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Pauluse Kiri
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse kuukiri

Airike Plink (vasakul) ja Heleri Plink (keskel) on õed, keda StellaMary Pahmar (paremal) Pauluse lastehoidu tööle kutsus.

Kümme aastat laste
eest hoolitsemist
Täna, 7. novembril anname EELK
tänukirjad üle kaastöölistele, kes
on kümme aastat oma elust pühendanud Pauluse lastehoiule.
Stella-Mary Pahmar alustas tööd
lastehoiu koordinaatorina õieti juba
15. detsembril 2010. Uue lastehoiu
käivitamisel oli tal abiks Pia Hanslep.
Muidugi nõuab iga algus tohutult
energiat, kuid Stellal jätkub seda
siiani. Esimest korda toodi lapsed
lastehoidu 3. jaanuaril 2011. Tänavu
möödus sellest kümme aastat. EELK
tänukirjad antakse välja reeglina kord
aastas. Seoses koroonakriisiga sündis
see nüüd alles sügisel.
Stella oli ka see, kelle kutse peale
tulid lastehoidu tööle õed Airike ja
Heleri Plink. Veebruaris hakkas lastega muusikat tegema Anneli Vilbaste.
Heleri on algusest peale hoolitsenud
kõige pisemate laste eest. Tema rühm
on kõige väiksem ja sinna pääsemiseks käib kõige tihedam rebimine.

„Ma olen eluaeg restoranis töötanud, ma
ei oskagi söökla toitu teha,” ütles Hardi
Kõnd tagasihoidlikult, kui lapsed tema
valmistatud kätetööd kiitsid.

Airike on oma lahke ja südamliku
loomu ja kannatlikkusega eeskujuks
nii lastele kui täiskasvanutele. Anneli
võrratu huumor, elav fantaasia ja
piiritu leidlikkus on teinud temast
laste seas armastatud lauluõpetaja. Ta
on kirjutanud lastehoiu jaoks näidendeid ja salvestanud CD-plaadi meie
mudilastega.
Pauluse lastehoid ei sea piiranguid
lastele, kes tohivad siia tulla või kes
mitte, aga väga nõudlikud ollakse siin
töötajate suhtes, sest hoiu eesmärk on
pakkuda kristlikku keskkonda. Selle
vaimsuse kujundamine on usaldatud
töötajate kätte. Vastutusrikka ülesande ustav täitmine terve aastakümne
vältel väärib esiletõstmist ja tänu.
Jumal õnnistagu nii teid kui kõiki
teisi lastehoiu ustavaid töötegijaid!
Ent kümme aastat on täitunud veel
ühel olulisel inimesel meie koguduse
töötegijate seas. Ka temal on olnud
tähtis ülesanne lastehoius. See on
meie koguduse kokk Hardi Kõnd, kes

7. juunil 2017 esitles lauluõpetaja
Anneli Vilbaste heliplaati, mille ta
salvestas Pauluse lastehoiu lastega.
esimesed road pani lauale detsembris
2010 ja valmistab siiamaani toidu nii
supiköögi kui lastehoiu jaoks. Tihti
juhtub, et tuleb katta peielauda või
hoolitseda külaliste eest. Hulk aastaid
valmistas Hardi toidu ka Tartu Luterliku Peetri kooli ja lasteaia jaoks.
Tänulikult,
KRISTJAN LUHAMETS

INIMENE

Aleksander Erstu: häbeneda
Jeesust on absurdne!
Aleksander, millisest perekonnast
ja kodust oled pärit?
Oleme küllaltki eraldihoidev perekond ja mu isatalu on nagu omaette
maailm, kus ma koos vanema venna
ja noorema õega olen kasvanud,
igaüks isesuguseks. Ma arvan, et meil
on õnnestunud sõltumata erinevustest kogu perega väga hästi omavahel
sõpradeks jääda. Ema on öelnud, et ta
mõtleski seda muuhulgas lahendusena suhtelisele eraldatusele, et omale
sõbrad ise sünnitab. Mu vanemad
kohtusid kunstikoolis ja ka mina
leidsin eneseteostust just kunstis.
Vanemad kumbki kunstikooli ei
lõpetanud, aga minule tundus see
põhikooli järel ainsa suunana, mille
järgi elus juhinduda. Ja suunda ma
igatsesin väga. Selles igatsuses ma
kirjutasin esimese palveliku luuletuse „Kala”:
Kas taipab kala, mis puudub,
kui välja tõstad ta veest?
Kas õigele poole ta suundub,
kui igatsus õõnsaks sööb seest?
Mis on see, mida tal vaja?
Kas suudab leida ta vee?
Ära asjata kannata, kala.
Leia jõgi, oma südame tee!
Millega tegeled praegu?
Seda on raske määratleda. Ma jälgin,
kuhu vool juhib. Kunst on mulle
jätkuvalt huvitav, aga tegelen sellega
vaid siis, kui inspiratsiooni saan. Ja,
kõige spordilähedasem tegevus, parkuur on minu jaoks pigem mängimine, kus mind innustab loomingulisus
ja sõbralik seltskond. Olen juba mitu
aastat kuiva ilma korral peaaegu igal
kolmapäeval kohaliku huvipõhise
sõpruskonnaga „mängimas” käinud.
Oled aktiivselt tegev ka poliitikas.
MtÜ Sinine Äratus on minu jaoks
samuti eelkõige sõpruskond. Ma
tegelen sellega inimeste pärast, kes
seal on, sest ma usun, et mind on
sinna vaja. Poliitilist ambitsiooni mul
tegelikult pole, aga kandideerisin
juhatusse varjamatult ja eesmärgistatult just kristlasena, sest ma pean oluliseks, et kristlased end ühiskonnas

esindaksid.
Käisid hiljaaegu Pauluse koguduses leeris. Miks otsustasid tulla?
Ma olin hakanud juba varem käima
pühapäeviti Pauluse koguduse jumalateenistustel. Ja armulaua jagamise
ajal ma küll tänasin Jumalat, kuid jäin
ise pealtvaatajaks, sest ma polnud
leeris käinud. Ühel korral, kui ma
oma ema kaasa kutsusin, siis tema
julgustas mind ka altari juurde
minema. Ma teadsin, kuidas leeris

mittekäinu märguandeks käsi omale
õlale panna, aga määraval hetkel jäi
see tegemata. Võtsin armulaua vastu
koos kohusetundega, et esimesel
võimalusel tulen leeri.
Kuidas kirjeldad oma osadust
Jumalaga? Mis on Sulle selle
juures kõige olulisem?
Jumal on minuga kõiges, isegi
pisiasjades. Ma lähenen ka oma
enesemääratlusele läbi Jumala, et kes
ma olen Tema jaoks, mitte, kes ma
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olen Maailma jaoks. Ma olen Jumala
laps. Ja ma päriselt ei saagi teha ilma
Temata midagi. Saan vaid Teda
usaldada. Ja see ongi kõige olulisem.
Jumalat saab usaldada.
Mida tähendab Sinu jaoks kuulumine kogudusse?
Koguduse liikmeks olemine on üks
viis, kuidas oma pühendumist Jumalale väljendada. Samas annab see ka
endale usukindlust juurde, kui oleme
osaduses teistega. Ja Jumal saab
koguduses meile avada uusi võimalusi, et meid oma tööks kasutada
selliselt, kuidas me muidu poleks
taibanudki.
Oled sellest sügisest alates Pauluse
koguduse pühapäevakooli õpetaja.
Millised on esimesed kogemused?
See on üks näide kogudusse kuulumise võimalustest. Ma ei julgenud
arvata, kas ma pühapäevakoolis õpetamiseks valmis olen, aga usaldasin
kutset ja Jumala abi. Esimeste kogemuste järel on kindlus kasvanud.
Lapsed valmistavad palju rõõmu ja

mul on hea meel õpetada kahekesi
koos Nelli Vassilaga, kellest ma
samuti kindlust saan. Olen väga
tänulik, et mulle just selline kasutus
leidub. See on täiuslik.
Mis on see, mis kinnitab Sinu usku
argipäevas?
Eelkõige palve, kindlasti hommikune
ja õhtune, aga samuti igal muul
hetkel. Ja muidugi iga Jumala suurem
ja väiksem ime, olgu hetkes või
mälestustes. Mul on tihti põhjust
meenutada, kui suurelt Jumal end
minu elus on avaldanud. Viimasel
ajal leian palju kinnitust ka osadusest
teistega. Jagamisest.
Mida ütleksid neile eakaaslastele,
kes seisatavad kiriku ukse ees?
Kes juba Jumalat tunda igatseb, siis
ära häbene tunda Tema Poega! Sest,
miks alustavad praegu paljud Jumala
otsinguid kõikjalt mujalt, kui Kristusest, kelle sõna on meile ju niivõrd
kättesaadav? See on põhjendamatu
häbi ja inimese kangus ning edevus,
et ta arvab tõelise tarkuse asuvat

kusagil kaugel või meie eest peidus.
Näiteks teistes kultuurides, salajastes
arhiivides või seni üleüldse avastamata. Igal juhul raskesti kättesaadava, et saaks otsides ise kõvasti vaeva
näha ja siis ise endale õlale patsutada
või ennastõigustavalt otsimisest
loobuda. Sedasi häbenetakse ja
tõugatakse ära suurim kingitus, mis
on meile nii suurte kannatustega kätte
võidetud. Kui kellegi igatsus Jumala
järele on siiras, siis häbeneda Jeesust
on absurdne! Tema on ju olnud
inimeste keskel ainus, kelles pole
häbenemiseks ühtki põhjust. Jeesus
ütleb, et kes teda ja tema sõnu
häbeneb, seda häbeneb ka tema oma
Isa ees (Lk 9:26).
Milline piiblisalm või -raamat on
Sind eriliselt kõnetanud? Miks?
Olen end Maailma asjades alati
võõrana tundnud, sellepärast puudutab mind üleskutse mitte muretseda ja
otsida esmalt Jumala riiki (Mt 6:33).
Küsimusi esitas MAREK ROOTS

Maalid on avatud
3. oktoobril avasid kunstnik Aapo
Pukk ja koguduse õpetaja Kristjan
Luhamets kiriku seinal maalid ülestõusnud Kristusest ja Jeesuslapsest
oma ema Maarja süles. Pühitsemistalituse pidas piiskop Joel Luhamets,
teda assisteerisid õpetajad Kristjan
Luhamets ja Marek Roots.
Seejärel sai sõna maalid valmistanud
kunstnik Aapo Pukk. Koguduse poolt
tänas teda juhatuse esimees Koit
Pindmaa. Tervitusi ütlesid linnapea
Urmas Klaas ja kunstiteadlane Mai
Levin. Kohal olid ka modellid ning
mitmed teised maalide valmimisele
kaasa aidanud inimesed.
Lähemal ajal lisatakse maalidele ka
spetsiaalne valgustus, mis pikkade
tarneaegade tõttu avamispäevaks
kohale ei jõudund. Kogu protsess
jäädvustatakse dokumentaalfilmile,
mida saab näha tuleval aastal.

Aukiri õpetajale
Konsistooriumi otsusega antakse
EELK aukiri Tartu Pauluse koguduse
õpetaja Kristjan Luhametsale. Aukirja annab 7. novembril üle piiskop
Joel Luhamets.

Kalle Kepler on 35 aastat töötanud Tartu ülikooli füüsikateaduri ja õppejõuna. Usk ja teadus on tema sõnul kaks vaatenurka, mis täiendavad
teineteist: „Kui me vaatame jõge, siis ühelt poolt vaadates näeme, et ta
voolab vasakult paremale, teiselt poolt vaadates, et paremalt vasakule.”

Koguduse liikmed
jagavad mõtteid
Koguduse abiõpetaja Marek Roots ja
tehnik Viljar Roosimaa on alustanud
lühivideote sarja, kus koguduse liikmed jagavad oma mõtteid usust.
Videod on leitavad kodulehe kaudu:
tartupauluse.ee/kogudus/vaike-lugu
Esimene video jõudis vaatajateni 20.
oktoobril. Seal kõneleb Kalle Kepler.
Teises videos kõneleb Liive Koppel.

Jumala armastus
Hommikul ma ärkan üles
justkui Taevaisa süles.
Tean, sel päeval ta mind hoiab,
igalt poolt mu üles leiab.
Kaitseb kõiki tegevusi,
kingib rõõmsaid üllatusi.
Vahel lohutab ja paitab.
Vastab palvele ning aitab.
Muudab päeva ilusaks.
Olen tema armas laps.
HELIVIHT

TEATED
Jumalateenistused

Pühapäevakool

PREP koolitus

14. nov kell 10.
21. nov kell 10 igavikupühapäev
ehk surnutemälestuspüha.
28. nov kell 10 leeripüha, 1. advent.
5. dets kell 10 2. advent.
Ülekanded jumalateenistusest on
Pereraadios, Youtubes ja Facebookis.
Kirikus on avatud kaks mängutuba,
kus on võimalik jumalateenistust
jälgida ekraani ja kõlarite abil.

Pühapäevakool laupäeviti kell 11:
2 – 4 aastased (Eleri Luhamets)
5 – 6 aastased (Nelli Vassila
ja Aleksander Erstu)
I – II klass (Katrin Kull ja Pirjo Roots)
III – V klass (Anu Seppa ja Heli Lätt)
VI – VIII klass (Katrin Burman)

Koguduse elu
nädala sees

L. 27. nov kell 16 Tartumaa naiskooride advendikontsert ehk XXVI
Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev. Tasuta.
Kui koroonapiirangud lubavad, võib
kontserte olla ka rohkem, kuid see
selgub lühema etteteatmisega. Tasub
jälgida pühapäevaseid kirikuteateid,
mida kogudusele kantslist öeldakse.

Paarisuhte Rahulolu Edendamise
Programm on koolitus abielupaaridele, mida Eestis korraldab sihtasutus
Väärtustades Elu.
Nädalavahetusel, 12. – 14. novembril
on koolitus Tartu Pauluse kiriku
tiibhoones: reedel kell 17.30 – 21.00,
laupäeval kell 10.00 – 19.00 ja
pühapäeval kell 14.00 – 20.00.
Koolitajad on Kaia Kapsta-Forrester
ja Hannes Hermaküla.
Koolitused sisaldavad õppematerjale
ja kohvipause. Osalejatele antakse
tunnistus koolituse läbimise kohta.
Soodushind koguduse liikmetele on
25€/in (tavahind 250€/in). Koolitust
toetavad Eesti Kirikute Nõukogu ja
Sotsiaalministeerium.
Osavõtuks on vajalik registreerumine
prep.ee/kalender

Piiblitunnid kolmapäeviti kell 17.
Taizé palvused neljapäeviti 17.30.
Leeritunnid esmaspäeviti kell 18.
Piibliringid:
E. 8. nov kell 15.30 (Liive)
N. 11. nov kell 18.00 (Randon)
R. 12. nov kell 17.00 (Aino)
E. 15. nov kell 15.30 (Liive)
T. 16. nov kell 17.00 (Merike)
P. 21. nov kell 11.45 (Juta)
E. 22. nov kell 15.30 (Liive)
N. 25. nov kell 18.00 (Randon)
R. 26. nov kell 17.00 (Aino)
E. 29. nov kell 15.30 (Liive)
T. 30. nov kell 17.00 (Merike)
P. 5. dets kell 11.45 (Juta)
E. 6. dets kell 15.30 (Liive)
N. 9. dets kell 18.00 (Randon)
R. 10. dets kell 17.00 (Aino)
T. 14. dets kell 17.00 (Merike)
Noorteõhtud neljapäeviti kell 19.
Info: Meribell Mõttus, tel 5309305.
Kantselei, kirik ja kolumbaarium on
avatud E-R 10-17, L 10-14, P 9-10,
telefon 5550 6363.
Liikmeannetusi saab teha kantseleis
või ülekandega. Arve nr: EE282200
221005105336, saaja: EELK Tartu
Pauluse kogudus.
Raamatupood E-R 10-18, kontakt:
pauluseraamatupood.ee, 55506323,
pauluse.raamatupood@eelk.ee
Supiköök E-L 11-13.

Laulukoorid
Naiskoor kolmapäeviti kell 18.15.
Kammerkoor teisipäeviti kell 18.15.
Lastekoor laupäeviti kell 10.00.

Kontserdid

100 aastat tagasi hakati Eesti
luterlikus kirikus koguma liikmeannetusi
Kuna 1919. aasta maareformiga võeti
kogudustelt nende senine tuluallikas,
milleks oli kinnisvara, tuli leida uusi
võimalusi kiriku ülalpidamiseks. Kui
varem peeti kirikud ülal maa rendituludest, siis 1921. a. suvel otsustas
EELK Kirikupäev, et iga kiriku
ülalpidamisest peab osa võtma iga
täisealine koguduse liige. Otsuses on
öeldud, et iga aasta algul maksab iga
leeritatud koguduse liige oma sissetuleku kohast liikmemaksu. Maksu
alammäär põllupidajatele oli 6 kuni
12 naela (nael = 409,5 g) rukki
väärtus iga põllutiinu (tiin = 1,09 ha)
pealt, mittepõllupidajatele ühe kuni
kahe päeva tulu aastas. See on üsna
sarnane tänapäevasele soovitusele, et
liikmeannetus võiks olla 1% aasta
netotulust.
Rahvale oli kirikumaks toona uus asi.
Suuremaid õigusi oli küll oodatud ja
Eesti vaba rahvakiriku loomisega ka
saadud. Nüüd tuli hakata kandma ka
suuremaid kohustusi.
7. novembril 1921 ilmus Postimehes
üleskutse, kus Tartu nelja luterliku
koguduse eestseisused (praegu me
nimetaksime neid nõukogudeks) esitavad järgmise palve:

Peatoimetaja: Kristjan Luhamets e-post: kristjan.luhamets@eelk.ee
Toimetaja: Marek Roots e-post: marek.roots@eelk.ee

„Praeguse aja majanduslised raskused sunnivad allnimetatud Tartu Eesti
Evang. Luth. koguduste eestseisusi
tungiva palvega pöörma oma koguduste liigete poole, et nad õiendagu
lahkesti peavõimalikult oma 1921.
aasta kirikumaks ära.”
Üleskutset korrati. See avaldati aasta
viimase kahe kuu jooksul Postimehes
kokku viis korda.
Kilo rukist maksis toona umbes 17
marka. Seega oodati põllupidajailt, et
nad annaks kogudusele vähemalt 38
kuni 77 marka igalt põllu hektarilt.
Keskmine talu oli toona umbes 23 ha
suur ja kõik sellest ei olnud põllumaa.
Seega ootas kogudus põllupidajalt
umbes 750 marka. Tänase rukkihinna
juures oleks see umbes 7,5 eurot.
Töölise päevapalk oli toona umbes
100 kuni 150 marka. Ühe-kahe päeva
palk seega 200 marga kandis. Viis
aastat hiljem (1926. a.) oli keskmine
liikmeannetuse summa Tartu Pauluse
koguduses 147 marka.
Praegu on miinimumtöötasu 3,48
eurot tunnis, mis ühe-kahe päeva
kohta teeb umbes 40 eurot. Aastal
2020 oli keskmine liikmeannetuse
summa umbes 75 eurot.

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

