sebastian Bach. Esinevad
Camerata Universitatis ja Pauluse
vokaalansambel, dirigent Seidi Mutso,
sopran Katrin K. Maasikmäe, tenor
Aivar Kaseste, bariton Atlan Karp,
Flööt Lande Lampe-Kits, tšello Heiki
Palm, orel Anna Humal. Sissepääs vaba
annetusega.

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

R. 25. nov kell 19. Moskva Patriarhaadi
koori kontsert. Regent munkpreester
Ambrosius (Nosov). Kavas õigeusu
muusika silmapaistvamad teosed läbi
vene vaimuliku muusika arenguloo.
Piletid 10/15€.
L. 26. nov kell 17. EELK Misjonikoori
muusika- ja sõnaõhtu „Hingekuld”.
Esitusele tuleb Misjonikoori uue CD
„Hingekuld” muusika. Dirigent Maarja
Vardja. Kõneleb praost Leevi Reinaru.
Koor koondab umbes 40 rõõmsat noort
või noore hingega kristlast üle Eesti, kes
kogunevad kord kuus, et harjutada
kaasaegse helikeelega vaimulikke
laule. Oma mitmekesise repertuaariga
soovib koor kuulajaid vaimselt kosutada, et koos rõõmustada Jumala ja tema
tegude üle. Sissepääs vaba.
P. 27. nov kell 17 „Süütame küünla”
kontsert. Jõulurõõm muusikas ja pildil.
Kaadreid Tartu Pauluse kiriku jõulurõõmust hingestab muusika, kaastegevad
Karmen Puis, Birgit Sarrap, Lauri
Kalvik, Anna Humal, kammerkvartett,
Tartu Pauluse kammerkoor ja kaasa laulev rahvas. Sissepääs vaba annetusega.
L. 3. dets kell 19. Orelikontsert.
Jennifer Bate (Suurbritannia) kuulub
organistide kõrgeimasse klassi. Ta on
oodatud külaline maailma suurimatel
festivalidel, teda on pärjatud kõrgeimate Briti, Prantsusmaa ja Itaalia riiklike
autasudega. Pilet 10€.
P. 4. dets kell 18. ESTuudio advendikontsert. Piletitega.

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

