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Pauluse Kiri

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse kuukiri.

Sada aastat Eesti Vabariiki
Eesti Vabariik sündis pühapäeval,
24. veebruaril 1918 kui Tallinnas
kuulutati välja Manifest Eestimaa
rahvastele.
Tartus valitsesid tol hommikul vaikus
ja ootusärevus – kommunistid olid
läinud, sakslased veel mitte pärale
jõudnud. Pauluse kirik oli peaaegu
tühi, kuid koguduse õpetaja Arnold
Habicht pidas siiski jumalateenistust.
Kui kirikupalve järel tuli abiõpetaja
altarisse, et armulaua jagamisel kaasa
teenida, sosistas ta Habichtile: „Sakslased on kohal!” Sellest, mis samal
ajal Tallinnas sündis, saadi hiljem
teada. Ometi alustati palvega ka seal
ja kõigis paigus, kus Eesti iseseisvusmanifest ette loeti, sest manifestis
endas on öeldud need palvesõnad:
„Su üle Jumal valvaku ja võtku rohkelt õnnista, mis iial ette võtad sa mu
kallis isamaa!” Ja nõnda sündis, et
Jumal õnnistas me maad.

„Manifest Eestimaa rahwastele.” 25. veebruaril on kõigil huvilistel
võimalus Pauluse kirikus tutvuda manifesti saja-aastase eksemplariga.
Nüüd, sada aastat hiljem võime taas
tänada Jumalat vabaduse eest.
Ühtlasi palume, et vabadus meile
õnnistuseks tuleks ning et me kõige
kurja eest oleksime hoitud.

Tartu koguduste tänujumalateenistus
Eesti Vabariigi 100. aastapäeval on
laupäeval, 24. veebruaril kell 11:00
Tartu Jaani kirikus.

Põgus pilguheit koguduse tuludele ja kuludele aastal 2017
Aastal 2017. aastal tegi 1347 inimest
Tartu Pauluse koguduses oma liikmeannetuse. Et annetus on vabatahtlik,
võib summa olla väga erinev. Lihtne
matemaatika näitab, et keskmine
liikmeannetus oli 62 eurot ja 22 senti.
Eesti kontekstis on see märk tartlaste
suuremast ohvrimeelsusest. Näiteks
2016. aastal oli EELK keskmine
liikmeannetus 45 eurot, Tartu Pauluse koguduses aga 58 eurot.
10% liikmeannetuste kogusummast
annab kogudus edasi konsistooriumile. See on kirikukassa maks,
millega kiriku keskus, sh Usuteaduse
Instituut, ajaleht Eesti Kirik jpm ülal
peetakse. Lisaks annab kogudus ära
5% solidaarsusmaksuks, millega
aidatakse vaimulikele töötasu maksta
väiksemates kogudustes. 1,5 eurot
liikmeannetaja kohta ehk annetustest

umbes 2,4% on praostkonnamaks.
Kogutud vahenditega toetab Tartu
praostkond näiteks Pereraadio tööd.
Seega keskmisest liikmeannetusest
jääb Tartu Pauluse kogudusele endale
kasutada 53 eurot ja 51 senti ehk 4,46
eurot kuus.
Lisaks liikmeannetustele laekub
kogudusele annetusi veel mitmel
muul moel, näiteks seoses ristimiste,
laulatuste, matuste ja muude talitustega või pühapäevase korjanduse
kaudu. Erinevad annetused kokku
moodustasid 2017. aastal üle 46%
koguduse tuludest. Kust tuli aga ülejäänu? Ligi 49% tuludest olid seotud
vältimatu sotsiaalabi ja lastehoiu
teenuse osutamisega ning EELK
juubelikongressi korraldamisega.
Üle 6% tuludest teenis kogudus
toitlustamisega. Nimelt on kiriku

tiibhoones asuvas köögis suudetud
toitu valmistada lisaks lastehoiule ja
supiköögile ka väljapoole kogudust.
Välismaised toetused moodustavad
ligi 1% koguduse tuludest.
Kuna lastehoiu ja supiköögiga on
seotud ka suured kulud, siis neid
eraldi vaadeldes võib kõhklemata
kinnitada – kogudus elab annetustest.
Koguduse kulude poole pilku heites
jääb silma, et 52% kuludest on seotud
töötasude maksmisega, kokku umbes
25 inimesele. Lisaks vaimulikele ja
kantselei töötajatele on selle hulgas
ka organistid, koorijuhid, lastehoiu
töötajad, pühapäevakooli õpetajad jt.
27% kuludest on seotud kirikuhoone
ülalpidamisega ning ülejäänu kulub
tegevusteks, maksudeks jne.

INIMENE

Kirsika Berit Reino: Jumal
ei anna raskemat koormat,
kui me keegi jaksaks kanda
Palun räägi kõigepealt natuke
endast. Milline on su pere?
Minu peres on kõik (ema, isa, vanavanemad, tädid, onud) ristitud, leeris
käinud ning kiriklikult laulatatud,
kuid keegi ei ole aktiivselt ühegi
koguduse liige. Mind ristiti samuti
juba kuueaastaselt Saaremaal Karja
Katariina kirikus, kuid pärast seda
läks veel kümme aastat enne, kui ma
ise tundsin, et elus on midagi puudu
ning ainult mina saan leida selle
puuduva osa.
Millega sa tegeled? Milline on su
haridus?
Olen lõpetanud Tartu Hugo Treffneri
gümnaasiumi ning Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli lapsehoidja erialal. Hetkel
õpin Tartu Ülikoolis õigusteadust
bakalaureuse astmes. Pooleli on ka
raamatupidaja algkursus. Olen liige
korporatsioon Amicitias.
Lisaks pühapäevakooli õpetaja tööle
olen ka hoidjaks paljudele lastele,
annan matemaatika eratunde ning
vahepeal käin tööl Denim Dreami
keti poodides.
Kuidas sa jõudsid Jumala juurde?
10. klassis tundsin, et pean tulema
Paulusesse. Ma ei ole kunagi ühtegi
teise kirikusse minemist kaalunud.
Algusest peale, kui tundsin, et pean
kuskile minema, oli mõtetes vaid
Pauluse kirik. Minu mõtet toetasid
kõik minu peres, kuid keegi teine
minuga ei liitunud. Miks just Paulusesse ja miks just sellel ajal – seda ma
ei tea, kuid sel hetkel tundsin, et see
on minu jaoks õige koht ja ma tahan
siia tulla. Varasemalt olin kirikus
käinud vaid jõulude ajal kooli kooriga laulmas ning üldse vaid kooli
jumalateenistustel, seega ei teadnud
ma ka seda, mida oodata ning mida
teha. Algul kulus aeg sisse elamisele
ning üldisele arusaamale, mida kirikus tehakse, kuid mida aeg edasi,
seda rohkem ma hakkasin tundma, et
Jumal juhtis mind kirikusse kindla

mõttega – kasvatada tänulikkust ja
armastust hinges.
Millised on olnud kõige olulisemad
kogemused sinu usuelus? Milliseid
palvevastuseid oled kogenud?
Minu kõige olulisem kogemus ongi
pühapäevakooli õpetajaks saamine.
Ma mõtlesin sellest juba ammu, kui
tore oleks lapsi õpetada, aga teadsin
alati, et ma ei ole selleks veel valmis.
Kuigi teadsin, et ma ei oskaks veel
seda teha, palvetasin ikka, et see ühel
päeval juhtuks. Ja siis ühel jaanuari-

kuisel päeval sain ma kõne, kas
sooviksin olla kõige pisemate õpetaja
– ma ei suutnud seda uskuda kuni
selle hetkeni, kui ma nende ees ise
olema pidin.
Millised on sinu teenimisülesanded
koguduses?
Olen pühapäevakooli õpetaja kõige
väiksematele, 2...4-aastastele ning
laulan noortekooris sopranit.
Mida see töö sulle annab?
Töö annab mulle igal laupäeval väga
suure õnnetunde, et teen seda, mis

INIMENE
mulle väga meeldib ning tundub, et
ka lastele meeldib, sest miks muidu
on nad olnud nõus alati tagasi tulema.
Lisaks sellele, et lapsed saavad iga
tund midagi uut, siis samamoodi õpin
mina kogu aeg nendega koos.
Mille poolest on töö kõige pisematega eriline? Millele sa tunniks
valmistudes tähelepanu pöörad?
Väikesed lapsed on kui käsnad, kes
kõik endasse imevad ning meelde
jätavad, seega on nende esimesed
kokkupuuted Jumala ja Piibliga
olulised ning olulised on ka need
lood, mida me käsitleme.
Tundidesse üritan tuua sisse palju
laule, sest minu arvates läbi muusika
on kõige lihtsam jõuda südameni
ning tunda ja mõista sõnu. Kindlasti
väikesed lapsed laulavad laule pigem
viisi ja toreduse pärast, kuid loodetavasti vanemaks saades hakkavad nad
tähelepanu pöörama ka sisule.
Esimesel poolaastal jutustan Vana
Testamendi, teisel poolaastal Uue
Testamendi lugusid. Lugude valikul
on mulle suureks abiks olnud Eleri
Luhamets, kelleta ei oleks osanud ma
oma tööd alustadagi.
Teise poolaasta lugude juures pidasin
oluliseks, et peaaegu iga loo mõtteks
või märksõnaks oleks armastus, et
lapsed saaksid aru, kui tähtis ja
võimas see on ning mida kõike saab
armastusega korda saata.
Osaled ka koguduse noortetöös ja
noortekooris. Mis on selle roll sinu
‘

elus? Mis sulle meeldib?
Üks esimesi asju, mida ma siin tegin,
oligi noortekooris laulmine. Varem
laulsime me tihedamalt koos, kuid
nüüd vaid oluliste tähtpäevade eel.
Mulle meeldib nendega kokku saada
ja muusikat teha, esiteks sellepärast,
et meid on vähe ja teiseks seetõttu, et
me oleme seda juba väga pikalt
teinud ning ma ei kujutaks ettegi, kui
ma vahetevahel nendega koos laulda
ei saaks.
Mida tähendab sinu jaoks muusika? Laulad sa veel kuskil või
mängid pilli? Kas sa oled varem
muusikaga tegelenud?
Muusikaga olen tegelenud nii kaua,
kuni ma mäletan. Enne kooli minekut
laulsin ma lasteaias soolosid, kodus
mängis tädi klaverit ning mina
laulsin. Kooliteed alustasin Karlova
koolis. Seal alustasin klaveri õpingutega ning laulsin kooris. Hiljem
laulsin kuus aastat E Stuudio noortekooris ning õppisin lisaks viiulit. Elu
muusikata ei kujutaks ma kuidagi
ette, sest olen alati muusikaga tegelenud.
Mida ütleksid teistele kristlastele
julgustuseks?
Tuleb olla avatud südamega ning
oluline on armastada ning olla
tänulik. Jumal ei anna raskemat
koormat, kui me keegi jaksaks kanda,
seega raskel ajal tuleb tänulikkust ja
armastust veelgi enam välja näidata
ning siis varsti näed, kuidas lähebki

Piiblitunnid
Kolossa kirjast
Kolmapäeval, 7. veebruaril kell 17
algavad piiblitunnid, milles piiskop
Joel Luhamets käsitleb Pauluse kirja
koloslastele.
Juba esimesel sajandil ähvardasid
kogudust esoteerilised eksiõpetused,
mille eest Pauluse Kolossa kristlasi
hoiatas. Eksitajad kõnelesid inglitest
ja õpetasid alandlikkusega õndsust
välja teenima. Paulus tõstis Kristuse
tagasi tähelepanu keskmesse.
Lisaks hoiatas apostel muudegi eksituste eest (Kl 2,8): „Vaadake, et keegi
teid ei riisuks tarkuseõpetuse ja tühja
pettuse abil, mis vastavad inimeste
pärimusele, maailma algainetele, ja
mitte Kristusele.“

juba lihtsamaks. Avatud süda aitab
kõigil sinust aru saada ning sinul
mõista teisi.
Mis on see, mis sinu usku igapäevaelus kinnitab?
Olen avastanud, et Jumala juurde
jõudmisega on kasvanud minus
tänulikkus – see, kui paljude asjade
üle olen ma tänulik. Kui läheb midagi
hästi või kui ma olen õnnelik, siis ma
mõttes tänan ehk tänulikkus on see,
mis minu usku kinnitab. Samas kui
on rasked hetked, siis üritan ma ikka
leida midagi, mille üle tänulik olla.
Ehk siis – olen tänulik kõige üle, mis
minu elus on, ja seda on palju.
Milline on sinu lemmikkirjakoht
Piiblis?
Päris lemmikut kohta mul ei ole, kuid
nagu mainisin, on minu pühapäevakooli õpetaja töös kõige olulisem
armastus, seega minu jaoks on
eriliseks kohaks Pauluse esimene kiri
korintlastele – armastuse ülemlaul:
„Kui ma räägiksin inimeste ja inglite
keeli, aga mul ei oleks armastust, siis
ma oleksin kumisev vasknõu või
kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks
prohvetianne ja ma teaksin kõiki
saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja
kui mul oleks kogu usk, nii et ma
võiksin mägesid teisale tõsta, aga
mul ei oleks armastust, siis poleks
minust ühtigi.”
Küsimusi esitas Liina Raju

Kontsert

Kiri koloslastele. Käsikiri aastast 321.

Kiriku noortepäevad
EELK noortepäevad ehk kristlik
noortefestival „Järgmine peatus” on
sel suvel 5. – 8. juulini Palamusel.
Lähem info: Robert Bunder.
www.facebook.com/noortefestival/

Laupäeval, 17. veebruaril kell 18.00
„Loojangu muusika“ Piletid 8/10 eur.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
künnisel tulevad Eesti Segakooride
Liidu traditsioonilisel suurvormide
kontserdil ettekandele W. A. Mozarti
Vesperae solennes de confessore KV
339 (dirigent Tõnu Kaljuste) ja G.
Fauré Reekviem (dirigent Erki Pehk).
Esitavad suvekooli segakoorid, Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia segakoor ning Viljandi Kultuuriakadeemia segakoor. Kaastegevad üleeestiline noorte sümfooniaorkester ja
solistid Arete Teemets, Tuuri Dede,
Valter Soosalu ning Tamar Nugis.
Koormeistrid on Mai Simson ja
Mariell Aren.

TEATED
Jumalateenistused
Igal pühapäeval algusega kell 10.
18. veebruaril on külas ja jutlustab
Keila õpetaja Marek Roots.
Tuhkapäeva ja palvepäeva
jumalateenistus on kolmapäeval,
14. veebruaril kell 17.
Ülekanded jumalateenistusest on
Pereraadios ja Youtube keskkonnas.
Kirikus on avatud kaks mängutuba,
kus on võimalik jumalateenistust
jälgida ekraani ja kõlarite abil.
Altarist vasakul seina ääres on uks ja
teisel korrusel tuba kõige pisematele,
kes on mängutoas koos vanemaga.
Peegelpildis paremal on tuba, kus
täiskasvanu jutustab lugu vastava
pühapäeva teemal ning eakohasel
moel osaletakse jumalateenistusel.

Leerikool
Uus leerikool algab 26. veebruaril
kell 18:00 kiriku tiibhoone saalis.
Tunnid on esmaspäeviti kell 18.0019.30 kiriku tiibhoone saalis.
Leeripüha on 20. mail 2018.

Koguduse elu
nädala sees
Piiblitunnid kolmapäeviti kell 17.
Taizé palvused neljapäeviti 17.30.
Piibliringid:
E. 05. veebr kell 17.00 (Liive)
P. 11. veebr kell 11.30 (Juta)
E. 12. veebr kell 17.00 (Liive)
R. 16. veebr kell 18.00 (Aino)
E. 19. veebr kell 17.00 (Liive)
P. 25. veebr kell 11.30 (Juta)
E. 26. veebr kell 17.00 (Liive)
R. 02. märts kell 18.00 (Aino)
P. 11. märts kell 11.30 (Juta)
Noorteõhtud – reedeti kell 19.
Kantselei, kirik ja kolumbaarium
on avatud E-R 10-17, L 10-14,
P 9-10, telefon 742 0258.
Liikmeannetusi (soovitav 1% sissetulekust) saab teha ülekandega
(a/a EE282200221005105336, saaja:
EELK Tartu Pauluse kogudus)
või kantseleis.
Raamatupood on avatud E-R 1018, L 10-14 ja P 11.30-12.00.
Supiköök E-R 11-13 ja L 10-12:30.

Pühapäevakool
Tunnid laupäeviti kell 11.00:
2 – 4 aastased (Kirsika Berit Reino)
5 – 6 aastased (Aino-Liisa Petolai)
I – II klass (Annely Tubin)
III – V klass (Anu Seppa)
VI – VIII klass (Katrin Luhamets)
Kunstiring kooliealistele lastele on
laupäeviti kell 12.30 (Liive Koppel).

Kooriproovid
Kammerkoor teisipäeviti kell 18.15.
Naiskoor kolmapäeviti kell 18.15.
Lastekoor laupäeviti kell 10.

Sõpruskoguduse uus õpetaja kõneleb vabalt eesti keelt
12. jaanuaril 1993. a. kinnitas EELK
Konsistoorium Tartu Pauluse koguduse ja Soome evangeelse luterliku
kiriku Siilinjärve koguduse sõpruskogudusteks. 25 aasta jooksul on
mõlemas koguduses mitu korda uus
õpetaja ametisse astunud. Siilinjärve
koguduse õpetaja Seppo Laitanen
siirdub emerituuri 11. veebruaril ja
meie kogudust esindab lahkumisjumalateenistusel Joel Luhamets.
Laitaneni tööd Siilinjärve koguduses
jätkab õpetaja Olli Kortelainen, kes
valiti 14. detsembril ja ametisse astub
1. juunil 2018. a. Sellega saab Siilinjärve kogudus tõenäoliselt esmakordselt endale õpetaja, kes lisaks oma
emakeelele valdab ka eesti keelt.
Olli Jouko Tapio Kortelainen sündis
18. juunil 1970, õppis Helsingi
ülikooli usuteaduskonnas ja ordineeriti 1. juunil 1997. a. Kuopios.
Aastatel 1997–2001 teenis ta Tallinna
Soome kogudust ning oli ühtlasi
Tartu praostkonna soomekeelse töö

vikaarõpetaja. Hiljem on Kortelainen
teeninud Soomes Säyneise, Juankoske ja Valtimo kogudusi. Alates 2008
on ta Varpaisjärvi koguduse õpetaja.
Olli Kortelaineni sidemed Tartuga on
lisaks peatsele sõpruskoguduse teenimisele ka isiklikku laadi. Nimelt õpib

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

tema poeg Tartus Hugo Treffneri
Gümnaasiumis. Tütar on sama kooli
vilistlane ning õpib Grazis viiulit.
Siilinjärvi asub Helsingist 403 km ja
Kuopiost 22 km kaugusel. Siilinjärvi
vallas on 21 664 elanikku (2017).

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

