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Pühapäeval, 19. märtsil seadis pea-
piiskop Urmas Viilma Tartu Pauluse 
koguduse õpetajaks senise abiõpetaja 
Kristjan Luhametsa. Samas õnnitles 
kogudus koos arvukate külalistega 
piiskop Joel Luhametsa tema 65. 
sünnipäeval. 

Pidulikul jumalateenistusel pidas algus-
liturgia koos pihikõnega praost Ants 
Tooming, jutlustas peapiiskop Urmas 
Viilma ja teated ütles piiskop Joel 
Luhamets. Seejärel toimus uue õpetaja 
introduktsioon. Kirikupalves teenisid 
piiskop Joel Luhametsa kõrval titulaar-
praost Eenok Haamer, Maarja-Magda-
leena koguduse õpetaja Aivo Prükk ja 
Tartu praostkonna vikaardiakon Siimon 
Haamer. Armulaua seadis ja õnnista-
missõnad ütles peapiiskop. 

Jumalateenistusel teenisid muusikaga 
organist Anna Humal ja koguduse nais-
koor Tiina Luhametsa juhatusel. Viiulit, 
klaverit ning flööti mängisid Kristjani 
ema Tiina ja õed Katrin ning Eva-Liisa. 

Pärast jumalateenistust ütlesid kogudu-
se ees tervitussõnu peapiiskop Urmas 
Viilma, Tartu linnapea Urmas Klaas ja 
Pauluse koguduse juhatuse esimees 

„Ühel hommikul”
Täna, 2. aprillil esitleme Marje Singi 
lauludega CD plaati „Ühel hommikul”. 
Laule esitavad A. Karp (bariton) ja A. 
Humal (orel). Marje Sink (1910–1979) 
tegutses mitmes kirikus ja komponeeris 
umbes tuhat laulu, millest plaadil on 15.

Piiskop Joel Luhamets, peapiiskop Urmas Viilma ja praost Ants Tooming 
paluvad Jumala õnnistust õpetaja Kristjan Luhametsale. Foto: Rein Toom.

Koit Pindmaa. Seejärel kutsus praost 
Ants Tooming kõiki kohvilauda, mis oli 
kaetud kiriku all krüptis. Seal anti üle 
veel palju häid sõnu ja kauneid lilleõisi. 

Sõnavõtjad tunnistasid sünnipäevalast 
jätkuvalt parimas tööeas olevaks. Ka 
Joel ise on lubanud piiskopitöö kõrvalt 

jõudumööda koguduse teenimisel abiks 
olla. Esimesed nädalad vaid kinnitavad 
tema sõnu – koostöö kahe vaimuliku, 
isa ja poja vahel on jätkunud üksmeeles. 

Joel ja Kristjan tänavad südamest kõiki, 
kes piduliku päeva oma kaasabiga 
meeldejäävaks ja kauniks muutsid. 

Õnnitleme!
23. veebruaril sündis Timo ja Silvi 
Švedko perre tütar Marie. 

3. märtsil sündis Kristjan ja Eleri 
Luhametsa perre poeg Timo. 

26. märtsil sündis Urmas ja Tiiu 
Saupõllu perre tütar Marii. 

Kontserdid Tartu Pauluse kirikus
N. 6. aprill kell 18:30. Muusikasari 
„Valguse poole“. Orelil Elke Unt, viiu-
lil Salimi Kortelainen. Kavas: P. Süda, 
D. Buxtehude, J. S. Bach, J. Rheinber-
ger „Nüüd hing'vad inimesed“. Tasuta. 

N. 13. aprill kell 19. Eesti Filharmoo-
nia Kammerkoor, dirigent T. Kaljuste. 
Kavas: Alfred Schnittke „Reekviem“. 
Arvo Pärt „Miserere“. Pilet 15€/9€.

R. 21. aprill kell 18. Matthias Krampe 
orelikontsert. M. Krampe (sünd. 1966) 
õppis Frankfurti Muusikakõrgkoolis ja 
Viini Muusikaülikoolis. Alates 1993. a. 
on ta Austria Evangeelse Kiriku Lan-
deskantor ja oreliekspert. Lisaks on ta 

Viini Ülikooli oreli jt ainete õppejõud. 

T. 25. aprill. Tartu Akad. Meeskoor.

K. 3. mai kell 19. Tartu Tamme 
Lionsklubi heategevuskontsert Tartu 
Kristliku Noortekodu toetuseks. 

L. 6. mai kell 19. La Nova Orchestra 
kontsert „Üksi ja mitmekesi“. Piletid. 

N. 11. mai kell 19. Tartu ülikooli 
gregooriuse laulu kursuse lauljate ja 
juhendaja Lilian Langsepa kontsert. 
Orelil Elke Unt. Sissepääs tasuta. 

L. 13. mai kell 17. E Stuudio noorte-
koori ja Tartu Üliõpilassegakoori 
kontsert. Piletitega. 
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Koit Pindmaa: suhe Jumalaga
Tänavu jaanuaris valis Tartu Pauluse 
koguduse nõukogu uue juhatuse ja 
uueks esimeheks Koit Pindmaa. 
Palun räägi kõigepealt natuke 
endast. Milline oli su lapsepõlv? 

Olen sündinud 1957. aasta sügisel 
Viljandis. Esimesed kolm aastat elas 
pere tolleaegse Muri puukooli peamaja 
korteris. Isa ja ema olid leidnud seal 
töökoha. See oli aeg, kus poliitiliselt oli 
“haare” muutunud lõdvemaks ja 
kunagise Eesti aegsed inimesed said 
vabamalt hingata ja oma peresid luua. 
Emapoolsed vanavanemad vajasid tuge 
ja pere kolis Lämmijärve servale, 
Lintesse. Koduks sai põline talukoht. 
Nii isapoolsed, kui emapoolsed vana-
vanemad olid Eesti taluinimesed, kes 
kuulusid Räpina kiriku kogudusse. 
Nagu teada, olid nad ristitud ja 
laulatatud, hiljem põlvkondade kaupa 
kiriklikult maetud kohalikule surnu-
aiale. Olin aastane, kui minu isa ja ema 
Räpina kirikus laulatati ja mind ristiti. 
Kirikus käimine oli üks eluviisi osa. 
Leer ikursuse  läbis in  keskkool i 
lõpuklassi kevadel. Isa oli kiriku 
vöörmünder ja korraldas varjatult minu 
ja tema ametivenna poja leeris käimise. 
Kooli parteiaktiiv oli hoogsalt valves 
nii jõuluõhtul kui muudel aegadel, et 
noorus oma tulevikku ära ei “rikuks”.

Kuidas kulges su haridustee?

Koolitee algas kodust paari kilomeetri 
kaugusel asuvas Radamaa algkoolis. 
See oli väike kool, kus ühe õpetaja 
valvata olid 1. – 3. ja 2. – 4. klass samas 
ruumis. Edasi pidin minema Räpina 
Keskkooli, kus käisin 5. – 11. klassini. 
Lapsest peale oli isa kõrval tekkinud 
tehnikahuvi. Ta ehitas mitu väiketrakto-
rit ja parandas autosid. Tolleaegses 
paari lehma ja seapõrsaga majapidami-
ses olid igasugused tööd kergendavad 
vahendid väga vajalikud. Keskkooli 
osas olid eriklassid. Mina valisin oma 
huvi tõttu autoõpetuse, mis andis kooli 
lõpetamisel autojuhi kutse. Nendele, 
kes edasi õppida ei saanud, oli kohe 
amet olemas ning ka sõjaväes kergem 
põli. Tehnikahuvilisena õnnestus mul 
1976. aastal asuda õppima tolleaegse 
TPI mehhaanika teaduskonda, mille 
lõpetamisel sain peenmehhaanika 
inseneri kutse. Suunamisega asusin 
tööle tänase nimega Tartu Observatoo-
riumi. Uue vabariigi loomise algaastatel 

klassid meilt uue sisustuse. Lahendame 
muid keerulisi tehnilisi ülesandeid 
Eestis, Soomes ja ka viimati ka ühe 
riigihankena Norras. Täna on ettevõttes 
16 töötajat, kellest 5 kannavad minu 
perekonnanime. 

Milline on su pere? 

Meil on abikaasa Kaidiga koos kuus 
last. Minul esimesest abielust kaks 
tütart: Henli ja Madli, kaks poega: 
Hendrik ja Robert. Kaidil vanem tütar 
Liina ja meie ühine tütar Liisa. 
Lapselapsi on kaks tüdrukut ja kaks 
poissi. Lapsed on täisealised ja elavad 
eraldi. Pesamuna Liisa käib tihemini 
meil. Elame maal, Tõraveres.

Kuidas sa jõudsid Jumala juurde?

Esimene tõsisem kohtumine Jumala 
vaimuga oli ehk ristimise ajal, peaaegu 
59 aasta eest. Jumalateenistustel sai 
vanematega käidud maast-madalast. 
Tõsisemat tunnet hakkasin sügavamalt 
kogema viimase kümne aasta jooksul. 
Varem olin kodukirikust kaugel ja eriti 
tihti ei osalenud teenistustel – lapsed 
väiksed ja igasugu muid ettekäändeid. 
Enam hakkas mulle Jumala abi vajadus 
koitma, kui viimane majanduslangus 
tekkis. Püüdsin igati oma tarkusest 
raskeid aegu üle elada. Siis sain aru, et 
tuleb usaldada oma olukord täielikult 
Jumala kätesse, mitte kasutada Tema 
abi ühe võimaliku õlekõrrena. Püha-
kirjas öeldakse, et meid kutsutakse ja 
meil on valida, kas me läheme kaasa või 
jätkame oma patust elu omal käel. Olen 

osalesin kaheaastastel Riigikantselei 
korraldatud riigiametnike kaugõppe-
koolitusel. Lõpetamise järel siirdusid 
paljud tööle riigiasutustesse. Ma ei 
soovinud Tallinna kolida ja loobusin 
sellest teest. Hiljem olen osalenud 
paljudel ettevõtlusega seotud koolitus-
tel. Oma tänase töö tõttu olen võimeline 
suhtlema koos emakeele ja kunagise 
koduse võrokeelega kuues erinevas 
keeles.

Millega sa tegeled? Millist tööd oled 
veel teinud?

Esimesed kuus tööaastat olin Tartu 
Observatooriumi projekteerijana 
teadusrühmas. Neli aastat olin samas 
haldusdirektor. Kui Nõukogude Liidu 
kosmose- ja muud teadusprojektid 
kadusid, tuli leida muu tegevus ja 
lahkusin uutele väljakutsetele. Ühel 
hetkel märkasid kontrollivad ametni-
kud, et olin kolme väikeettevõtte 
direktor korraga. Ühega müüsime 
tööriideid ja ehitasime toitlustusasutust. 
Teine oli metallitöökoda. Kolmandaga 
elatan ennast tänaseni. Olen Eesti 
iseseisvuse algusest olnud iseenda ja ka 
paljude teiste tööandaja. Tänaseni 
tegutseb meie Retent-nimeline firma 
hambaravitehnika ja -sisustuse alal. 
Hambakliinikud saavad meilt kiiresti 
planeeringu, sisustuse, tehnika ja 
hilisema tehnilise toe terviklahenduse. 
Toodame ka mööblit keemialaboritele, 
koolide eriklassidele. Viimasel suvel 
said kuue Tartu kooli loodusainete 
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selle kutse vastu võtnud ja arenen 
vaikselt.

Mis tõi Sind Pauluse kirikusse?

Tartu piirkonnas elades me külastasime 
erinevaid kirikuid. Pauluse kirikus 
toimuv ja sõna kuulutamine oli kõige 
kutsuvam. Esialgu hakkasime regulaar-
selt teenistustest osa võtma. Oktoobris 
2008 kohtusime õpetaja Joeliga ja tegin 
Räpina kirikust ületoomise avalduse, 
mis ka, moodsalt öelduna, rahuldati.

Millised on sinu teenimisülesanded 
koguduses?

Kuulusin eelmises koosseisus kogudu-
se nõukogu liikmena revisjonikomis-
joni koosseisu. Olen valitud tänase 
nõukogu liikmeks ja sellele järgnevalt 
juhatuse esimeheks ja sinodi saadikuks. 
Tartu praostkonna sinodil valiti mind 
praostkonna revisionikomisjoni 
liikmeks.

Millised ülesanded on koguduse 
juhatusel? Millised on sinu arvates 
kõige olulisemad plaanid kogudusele 
lähiaastatel?

Elan uude rolli sisse. Üks samm 
korraga. Pean eesmärgiks praeguse, 
hästitoimiva kiriku igapäevaelus toimu-
vale oma osa juurde anda. Vastvalitud 
koguduse õpetaja Kristjaniga koostöös 
lahendame jooksvaid ja ettetulevaid 
ülesandeid. Arvatavasti tuleb kohane-
misel kasuks pea 25-aastane eraettevõt-
te juhtimise kogemus, ka varasem nelja-
aastane observatooriumi haldus-
direktori töö. Meeskonnamängijana 
loodan juhatuse liikmetega head 
koostööd. Teenime kaasa Jumala sõna 
kuulutamisel ja koguduse ülesannete 
täitmisel. 
Eesti üks ilusamaid kirikuid peaks 
koguma vaikselt juurde täieõiguslikke 
annetajaliikmeid. Samuti tuleb hoida 
käigus kiriku muud tegevused. Kindlas-
ti on kandev osa meie vaimulikel, aga 
ka kiriku juures teenivatel inimestel. 
Suhetel kohaliku omavalitsusega on 
oluline roll. Piiskopi ja koguduse 
õpetaja Joel Luhametsa poolt maha 
märgitud rada ja sihti tuleb hoida ja 
edasi viia. Oleme ju üks suurematest 
EELK kogudustest ja ühe ilusaima 
sakraalehitise  valdajad. 

Vanemad koguduse liikmed lahkuvad 
igavikku. Leeris käinutest ja ka linna 

kolinutest tuleb saada pidevat täiendust. 
Kolm neljandikku koguduse liikmetest 
ei ole annetajaliikmed. Nendega on vaja 
tegeleda. Ilusas kirikus toimuvad 
kontserdid peaksid ka aitama uusi 
liikmeid leida. 

Pean oluliseks kiriku sõnumit tänases 
sekulaarses ühiskonnas. Eesti Evan-
geelse Luteri Kiriku peapiiskop Urmas 
Viilmaa teeb väga head tööd nii meedias 
kui avalikult esinedes. Me peaksime 
olema osa sellest selgitusest ja kuulu-
tusest. Inimesed peaksid arukamalt 
tarbima seda liberaalse infoühiskonna 
pakutavat. Elu ei ole ainult nauding ja 
meelelahutus, meeletu tarbimine. 
Tarbigem enam igavikulisi, vaimseid 
väärtusi. 

Koguduse plaan peaks olemagi kiriku ja 
koguduse sõnum nähtavaks tegemine. 
Hingedele turva- ja rahupaiga pakku-
mine.

Mida see töö sulle annab?

Olen juba pikemat aega valmis olnud 
kirikuga seotud ülesannete täitmises 
kaasa lööma. Teenida Jumalat ja 
kogudust annab mulle rahu südamesse. 
Ettevõtjana olen jõudnud aega, kus 
igapäevaelu on hoitud kolleegide  
poolt. Vanem poeg Hendrik tegevjuhina 
teeb head tööd. Kiriku teenimine pakub 
mulle huvi ja väljakutset. See on 
vahelduseks nii töö iseloomu kui 
inimeste osas. Naudin usklike inimeste-
ga koos töötamist ja ligemisearmastuse-
ga õhkkonda.

Millised koguduse tööharud on sulle 
kõige südamelähedasemad?

Olen alles liitunud juhatuse tööga. 
Juhatuse esimehena vastutan riigi ja 
seaduste ees majandustegevuse korral-
damise valdkonnas. Südamelähedane 
saab olla valdkond, milles oman 
kogemust ja kaasalöömise võimalust. 
Aasta pärast saan anda parema vastuse.

Millised on olnud kõige olulisemad 
kogemused sinu usuelus?

Senisel eluteel olen saanud selle ära-
tundmise osaliseks, et suhe Jumalaga 
peab olema täielik. Pead lahti laskma 
“mina ise” kompleksist. Tänases 
infoühiskonnas peavad eelkõige haritud 
inimesed ennast nii targaks, et võtavad 
igaks juhuks igast  õpetusest  ja 
ideoloogiast mõne õlekõrre ja arvavad, 

et see viib isiku täiuseni. See on enese-
pettus. Tagantjärgi oma elule vaadates 
tulnuks mõndagi takistust teel vaadata 
kui Jumala hoiatavat märki. Mõnestki 
hallist kivimüürist ei pea läbi minema. 
Saab ka ümber või mõnikord minemata 
jätta. Tuleb märgata hoiatusi. Samuti 
olen rõõmus abikaasa Kaidi üle, kellega 
saan elada osaduses ja usulises meeles.

Milliseid palvevastuseid oled koge-
nud?

Ma ei ole palvete ja nende vastustega 
testinud Jumala olemasolu. Minu 
palved on valdavalt tänupalved. Igat 
hommikut algan kirikukalendri päeva 
vaimuliku mõtte lugemisega, palvega. 
Küsin Jumalalt juhatust, õnnistust ja 
kordaminekuid, tarkust minna päeva 
olukordadele vastu. Ettevõtluses tuleb 
tihti uusi kontakte ja võimalusi, mida 
pole võimalik ette näha. Tunnen, et olen 
hoitud. See ongi  palve vastus. Üks vana 
tõde kõlab nõnda: millele sa loodad kui 
sul Jumalat pole ja mida sa kardad kui 
sul Jumal on?

Mida ütleksid teistele kristlastele 
julgustuseks?

Usaldage Jumalat täielikult. Vabanege 
enese süüdistamisest ning igasuguste 
muude abivahendite järgi haaramisest. 
Tehke proovi ja näete järjest uusi korda-
minekuid, õnnistusi. Jumala olnud vaim 
on olemas kõigi jaoks, kes seda 
julgevad kogeda.

Mis on see, mis sinu usku igapäeva-
elus kinnitab?

Lähen igale päevale vastu südame-
rahuga. Tsiteerin populaarseks saanud 
mõtet: istutan õunapuu vaatamata 
homsele viimselepäevale. Meid on siia 
ajaaknasse toodud Jumala maja-
pidajaiks. Kõigil meil tuleb lahkuda, 
varem või hiljem. Vaatan kurvalt neid, 
kes on murelikud elu peatse lõppemise 
üle. Tunnen Jumala vaimu ligiolekut. 
Tsiteerides lugupeetud teoloogi Aarne 
Hiiobit: kui me peame ennast vaimse-
teks olenditeks, siis on meil võimalus 
saada ka osa Jumala vaimust.

Milline on sinu lemmikkirjakoht? 

On kaks sellist: „Heida Issanda peale 
oma koorem, ja tema hoolitseb sinu 
eest” (Ps 55,23). Jeesus ütleb: “Kõik on 
võimalik sellele, kes usub” (Mk 9,23). 

Küsimusi esitas Liina Raju.

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

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

Jumalateenistused

Pühapäevakool
Tunnid toimuvad laupäeviti kell 11.00: 

    2– 4 aastased (Kirsika Berit Reino)
    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)

Kell 12.30: kunstiring (Liive Koppel).

Piiblitunnid – kolmapäeviti kell 17. 
Käsitleme Pauluse kirja efeslastele.

Taize palvused – neljapäeviti 17.30.

Leerikool esmaspäeviti kell 18. 

Piibliringid:
P.  2. aprill kell 11.45 (Juta)
E.  3. aprill kell 17.00 (Liive)
R.  7. aprill kell 18.00 (Aino)
P.  9. aprill kell 11.45 (Juta)
E. 10. aprill kell 17.00 (Liive)
E. 17. aprill kell 17.00 (Liive)
R. 21. aprill kell 18.00 (Aino)
E. 24. aprill kell 17.00 (Liive)
P. 30. aprill kell 11.45 (Juta)
E.  1. mai kell 17.00 (Liive)
R.  5. mai kell 18.00 (Aino)

Kooriproovid: 
Kammerkoor teisipäeviti kell 18.15. 
Naiskoor kolmapäeviti kell 18.15.
Lastekoor laupäeviti kell 10.00. 
Noorteansambel reedeti kell 18.00.

Kantselei on avatud E-L 10-14, P 9-10,
tel 7 420 258; tartu.pauluse@eelk.ee

Liikmeannetusi saab teha koguduse
kantseleis või pangaülekandega.
Saaja: EELK Tartu Pauluse kogudus
Arveldusarve EE282200221005105336
Summa on annetaja otsustada.

Kirik ja kolumbaarium on avatud
E-R 10-17, L 10-14, P 9-12. 
 

Koguduse elu nädala sees
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. 

Nõukogu koosolek 23. aprillil pärast 
jumalateenistust tiibhoone saalis. 

100 aastat tagasi ehitati Pauluse kirikut sõjaaja leivapuuduse kiuste
Umbes sada aastat tagasi tehti mahukas 
osa Pauluse kiriku ehitustöödest. See on 
imekspandav, kuna vajalikud annetused 
koguti maailmasõja raskusi trotsides. 

Toonaseid olusid kirjeldas ajaleht 
Postimees 8. detsembril 1916. a. nõnda: 
„Katku ja kalli aja eest... sõja ja 
verevalamise eest... Tuttavad sõnad 
küll, aga kui neid loeti, oli vahel tunne, 
nagu kõneldaks muistsetest aegadest ja 
ammu möödaläinud asjust, millega 
meie aja inimestel enam tegemist pole, 
nagu oleksid need sõnad oleviku kohta 
juba oma tähenduse kaotanud. [...] Aga 
kui tänavusi toiduainete hindasid 
mulluste ja tunamullustega võrdled,  
[...] siis tulevad vana litania sõnad, mis 
senini tuimalt ja mõtteta kõrvus helise-
sid, ikka sagedamini meele ja sa hakkad 
nende õiget tähendust ikka enam aru 
saama.” 

Niisugust aega ei osanud keegi oodata. 
Sellest tunnistas Postimees 1. augustil 
1916: „Ja vaata, keset teaduslisi imesid 
ja helendavat poliitilist kodupuna pidid 
õpetatud mehed väga veidra ja pahan-
dava statistilise nähtuse kirja panema 
ning avaldama. Oodatava üleilmse 
progressi päikese pinnal ilmusid kole-
suured mustad plekid.” 

Kalli aja praktilist külge valgustab 
Postimees 24. jaanuaril 1917: „Leiva 
puudus oli eila [Tartu] linnas üleüldine. 
Inimesed käisid poodist poodi ja läksid 
ikka tühjalt tagasi. Linnavalitsuse 
p a g a r i - ä r i d e  e e s  o o d a t i  s a i a 
kohalejõudmist kui õnnistust – veerand 
tunniga oli pood jälle tühi. Jahu 
tagavarad on otsas, uut ei ole aga ikka 
veel pärale jõudnud.” 

Ometi ei takistanud leiva puudus kiriku 
ehitamist. 28. veebruaril 1917 teatas 

Postimees: „Kuna Pauluse kiriku 
välimised ehitusetööd vähem-rohkem 
möödaläinud sügisekuudel lõpetati, 
anti nüüd kohalikkudele ehituse-
tisleritele uksed ja akna-raamid teha. 
Töö valmissaamise tähtaeg on 1. juulil 
s. a. Jägmine töö oleks põdandate panek 
ja pinkide valmistamine, mis niipea kui 
ilmad lubavad ja materjal käes, ka 
käsile võetakse.” 

Palmipuudepühal, 26. märtsil 1917 
tõdeti koguduse nõukogu koosolekul: 
„Nüüd on tähtsamad välimised ehituse-
tööd vähem-rohkem lõpetatud, kuna 
praegu ukse ja akende raamid teoksil 
on. Oli õnn, et kiriku ehitusega veel 
parajal ajal, 1915. aastal pääle hakati. 
Viivitamise korral, mil majandusline 
seisukord järjest kallimaks muutus, 
oleks see nüüd täitsa võimata olnud.” 

  9. aprill kell 10 palmipuudepüha. 

13. aprill kell 10 Suur Neljapäev. 

14. aprill kell 10 Suur Reede.
 

16. aprill kell 7 Kristuse ülestõusmise 
                           püha liturgiline 
                           jumalateenistus. 
              kell 10  ülestõusmispüha.
              kell 12  laste ja perede 
   jumalateenistus. 
 

17. aprill kell 18, teine ülestõusmis-
             püha ja leerilaste ristimine.

23. aprill kell 10.

30. aprill kell 10. 

  7. mai kell 10.
 

Jumalateenistuste ajal on lastele 
avatud kaks mängutuba: üks pigem 

beebidele, teine pigem koolieelikutele.

Ülekanded jumalateenistusest on
Pereraadios ja Youtube keskkonnas.  

Koguduse noored
Noorteõhtud – reedeti kell 19. 

Noorte jumalateenistus on Pauluse 
kiriku krüptis reedel, 7. aprillil 19:30.

Noortejuhtide koolitus Rannamõisas:
28.–30. apr. 2017 „annid ja kutsumus”
27.–29. okt. 2017 „juhtimine ja mentorlus”
27.–29. apr. 2018 „Piibel ja palve”
26.–28. okt. 2018 „tööriistakast”

Kiriku noortepäevad (JäPe) on 6.–9.  
juulil 2017 Pilistveres. „Omanäoline”.

Alates käesolevast aastast on Pauluse 
surnuaiapüha juuni kolmandal püha-
päeval kell 12, mis on tänavu 18. juunil.

Surnuaiapüha
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