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Pauluse Kiri

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse kuukiri.

Kiriku ehituse võlad on makstud
Märtsi lõpuga said tasutud võlad,
mis tekkisid seoses Pauluse kiriku
ehitusega.
Täna ei ole enam ühtegi võlga ei Tartu
Pauluse kogudusel ega sihtasutusel,
mis kirikut renoveeris.
Tartu Pauluse kirik koos tiibhoonega
renoveeriti aastatel 2008 – 2015.
Kokku kulus 13 miljonit eurot,
millest 40 protsenti panustas Eesti
riik, 11 protsenti Tartu linn, viis
protsenti Tartu Pauluse kogudus, 19
protsenti sihtasutus Tartu Pauluse
Kirik ja 25 protsenti moodustavad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest saadud toetused.
Kuna toetuse taotlemisest positiivse
vastuse saamiseni kulus planeeritust
kauem aega ning ehitus muutus selle
aja jooksul kallimaks, tuli puuduv osa
juurde laenata. Selleks sõlmis SA
Tartu Pauluse Kirik viis aastat tagasi
laenulepingu, mille kohaselt oli käesoleva aasta märtsi lõpus ette nähtud
viimane laenumakse.
Oleme südamest tänulikud Kultuuriministeeriumile, Eesti riigile ja Tartu

linnale,
EASile ja
kõigile, kes
on oma annetuse
teinud. Teie abiga on
hiigelsuur töö Tartu Pauluse
kiriku renoveerimisel võinud lõpule
jõuda. Oleme tänulikud Jumalale, kes
on tööd õnnistanud ja meile kauni

Kahes pealinnas, Moskvas ja Tallinnas
tagastati luterlastele nende peakirikud
12. märtsil kinnitas Tallinna linnavolikogu otsuse kinkida toomkirik
seal tegutsevale kogudusele. Eesti
riik natsionaliseeris Tallinna toomkiriku 1920. aastatel, kuid andis selle
tasuta kasutamiseks 1927. aastal
asutatud eesti kogudusele.
25. oktoobril 2017. a. tagastas Vene
riik Moskva Peeter-Pauli katedraali
luterlikule kirikule. Üleandmistseremoonial osalesid Saksamaa
president Frank-Walter Steinmeier ja
Saksamaa Evangeelse Kiriku (EKD)
nõukogu esimees Heinrich BedfordStrohm. Moskva luterlaste peakirik

natsionaliseeriti kommunistide poolt
1936. aastal ning seda kasutati kino ja
filmilaborina, torn lammutati. Alates
1991. a. on luterlased taas pidanud
kirikus jumalateenistusi ning kirikut
renoveerinud, kuid hoone kuulus
jätkuvalt riigile. Nüüd on see Samara
kiriku kõrval teine pühakoda, mille
Vene riik on tagastanud luterlikule
kirikule. Ülejäänud kirikud on antud
vaid kogudustele kasutada. Enamik
kunagisi kirikuhooneid pole siiski
koguduste kasutuses, vaid on hävinud või kasutusel muuks otstarbeks.
(Eesti Kirik 28.03.2018
Evangelisch weltweit 1/2018)
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pühakoja kinknud. „Issanda käest on
see tulnud, see on imeasi meie
silmis.” (Ps 118,23).

Uus abiõpetaja
Tartu Pauluse kogudus saab abiõpetaja alates 1. augustist 2018. a.
9. märtsil saabus peapiiskopi otsus,
mis on allkirjastatud 28. veebruaril
ning kõlab järgnevalt: „E E L K
kirikuseadustiku § 85 lõike 1 ja Tartu
Pauluse koguduse nõukogu 18.
veebruari 2018 nõusoleku alusel:
määran Marek Rootsi Tartu Pauluse
koguduse abiõpetajaks alates 1.
augustist 2018.”
Täna, 1. aprillil täitub Marek Rootsil
10 aastat Keila koguduse teenimist.
Enne seda on ta teeninud Häädemeeste, Treimani, Tahkuranna ja Toronto
Peetri kogudusi.

INIMENE

Hedi Reima: olen kohas, kus Jumal
Hedi Reima on pikaajaline koguduse liige, töötegija ja nüüd ka
koguduse nõukogu liige. Hedi on
jäänud Tartu Pauluse koguduse
ustavaks liikmeks hoolimata vahemaadest, mis tal koguduse elus
osalemiseks läbida tuleb.
Palun räägi kõigepealt natuke
endast. Milline on su pere?
Ma olen sündinud ning üles kasvanud
Tartus. Mind ja minu kolme nooremat venda kasvatas suurema osa ajast
ema üksinda. Enda perekonda mul
veel ei ole.
Minu ema ristiti lapsena õigeusu
kirikus, leeriõnnistuse sai ta 1992. a.
Tartu Pauluse koguduses. Umbes
samal ajal sai alguse ka minu tihedam
side usu ning Pauluse kogudusega.
Ma käisin pühapäeviti ning pühade
ajal koos emaga jumalateenistustel ja
hakkasin käima ka pühapäevakoolis.
Pühapäevakoolitunnid toimusid
toona kiriku tiibhoones, kus sel ajal
asus veel spordimuuseum. Mind
ristiti ning leeritati Pauluse kirikus
1999. aastal. Leerikoolis käisin ma
koos oma vanima vennaga, hiljem
osalesime me mõlemad aktiivselt
koguduse noortetöös. Ristitud ning
leeritatud on ka minu kaks nooremat
venda ja ristitud on kõik minu
vendade lapsed.
Hetkel laulab mu ema koguduse
naiskooris, ülejäänud pereliikmed on
valdavalt tavalised kirikulised. Üks
minu vendadest on vöörmündri
ametit pidanud ja teine on laulnud
esmalt lastekooris ning hiljem kaasa
löönud noorteansamblis.
Millega sa tegeled? Milline on su
haridus?
Gümnaasiumi ajal arvasin ma, et
tahan ülikoolis õppida kas inglise
filoloogiat või kasvatusteadust, kuid
ei suutnud nende kahe vahel kuidagi
valida. Mida lähemale jõudis ülikooli
sisseastumise aeg, seda rohkem
palusin ma Jumala abi õige otsuse
langetamiseks. Üsna viimasel hetkel
saabus minu jaoks selgus, et ma
peaksin mõlemad senised eelistused
kõrvale jätma ning minema hoopis
usuteadust õppima. See äratundmine
oli nii kindel, et ma panin pabereid

ülikooli sisse viies kirja vaid ühe
eelistuse kahe asemel.
Usuteaduskonnas õppides tundsin
ma, et õpe on veidi liialt teoreetiline.
Asudes endale ise praktikavõimalusi
otsima, sattusin vabatahtlikuna Tartu
Vanglasse kaplaneid abistama. See
töö oli mulle väga hingelähedane.
2008. aastal avanes mul võimalus
vanglaametnikuna Viru Vanglasse
tööle minna. Kõhklesin küll alguses
veidi, kuid otsustasin asja siiski

proovida. Selgus, et see töö sobib
mulle ning et ka vanglaametnik saab
nii oma töö kui olemuse kaudu
kinnipeetavaid palju suunata. Ma ei
kuulutanud tööl valjuhäälselt, et olen
kristlane, kuid püüdsin ka seda tööd
tehes kristlaseks jääda. Kord, kui üks
kinnipeetav oli kelleski kristlases
väga pettunud, ütles ta mulle, et teate,
teie olete kah rohkem kristlane kui
tema. Ta ütles seda teadmata, et ma
olengi kristlane...

INIMENE

mind parimal moel kasutada saab
Pärast vanglasse tööleminekut asusin
ma õppima Sisekaitseakadeemiasse,
kus lõpetasin 2011. aastal korrektsiooni eriala. Alates 2012. aastast
töötan ma Justiitsministeeriumis
nõunikuna. Ma koordineerin elektroonilise järelevalve süsteemi Eestis
ja teostan kriminaalhoolduse üle
järelevalvet.
Sul on üsna keeruline töö. Milline
roll on selle töö tegemisel Sinu
usul?
Ilma usuta, et Jumala käes on kõik
võimalik, oleks minu tööd väga raske
teha. Inimlikult võttes võiks arvata, et
paljud kinnipeetavad ja kriminaalhooldusalused on oma eluga nii
ummikus, et sealt enam väljapääsu ei
ole. Kuid ma olen näinud ning
kogenud, et Jumal suudab inimese ka
allakäigutrepi kõige viimaselt astmelt tagasi tuua. See annab igal
päeval uut indu ja lootust.
Kuidas sa jõudsid Jumala juurde?
Mis tõi Sind just Pauluse kirikusse?
Jumala juurde ja Pauluse kogudusse
jõudsin ma lapsepõlves tänu emale,
kuid eriti soe ja isiklik kohtumine
Jumalaga toimus mul ajal, mil ma
leerikoolis käisin.
Millised on olnud kõige olulisemad
kogemused sinu usuelus? Milliseid
palvevastuseid oled kogenud?
Ma olen kogenud, et olen tööriist
Jumala käes. Tema teab, milleks ma
sobin ja ta juhib mind olukordadesse,
kus minust abi võiks olla. Nii sattusin
ma näiteks 2008. aastal Viru Vangla
pantvangikriisi lahendama. Inimlikult võttes oleks raske rumalamat
asja ette kujutada kui see, et 4-kuulise
töökogemusega ja ilma igasuguse
läbirääkija väljaõppeta inimene läheb
ning pakub ennast kahe kinnipeetavaga läbirääkimisi pidama, et nende
käes olevat pantvangi vabastada.
Tunnen, et Jumal juhtis tol korral
minu suud ja samme.
Millised on sinu teenimisülesanded
koguduses?
Ma olen koguduse nõukogu liige ja
haldan ühe administraatorina ka
Tartu Pauluse koguduse Facebooki
lehekülge. Varem, kui ma veel Tartus
elasin, oli mul teenimisvõimalusi

rohkem. Ma olin pühapäevakooli
õpetaja, töötasin koguduse raamatupoes, vahel asendasin supiköögis,
aitasin jumalateenistustel kaasa jne.
Nüüd seab vahemaa piirid.
Mida see töö sulle annab?
Ma tunnen ennast pereliikmena,
kellel on au panustada sellega,
millega ta saab ja oskab. See on
andmine, mis endale väga palju
rohkem tagasi toob.
Kuidas hoiad kogudusega sidet,
kui oled Tartust kaugemal?
Ma püüan nii palju kui võimalik
Tartus jumalateenistustel käia. Kui
see vahel ei õnnestu, siis olen ma
ustav netikoguduse liige ning vaatan
pühapäeval kell 10 Youtube`ist
jumalateenistuse ülekannet.
Mida ütleksid teistele kristlastele
julgustuseks?
Jumal ei pane kellelegi suuremat
koormat kui me kanda suudame. Ma
julgustan Jumalat usaldama, ka
olukordades, mis esmapilgul võivad
tunduda lootusetutena. Laulik ütleb
(Ps 18,30): „Oma Jumalaga hüppan
ma üle müüri”.
Mis on see, mis sinu usku igapäevaelus kinnitab?
Vahel õige Piiblikirjakoht, vahel
Jumala suurte tegude nägemine,
vahel teised inimesed. Ma revideerisin hiljaaegu oma sahtleid ja leidsin
ühest sahtlist kaardi, mille nüüd juba
igavikku lahkunud doktor Heino
Noor saatis mulle 2009. aastal. Ta
kirjutas nii: „Teile on Looja andnud
mitmeid vaimuandisid, ka hingeparandavalt ja soojendavalt mõjumise anni. Erilise, vanglaoludes, nüüdse nimega korrektsiooniasutustes
mõjumise anni. Seda võimet Teie
juures tunnetan kui kauaaegne Siberi
surmalaagrite ja vangikohtade
vang.” Lugesin neid lahkeid sõnu ja
sain taaskord kinnituse, et küllap ma
töötan õiges valdkonnas. Kohas, kus
Jumal mind parimal moel kasutada
saab.
Milline on sinu lemmikkirjakoht
Piiblis?
Mind on pikalt saatnud minu leerisalm, mida igal pühapäeval ka

kantslist meelde tuletatakse: „Aga
rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu
tervikuna hoitud laitmatuna meie
Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!”(1Ts 5,23).
Küsimusi esitas Liina Raju.

Teenetemärk
presidendilt
2009. aastal sai presidendilt
Valgetähe medali tollane Viru vangla
inspektor-kontaktisik Hedi Reima.
9. oktoobril 2008. a. vajutas vangla
sotiaalpedagoog oma kabinetis häirenuppu. Samal ajal tuli valveruumi
telefonikõne, milles moonutatud
meeshääl teatas, et vangla sotsiaalpedagoog on pantvangi võetud ning
esitas nõudmised: et direktor tuleks
kohale ja vanglast oleks vaba väljapääs. Olukord vanglas hoiti kontrolli
all, paanikat ei tekkinud. Hedi oli üks
läbirääkijaist, kelle abiga suudeti.
kriis lahendada kahe tunniga.

TEATED
Jumalateenistused
2. aprill kell 18. 2. ülestõusmispüha
ja leerilaste ristimine.
8. aprill kell 10. Quasimodogeniti.
15. aprill kell 10. Misericordia
Domini.
22. aprill kell 10. Jubilate.
29. aprill kell 10. Cantate.
6. mai kell 10. Rogate.
10. mai kell 10. Kristuse taevaminemise püha.
13. mai kell 10. Emadepäev.
kell 12 laste- ja perede
jumalateenistus.
20. mai kell 10. 1. nelipüha
ja leeripüha.
21. mai kell 10. 2. nelipüha.
27. mai kell 10. Kolmainupüha.
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

Surnuaiapüha
Tartu Pauluse surnuaiapüha on juuni
kolmandal pühapäeval kell 12, mis
on tänavu 17. juunil.

Koguduse elu
nädala sees

Pühapäevakool

Piiblitunnid kolmapäeviti kell 17.
Leeritunnid esmaspäeviti 18.00.
Taizé palvused neljapäeviti 17.30.
Piibliringid:
E. 02. aprill kell 17.00 (Liive)
N. 05. aprill kell 19.00 (Timo)
R. 06. aprill kell 18.00 (Aino)
P. 08. aprill kell 11.30 (Juta)
E. 09. aprill kell 17.00 (Liive)
N. 12. aprill kell 19.00 (Timo)
P. 15. aprill kell 11.30 (Merike)
E. 16. aprill kell 17.00 (Liive)
N. 19. aprill kell 19.00 (Timo)
R. 20. aprill kell 18.00 (Aino)
P. 22. aprill kell 11.30 (Juta)
E. 23. aprill kell 17.00 (Liive)
N. 26. aprill kell 19.00 (Timo)
P. 29. aprill kell 11.30 (Merike)
E. 30. aprill kell 17.00 (Liive)
N. 03. mai kell 19.00 (Timo)
P. 06. mai kell 11.30 (Juta)
Noorteõhtud – reedeti kell 19.
Info: Robert Bunder, tel 59110105.
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.

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).
Vaheajal, 28. aprillil tunde ei toimu.

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

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

Kontsert
L. 5. mail kell 18. Tartu Üliõpilassegakoor ja Tallinna segakoor INTA.
Kavas: eesti heliloojate isamaaline ja
vaimulik looming. Sissepääs tasuta.

Prantsusmaal ohverdas politseinik oma elu pantvangi päästes
Prantsusmaa leinab politseinikku,
kes pakkus iseennast pantvangi
asemele ning sai seejärel surmavalt
haavata.
23. märtsil võttis Maroko päritolu
Islamiriigi terrorist Lõuna-Prantsusmaal Carcassonne'i lähedal Trèbes'i
kaubanduskeskuses pantvangi poes
viibinud inimesed. Kurjategija oli
tapnud juba kolm ja vigastanud 13
inimest. Kui kõik pantvangid peale
ühe naise olid vabastatud, pakkus
politseikolonelleitnant Arnaud
Beltrame ennast pantvangi asemele.
Naine pääseski vabadusse, ent

Arnaud
Beltrame
politseinik sai haavata ning suri
järgmisel hommikul. Kurjategija ise
hukkus tulevahetuses, milles sai
haavata veel kaks politseinikku.

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

44-aastane Arnaud Beltrame teenis
politsei eriüksuses alates 2003. a.
Enne seda oli ta ametis kaitseväes.
Politseinikuna osales ta Prantsusmaa
presidendi turvalisuse tagamises.
Aastal 2012 tunnustati teda Prantsusmaa rahvusliku teenetemärgiga
(Ordre national du Mérite).
Arnaud Beltrame sündis 18. aprillil
1973. a. Étampes'is, õppis katoliku
koolis ning käis koos isaga palverännakul Santiago de Compostellas.
Beltrame oli abielus, lapsi ei olnud.
The Sun. The Guardian.
Katholische Nachrichten.
Mitteldeutscher Rundfunk.

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

