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Tartu Pauluse koguduses ei ole ükski 
jumalateenistus ära jäänud. Märtsis, 
kui avalikud jumalateenistused olid 
keelatud, võisid video- ja raadioüle-
kanded jätkuda. Rohkem kannatasid 
laulukoorid ja pühapäevakool. 

Täna on kirikute uksed avatud. Meie 
kiriku tuhat istekohta võimaldavad 
suurepäraselt osavõtjate hajutamist ja 
sundventilatsioon töötab võimsalt. 
Need on võimalused, mida tohime 
kasutada. Kõik on teretulnud! 

Õnnistatud advendiaega soovides, 

Tartu Pauluse koguduse õpetaja

Tema saab suureks
Ingel ütles kord Maarjale: „Vaata, 
sa jääd lapseootele ja tood ilmale 
poja ja paned talle nimeks Jeesus. 
Tema saab suureks ja teda hüütak-
se Kõigekõrgema Pojaks ja Issand 
Jumal annab talle tema isa Taaveti 
trooni.” (Lk 1,31-32)

Taas lähenevad jõulupühad ja meie 
soov on, et Jumala armastus, mis tuli 
maailma väikese lapsena, võiks saada 
suureks meie seas ja meie sees. 

Suureks saamine tuleb millegi arvelt 
nagu valgus kasvab pimeduse arvelt, 
tarkus rumaluse arvelt või headus 
ükskõiksuse ja kurjuse arvelt. Kui 
soovime, et Jumala tahe sünniks meie 
elus, siis kelle tahte arvelt see tuleb? 
Ei ole saladus, et inimese patust riku-
tud loomus on visa taanduma ja oma 
tahtmistes järele andma. Kas saaks 
nii, et sünnib küll Jumala tahe, aga 
minu tahtmine sünnib ka? Kas olles 
kristlane võin jätkata oma vana elu, 
mis Jumala sõnaga kokku ei sobi? 

Ma usun, et sisemine võitlus pole 
võõras kellelegi, kes on siira südame-
ga Jumalat otsinud ja Meie Isa palves 
ütelnud: „Sinu tahtmine sündigu!” 
Jah, see on üks raskemaid palveid. 
Inimkond vaimustub iseenda loodud 
ideaalidest ja maailma parandamise 
plaanidest. Paraku jäävad ka vabadus 
ja võrdsus unistuseks seni, kuni pole 
lahendust patu probleemile. 

Jeesuse läbi on see lahendus olemas. 
Ristirahvas palub, et Jumal muudaks 
meie soove ja igatsusi nii, et meie elus 
hakkaks sündima Jumala tahe ja me 
kasvaksime koguduse külge, mis on 
Kristuse ihu.  

Käesoleval aastal pühitsesime kiriku 
seinal kaks maali, mis kõnelevad 
Kristusest. Ühel neist on kunstnik 
Aapo Pukk kujutanud Jeesuslast oma 
ema Maarja süles. Ta tuleb meie juur-
de vaikselt ja alandlikult – tema, kes 
saab suureks. Teisel maalil sirutab 
meile käe ülestõusnud Kristus, kes on 
surma võitja. Tema näitab meile teed.

    Hetk maalide avamiselt 3. oktoobril 2021. Kaader dokumentaalfilmist, mille Hõbe Ilus ja Mihkel Oksmann 
toovad vaatajate ette 2022. aastal.

    Kristjan Luhamets ja Aapo Pukk allkirjastavad 
    postkaarte ja plakateid, millega tänati toetajaid.

Kaader filmist
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Tsitaat

Jõuluajal kõlab üle maailma rõõmu-
sõnum Päästja sünnist. Kõigeväeline 
Looja alandab end ja tuleb ise meie 
juurde, et võiksime pääseda patu 
orjusest ja pärida igavese elu. Jeesuse 
tulek siia maailma polnud selline, mis 
igaühe tähelepanu oleks äratanud. 
Siiski tundsid usklikud selles ära 
Jumala vastuse inimkonna igatsusele 
ning võisid hõisata koos inglikoori-
dega.

Koguduse õpetaja Kristjan Luhamets 
jagab seda rõõmu vihiku kaudu, mis 
sisaldab jõuluevangeeliumit, seitsme 
jõuluõhtu jutlust ja laulusõnu, mis 
jõuluõhtul koguduse ühte liidavad. 

On hea, kui me jõuluevangeeliumi ka 
kodus oma lähedastele ette loeme ja 
üheskoos jõululaule lauldes Päästja 
sünnist rõõmustame. Äsja trükist 
tulnud vihik püüab olla abimeheks ka 
seal, kus koguduse keskele jõudmine 
on erinevatel põhjustel takistatud. 

Jõulurõõm

50 aastat tagasi tõsteti Tartu Pauluse 
kiriku altari kohale seest valgustatud 
rist. Tõenäoliselt sai see paika 1971. 
aasta jõuluks. Sõja varemetest üles 
ehitatud kirik pühitseti 1966. aastal ja 
esialgu oli koguduse silme ees vana 
altarimaal, mis kujutab ristilöödud 
Kristust. 1971. aastal tõsteti see maal 
kiriku külgseinale ja praegu asub see 
kiriku tiibhoone fuajees. 

1997. aastal vahetati lihtne plastikust 

Valgustatud rist meeldis kogudusele. 
Aastatel 1941 – 1944 oli kogudus 
õpetaja Harri Haameri eestvõttel välja 
andnud noorte ajakirja „Risti Valgus“. 
Keset pimedat nõukogude aega oli 
valgustandev rist eriti kõnekas. Ka 
Soome peapiiskop Martti Simojoki 
kiitis seda risti, kui ta 1976. aastal 
Tartu Pauluse kirikus jutlustas. Rist 
on ristiusu alus ja kui rist altari kohal 
valgust kiirgab, on see ilus sümbol. 

50 aastat tagasi sai Pauluse kirik 
valgustatud risti ja laulma hakkas segakoor

Martin Luther: „Jumal tahab, et see 
päev [pühapäev] ka sinule püha 
oleks. Niisiis on see päev sinust sõltu-
valt kas püha või mittepüha, olene-
valt sellest, kas sa sel päeval tegeled 
pühade või mittepühade asjadega. 
Kuidas toimub säärane pühitsemine? 
Mitte nii, et sa ahju taga istud ega 
mingit argipäeva tööd ei tee, või et sa 
paremad riided selga paned, vaid nii, 
et sa Jumala Sõnaga tegeled ja sellest 
õpid ning sellesse süvened.” 

Suur Katekismus. 
Tallinn 1996, lk 38.

Teise maailmasõja keerises kaotas 
Pauluse kogudus oma laulukoorid. 
Esialgu polnud ka õiget kohta, kus 
lauluharjutusi teha. Kui tiibhoone 
1946. aastal varemeist üles ehitati, 
hakkas seal tegutsema naisansambel. 
Kümmekond aastat hiljem võis seda 
juba kooriks nimetada. 1971. aastal 
asutati olemasoleva naiskoori baasil 
segakoor. Uut koori asus juhatama 
Viktor Vardja. Esimest korda teenis 
koor jumalateenistusel kaasa esimesel 
nelipühal, 30. mail 1971. 

2005. a. sai segakoorist taas naiskoor 
ning alates 1999. aastast tegutseb selle 
kõrval paralleelselt ka kammerkoor. 

Naiskoori baasil sündis segakoor

rist uue vitraažristi vastu, mis samuti 
oli seest valgustatud. 2013. a. algas 
kirikusaalis remont ja altar sai uue 
kujunduse. 

Koguduse lugu
Igal neljapäeval kell 10:45, 17:15 ja 
23:15 läheb Pereraadio eetrisse saade 
„Koguduse lugu”. Sari tutvustab 
EELK koguduste ajalugusid. Alates 
10. septembrist 2020 on kuulajateni 
jõudnud üle 60 saate, üle 100 saate on 
veel ees. Kõik saated on Pereraadio 
kodulehel järelkuulatavad ning teksti 
kujul loetavad kiriku veebi portaalis 
e-kirik.eelk.ee Sarja autor on Kristjan 
Luhamets ja toimetaja Ilmar Sirkel.

2-eurone avab 
kirikutorni ukse

Tartu Pauluse kirik on avatud E-R 
kell 10-17, L 10-14 ja P 9-10. Sel ajal 
on huvilistel võimalus külastada 
torni, kuhu pääseb tasu eest. Aparaat 
ukse kõrval tunnistab münte alates 10 
sendist. Uks avaneb, kui on sisestatud 
vähemalt 2 eurot.

Tartu Pauluse kiriku torn on 43,23 m 
kõrge, koos ristiga  umbes 45 meetrit. 
Kellad „Hüüdja hääl” ja „Kiitja keel” 
asuvad maapinnast umbes 30 meetri 
kõrgusel. Kuna kelli helistatakse neid 
kõigutades, on need aiaga piiratud, et 
keegi kogemata viga ei saaks. Väike 
kell kaalub umbes 800 kg ja suurem 
umbes 1200 kg. Kellad on kasutusel 
alates 1923. aastast. 

Kümme aastat 
lastehoiuteenust

Lastehoid asub kiriku tiibhoone III 
korrusel ning lapsevanema tasu on 
võrdne linna lasteaedade omaga. 

Kuna me peame oluliseks kristlikke 
väärtusi, oleme sellest lähtuvalt otsi-
nud töötajaid, kuid lastele piiranguid 
ei ole. Seega on lastehoius teretulnud 
mitte ainult koguduse liikmete, vaid 
ka teiste perede lapsed. 

Tänavu jaanuaris möödus 10 aastat 
päevast, mil uksed avas Pauluse 
lastehoid. Hoid on avatud tööpäeviti 
kell 7:45-17:30. Kokku on hoius 35 
kohta, mis on jagatud kolme rühma 
vahel. Kõige väiksem on 2-aastaste 
rühm, 3-4 ja 4-7-aastaste rühmas on 
kummaski 15 kohta. Õuemängudeks 
on aiaga piiratud mänguväljak, mis 
asub kiriku taga, maanteest eemal. 

Kontaktandmed 
ootavad parandusi

Vaimulikud loosungid

Saadaval on ka jõulukaardid, millel 
on kujutatud jõulusündmust. 

Pauluse raamatupoes on saadaval 
2022. aasta loosungiraamatud, mis 
sisaldavad loositud piiblisalme aasta 
igaks päevaks. Raamatu hind on 4 €.

https://pauluseraamatupood.ee/

Seega palume mõistvat suhtumist, 
kui käesolev kuukiri jõuab valesse 
postkasti või on saadetud inimesele, 
kes on meie keskelt juba lahkunud. 
Samuti palume teada anda koguduse 
liikmetest, kelleni käesolev kiri üldse 
ei ole jõudnud. Oleme väga tänuli-
kud, kui aitate meil viia koguduse 
hingekirja sisse parandusi ja täindusi.

Tartu Pauluse koguduse hingekirjas 
on kaugelt üle 6000 inimese. Paljude 
kontaktandmed on meil puudu või on 
aegunud. Eriti lünklikud on andmed 
e-mailide ja telefoninumbrite osas. 



Sinu annist jätkus rohkematele

Pauluse koguduse 
liikmete armastus oma 

olnud ka teistele. 
koguduse vastu on abiks 

Vähehaaval on Pauluse
kogudus igal aastal 
toetanud nii Tartu Maarja, 

Abikäsi väljapoole

Mustamäe kui Saku 
kiriku ehitust, samuti 
Misjonikeskust ja Joona ja Helene 
Toivaneni misjonitööd Myanmaris. 

Lõppeva aasta kõige suurema toetuse 
sai Pauluse koguduselt Avinurme 
kogudus, mis asub Tartu praostkonna  
põhjaserval. Viimastel aastatel on see 
kogudus pidanud palju vintsutusi üle 
elama. Tänaseks on mured seljataga 

P

P

Avinurme pastoraat sai maakütte

Abimaterjal jutlustajatele

Käesoleval aastal sai Tartu Pauluse 
kogudusest väikeinvestor Eluringi-
keskuse ehitusel Annemõisa tänaval. 
21. septembril pandi nurgakivi. Kui 
maja valmis, alustavad seal tööd nii 
hooldekodu kui lasteaed. Mõlemate 
eesmärk on kanda kristlikke väärtusi. 

Kaks aastat on kirikuõpetaja Enn 
Auksmann valmistanud abimaterjale 
jutlustajatele. Pühakirja teksti pare-
maks mõistmiseks on ta igal nädalal 
valmistanud vaimulikele suunatud 
abimaterjali, mis ilmub leheküljel 
tartupauluse.ee/abimaterjal. Materjal 
on leidnud sooja vastuvõttu ning selle 
töö vilja maitseb hinnanguliselt kaks 
kolmandikku EELK kogudustest. Ka 
see töö on seotud kuludega, mis on 
kaetud vabatahtlikest andidest. 
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Vaatamata koroonakriisi keerulisele 
ajale on liikmed oma koguduse eest 
hoolitsenud. Rõõmustab, et hulk 
inimesi on osalenud pühapäevasel 
korjandusel ka siis, kui nad ise pole 
saanud näiteks eneseisolatsiooni 
tõttu kirikusse kohale tulla. Jälgides 
siis jumalateenistust video või raadio 
vahendusel on nad oma ohvrianni 
teinud pangaülekandega. Jumal 
õnnistagu teid ja tasugu kõik see hea, 
mis siirast südamest on tulnud! 

Muidugi ei ole see kõik võimalik ilma 
vabatahtlike abilisteta, ent ka nende 
töö võimaldamiseks peab kogudus 
muretsema vajalikud vahendid. 

Tartu Pauluse koguduse kolm kõige 
olulisemat sissetulekut on liikme-
annetused, mida tehakse igal aastal 
nimeliselt, teiseks: pühapäevane 
korjandus, ja kolmandaks: annetused 
ametitalituste, st ristimiste, laulatuste 
ja matuste puhul. 

Koguduse liikmete abiga on Pauluse 
kirik alati olnud köetud, koristatud ja 
valgustatud, oleme võinud kanda nii 
pühapäevakooli, noortetöö, muusika-
töö, leerikooli, piiblitundide ja väga 
paljude muude ülesannetega seotud 
kulutused. Meie jumalateenistused 
jõuavad kümnete tuhandete inimeste-
ni, sh eestlasteni maailma erinevais 
paigus. Ka selleks vajaliku tehnika 
käigus hoidmine nõuab kulutusi. 
Lisaks on Pauluse kirikus kolumbaa-
rium, tegutsevad supiköök, lastehoid 
ja kristlik raamatupood. Üks kord 
kuus peame eakate sünnipäevi. 

Kaks uut maali

Armas koguduse liige, kes Sa oled 
andnud oma osa Jumalariigi töö 
heaks – Jumal on Sinu andi õnnis-
tanud nii, et sellest jätkus rohkem 
kui ainult meie kogudusele. 

On lausa uskumatu, kuidas keset 
üldist kriisiaega on Jumal õnnistanud 
meie koguduse majandamist selliselt, 
et on võimalikuks saanud kahe uue 
maali tellimine kirikusse. Seegi on 
sündinud tänu annetustele, mida 
koguduse liikmed on teinud. Suured 
ja kõrge kunstilise tasemega maalid 
Kristusest, mida võib pidada koguni 
uueks leheküljeks Eesti sakraalkunsti 
ajaloos, on sündinud ilma välise abi 
ja projektirahadeta. 

Iga liikmeannetaja pealt annab meie 
kogudus poolteist eurot praostkonna 
kassasse. Sealt omakorda toetatakse 
muuhulgas näiteks Pereraadiot.

Oleme üks kirik

ja kogudus püüab taas jalule saada. 
Avinurme kiriku kõrval seisab kaunis 
pastoraat, mille ülalpidamine nõuab 
kulude kokkuhoidu. Pauluse kogudu-
se liikmete toel saab Avinurme pasto-
raat nüüd maakütte. Küttesüsteemi 
vahetus loob võimaluse kokkuhoitud 
summadega koguduse tööd elavdada.

Vastavalt Eesti Evangeelses Luterli-
kus Kirikus kokku lepitud korrale 
kanname 15% liikmeannetuste kogu-
summast kiriku keskusele, õieti 10% 
Konsistooriumi kassasse ja 5% soli-
daarsuskassasse. Viimasest aidatakse 
väikeseid kogudusi. Konsistoorium 
peab aga üleval kõiki kiriku keskseid 
tegevusi. Oma osa saavad sellest 
Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Mis-
jonikeskus, Kirikumuusika Liit, aja-
leht Eesti Kirik, Usuteaduse Instituut 
jne. Kuid alguse sai see Sinu annist.



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

Riia 27, Tartu. www.eelk.ee/tartu.pauluse

P. 5. dets kell 11.45 (Juta)

Raamatupood on avatud E-R 10-18, 
L 10-14, P 11.30-12.00, tel 5550 6323.

E. 29. nov kell 15.30 (Liive)

E. 10. jaanuar kell 15.30 (Liive)

N. 13. jaanuar kell 18.00 (Randon)

Naiskoor kolmapäeviti kell 18.15.
Koori juhatab Tiina Luhamets. 

N. 9. dets kell 18.00 (Randon)

Ansamblit juhatab Tiina Luhamets.

P. 16. jaanuar kell 11.45 (Juta)

E. 3. jaanuar kell 15.30 (Liive)

Piibliringid:

T. 14. dets kell 17.00 (Merike)
E. 13. dets kell 15.30 (Liive)

Lastekoor laupäeviti kell 10.00. 

E. 6. dets kell 15.30 (Liive)

T. 11. jaanuar kell 17.00 (Merike)

R. 14. dets kell 17.00 (Aino) 

E. 20. dets kell 15.30 (Liive)
E. 27. dets kell 15.30 (Liive)

Kantselei, kirik ja kolumbaarium 
on avatud E-R 10-17, L 10-14, 

T. 30. nov kell 17.00 (Merike)

P 9-10, tel 5550 6363, 
tartu.pauluse@eelk.ee

R. 10. dets kell 17.00 (Aino)

Taizé palvused – neljapäeviti 17.30.

Piiblitunnid – kolmapäeviti kell 17 
(kuni 15. dets, edasi alates 26. jaan). 

Kammerkoor teisipäeviti kell 
18.15. Koori juhatab Anna Humal. 

Supiköök E-L 11-13.

Jumalateenistused Koguduse elu 
nädala sees

Pühapäevakool

I – II klass (Katrin Kull ja Pirjo Roots)

VI – VIII klass (Katrin Burman)

5 – 6 aastased (Nelli Vassila 

Tunnid laupäeviti: 27. nov, 4., 11. ja 
18. dets ja uuel aastal alates 15. jaan. 
Laste ja perede jõulujumalateenistus 
on I jõulupühal, 25. dets kell 12. 

2 – 4 aastased (Eleri Luhamets)

III – V klass (Anu Seppa ja Heli Lätt)

                       ja Aleksander Erstu)

Info pühapäevakooli laagri kohta 
tuleb uuel aastal. Jälgi kuukirja! 

Tunnid algavad kell 11.00: 

                            Leeripüha.

P. 12. dets kell 10 kolmas advent.

P. 19. dets kell 10 neljas advent.

P. 28. nov kell 10 esimene advent.  

P.  5. dets kell 10 teine advent.

R. 24. dets kell 16 jõuluõhtu. 

P. 26. dets kell 10 II jõulupüha. 

Lastele on kirikus kaks mängutuba, 
kus on võimalik jumalateenistust 
jälgida ekraani ja kõlarite abil. 

L. 25. dets kell 10 I jõulupüha. 

N. 6. jaan kell 10 kolmekuningapäev.

Ülekanded jumalateenistusest on igal 
pühapäeval nii Pereraadios, Youtu-
be’is kui Facebookis. 

              kell 23.30 aastalõpu palvus.

P. 2. jaan kell 10.

R. 31. dets kell 16 vana-aasta.

             kell 12 perejumalateenistus.  

L. 1. jaan kell 12 uus-aasta. 

Liikmeannetused
Südamlik tänu kõigile, kes on teinud 
sel aastal oma liikmeannetuse!

Saaja: EELK Tartu Pauluse kogudus

 

Arve nr: EE282200221005105336

Liikmeannetusi saab teha koguduse 
kantseleis või pangaülekandega.

Summa on annetaja otsustada. 

Noortele

7. – 10. juulil 2022 on kõik noored 
oodatud kristlikule noortefestivalile 
„Järgmine Peatus” (”JäPe”), mis sel 
korral toimub Kursis julgustaval 
teemal „Ära karda!”.  

Kui soovid meiega koos laagrisse 
sõita, siis võta ühendust koguduse 
noortejuht Meribell Mõttusega (tel 
53090305) või tule reedel kell 19 
noorteõhtule!

Noorteõhtud neljapäeviti kell 19, 
välja arvatud 23. ja 30. dets ja 6. jaan.

4. – 6. veebruaril 2022 on kirikunoorte 
talvepäevad Põltsamaal. Kohtade arv

www.talvepaevad.poltsamaakogudus.ee
on tänavu piiratud! Lähem info: 

Jõululõuna
14. ja 16. detsembril kell 11 – 14 on 
Tartu Pauluse kiriku tiibhoones 
kaetud jõululõuna vähekindlustatud 
inimestele. Jõululõuna toimub koos-
töös Tartu linnaga. Ootame abilisi, kes 
aitaksid lauda katta ja koristada. Oma 
valmisolekust palume eelnevalt teada 
anda koguduse kantseleisse. 

Kontserdid toimuvad, kuid koroona-
kriisi tõttu tuleb tihti ette muudatusi. 
Kuna käesoleva kuukirja trükkimise 
ajaks pole selge, millised kontserdid 
toimuvad ja millised mitte, palume 
jälgida pühapäevaseid kirikuteateid, 
mida jumalateenistustel edastame. 

Sama puudutab koole, kes peavad 
advendiajal kontsert-jumalateenistusi 
Pauluse kirikus. Loodame, et viirus 
taandub ja ükski koolijüts ei pea ilma 
jääma jõulurõõmust, mida inglid kord 
karjastele kuulutasid. 

Kontserdid
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Vaimulike kontakt 
õpetaja Kristjan Luhamets, 
5399 6180 kristjan.luhamets@eelk.ee

abiõpetaja Marek Roots

piiskop Joel Luhamets
tel 508 7366 joel.luhamets@eelk.ee

5193 1501 marek.roots@eelk.ee

Üliõpilastele

EEÜÜ tegutseb alates 1991. aastast 
Tartus ja Tallinnas. Tartu Pastoraadis 
(Riia 22a) kohtuvad tudengid kolma-
päeviti kell 19. Lähem info: eeyy.ee ja 
tartu.eeyy@gmail.com

EEÜÜ eesmärk on tuua esile kristluse 
aktuaalsust üliõpilaste keskel. Evan-
geelsed üliõpilased ei taha jätta vaka 
alla sõnumit, mis on muutnud nende 
elu, vaid soovivad seda jagada kõigi-
ga, kes otsivad elule mõtet.

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühen-
dus koondab erinevatesse kristlikesse 
kirikutesse kuuluvaid üliõpilasi, kuid 
on avatud kõigile üliõpilastele.

Leerikool
Uus leerikool algab 28. veebruaril, 
tunnid on esmaspäeviti kell 18:00.

Eelnev registreerumine pole vajalik. 
Palume märku anda, kui nimetatud 
õhtu ei sobi. Püüame ka teile leida 
parima lahenduse leerikooli jaoks. 


