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Teisel laagripäeval veeresid kõikide 
elevuseks pastoraadi õue tuletõrje- ja 

Õppetundides said suured ja väikesed 
kuulda, miks pesi Jeesus jüngritel 
suure neljapäeva õhtul jalgu, kuidas 
ta vaigistas Galilea järvel tormi ja 
läkitas jüngrid kõiki maailma rahvaid 
ristima. Maastikumäng kutsus lapsi 
rändama Vana ja Uue Testamendi 
radadel koos alandliku Noa, väikese 
Moosese, pidalitõvest terveks saanud 
Naamani ning taaskord Jeesuse ja 
tema jüngritega. Erilist põnevust 
tekitas maastikumängul vee kandmi-
ne nõuga, mida täideti ja tühjendati 
paljude nööride abil – iga kandja pidi 
tähelepanelikult teistega arvestama. 

Laagris oli tõepoolest palju vett: see 
keerles pastoraadi lähedal Põltsamaa 
jões, seda jätkus õppetundidesse ja 
maastikumängule ning seda purskas 
välja tuletõrjeauto voolikust nii, et 
tahtis vooliku hoidjad pikali tõugata. 
Ja mis kõige tähtsam: eluvee allikast, 
Jumala Sõnast, hoovas vaimulikku 
vett paljudel hetkedel kogu laagri 
vältel. Kõik laagrilised võisid kuulda 
Jeesuse kutset: „Kellel on janu, tulgu 
minu juurde ja joogu!“ (Jh 7:37). Kes 
kuulis ja tuli, sai kindlasti joodetud!

Juuni esimesel nädalal kogunesid 
Pauluse koguduse pühapäevakooli 
lapsed, lapsevanemad ja õpetajad 
Põltsamaa kiriklasse. Algas laste-
laager „Eluvee allikale“. 

Spordi eest hoolitses Talis Mölder, 
kes korraldas lausa laagriolümpia. 
Suur tänu talle ja kõigile õpetajatele, 
kes laagri hoole ja armastusega ette 

kiirabimasin. Päästjad ja parameedi-
kud tutvustasid oma töövahendeid 
ning rääkisid ohutusest maal ja vees. 
Ära hüppa vette tundmatus kohas ega 
jäta lahtist tuld järelvalveta! Viimaks 
pandi tuletõrjevoolikutesse vesi sisse 
ja igaüks võis veenduda, et päästjaks 
ei saa mitte tordi- vaid ikka spordi-
mees.

ja sel suvel oli tema laulatus, soovis ta 
tööjärje üle anda. Koguduse õpetaja 
tegi ettepaneku Karlile, kes suveleeri 
kaudu ka koguduse täisõiguslikuks 
liikmeks vastu võeti. Esimene suurem 
ülesanne on Pauluse noortepäevade 
korraldamine. Heaks abiliseks selles 
on misjonär Kirsi Vimpari, kes on 
aidanud ka eelmisi noortejuhte. 

Koguduse uus noortejuht on Karl Lumiste
Septembris algavad taas noorteõhtud 
igal neljapäeval kell 19. Jälle on meie 
kogudusel uus noortejuht. 19-aastane 
Karl Lumiste õpib Tartu Jaan Poska 
Gümnaasiumi 12. klassis. Möödunud 
hooajal osales ta Pauluse noortekatel. 
Siia kutsus teda kooliõde Meribell 
Mõttus, kes siis noortetööd juhtis. 
Kuna Meribell lõpetas gümnaasiumi 

valmistasid ja läbi viisid! Oma panu-
se andsid Pirjo Roots, Katrin Kull, 
Nelli Vassila, Eleri Luhamets, Anu 
Seppa, Heli Lätt, Katrin Burman ja 
Silvi Švedko. Kaasa lõid ka Timo 
Švedko, Urmas Saupõld, Kristjan 
Luhamets, Marek Roots ja paljude 
laste vanemad ja vanavanemad. 

Pühapäevakooli laager sai Jumala 
abiga selleks korraks õnnelikult läbi, 
ent Jeesuse kutse eluvee allikale jääb. 

tekst ja foto: MAREK ROOTS

Vöörmünder kaitses 
doktoritöö

Koguduse liige Heigo Reima, kes on 
ka vöörmündrina jumalateenistustel 
kaasa teeninud, kaitses 26. augustil 
doktoritöö „Kolorektaalvähi ravi ja 
tulemite hindamine ning nende 
parandamise võimalused Eestis”. 
Heigo Reima töötab üldkirurgina.

Vee kandmine ja valamine paljude nööride abil on meeskonnatöö. 
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Jakob Luhamets: igal pühapäeval

Sinu vanaisa on piiskop, isa suure 
koguduse õpetaja ja su pere elab 
kristliku usu järgi. Kui palju sinu 
klassikaaslased ja õpetajad sellest 
teavad ja mida nad asjast arvavad?

Uus kooliaasta on alanud. Mis sulle 
koolis kõige rohkem meeldib – ja 
mis ei meeldi kohe üldse?

Õpetajad pole sellest õnneks kuidagi 

Seda, mis ei meeldi kohe üldse, on 
veel keerulisem ütelda, kuna koolis 
on kõik üldiselt väga tore. Ma arvan, 
et kõige vähem meeldib mulle koolis 
toit. Vahel on koolitoit isegi väga hea, 
aga mõne toidu tahaks küll ära jätta. 
Näiteks kord oli magustoiduks por-
gandimaitseline tarretis... Alguses 
polnud vigagi, aga viimased  lusika-
täied läksid küll jõuga sisse. Meie 
koolis saab küll toitu ära visata, aga 
ma pole seda võimalust kordagi 
kasutanud ega plaani kasutada.

12-aastane Jakob läheb 6. klassi. 
Ta laulab Tartu Pauluse koguduse 
lastekooris, käib pühapäevakoolis 
ja osaleb pühapäeviti raadio- ja 
videoülekannete tegemisel. 

Ma arvan, et kõik mu klassikaaslased 
teavad, et olen kirikuõpetaja poeg.  
Minu klassi poisid on isegi arvanud, 
et minu kuuldes ei tohi vanduda, sest 
muidu kuuleb seda Jumal. See mõte 
on neil hakanud vaikselt kaduma vist 
seepärast, et nad on näinud – kui nad 
vannuvad, siis ma pole pahaseks saa-
nud ja nendega pole midagi juhtunud. 
Aga vahel nad nalja pärast käituvad 
ikka niimoodi. Vähemalt pole mind 
kuidagi kiusatud, et olen kristlane.

Kõige rohkem meeldivat asja on 
keeruline öelda. Mis mulle kindlasti 
meeldib, on esiteks üllatusmoment 
tunni alguses, st ma ei tea enamikus 
tundides kunagi, mida me seekord 
õpime, kuigi mõnedes tundides on 
kasutusel õpik, kust saaks vaadata, 
mis järgmine teema on. Samas see ei 
ütle täpselt, mis õpetajal plaanis on. 
Näiteks kord pidime loodusõpetuse 
tunnis kirjutama ise endale spikrit. 
Õpetaja andis ka soovitusi, kuidas 
kõige parem oleks spikrit teha. Ta 
soovitas joonistada pilte, sest kiirel 
vaatamisel pole aega lugeda. Lõpuks 
ütles ta, et kirjutage nimi peale ja 
tooge mulle lauale.

kirikus käimine sama loomulik kui 
koolis käimine – võid ju küll koolist 
salaja puududa, aga see ei tee sind 
kuidagi targemaks. Sama kehtib ka 
kiriku kohta. Ja ka pühapäevakooli 
kohta. Seal käies olen saanud kaasa 
usu, et see kõik on täiesti õige, mida 
Piibel räägib. Ja mulle meeldib väga 
pühapäevakoolis ka see, et õppimi-
sega käivad seal kaasas ka mängud ja 
meisterdamised. Sellised tegevused 
aitavad räägitu paremini meelde jätta.

välja teinud, millest on mul väga hea 
meel.

Pole saladus, et enamus lapsi ja 
noori Eestis ei kipu pühapäeval 
kirikusse. Mis innustab sind tule-
ma ja kuidas julgustaksid selleks 
teisi? 

Alguses on mind innustanud ema ja 
isa ja ka lootus pääseda kunagi taeva, 
kus ”eluase on õndsatel” ning hiljem 
on see ka lihtsalt kujunenud harjumu-
seks. Minu jaoks on igal pühapäeval 

Elleri koolis õpib Jakob kitarri Peep Petersoni klassis. Tänavu kevadel sai 
ta oma vanuserühmas esimese koha üleriigilisel kitarrikonkursil. 

Foto: Romeo Smirnov
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Kõige keerulisem töö on helimehel. 
Temal peab olema hea kõrv, et ta 
oskaks kohe võtta õige heli tugevuse. 
Ta peab jälgima, et heli nivoo ei 
sõidaks liiga kõrgele ega madalale. 
Ta peab oskama sättida saali ja 
kirikuõpetaja helitugevuse nii, et üks 
teistest üle ei laula ja oleks paras 
kuulata. Tänu helimehele ei kuku 
kuulajal ülekande ajal kõrvad peast.

Jumalateenistuste ajal oled sa  ena-
masti kiriku tehnikaruumis. Mida 
sa seal täpsemalt teed? 

Slaiditöö algab juba laupäeval, kui 
tehakse valmis slaidid. See, kes tege-

Teiste julgustamiseks ka kirikusse 
tulema oleks minu arvates esimene 
asi nooremate puhul kutsuda neid 
pühapäevakooli. Siis saab tunda, 
mida kristlus endast reaalselt kujutab, 
sest üldiselt on levinud kiriku kohta 
paljud eksiarvamused. 

Tehnikaruumis on meil kolm tööd, 
nagu ka lõputiitrites näha – kaame-
rad, heli ja slaidid. 

Üks meist liigutab kaameraid. Tema 
otsustab, millist kaadrit kasutada ja 
millal seda vahetada. Tema kontrollib 
ka seda, mida organist oma ekraanil 
näeb. Näiteks alguses, kui õpetajad 
sisenevad, tuleb tal hakata mängima, 
kuid uks on rõdu all, kuhu organist ei 
näe. Selleks on tal oreli juures ekraan.

Lastele: „Miks ma ei kuulanud 
juhatajate häält ega pööranud kõrva 
õpetajate poole? Peagi oleksin sattu-
nud peaaegu õnnetusse keset kogu-
konda ja kogudust!” (Õp 5:13 – 14)

(1Ms 1:27)

Ilmselt üks mu lemmikuid on Aabel – 
temast peaksid inimesed rohkem 
eeskuju võtma, sest kui ta Jumalale 
anni tõi, siis ta tõi parima, mis tal oli. 
Jumalale tuleks tõesti tuua parim. Ja 
mulle meeldib ka Saalomon. Kui ma 
saaksin ühe soovi, mis läheb täide, 
siis ma valiksin samamoodi nagu 
Saalomon tarkuse. Tarkus on see, – 
mida on kõikjal vaja.

Jah, näiteks minu venna Mihkliga on 
päris palju õnnetusi juhtunud, kus 
päästis ainult Jumala kaitse. Näiteks 
kui ta oli päris pisike, aga oskas juba 
kõndida, siis tegi ta aiavärava lahti 
ning jalutada raudteele. Õnneks seda 
märkas üks heatahtlik autojuht, kes 
tõi Mihkli tagasi. Kuna tal olid jalas 
ainult sokid, ei saanud ta ju kaugelt 
tulla. Või kord olime külas ühel kiri-
kuõpetajal ning tal oli vana batuut, 
millel Mihkel hüppas. Kõik teised 
olid toas kui Mihkel hüppas vastu 
batuudivõrku, mis vanadusest järele 
andis ja Mihkel lendas peaga vastu 
kruusateed. Nuttes tuli ta tuppa ja pea 
oli täiesti verine, kuid üllataval kom-
bel ei pidanud me sõitma peale pea 
puhastamist EMOsse. Haav oli väike, 
samas sügav. Šokk oli see küll meile 
kõigile. Pärast batuudivõrku vaada-
tes leidsime sealt suure ümmarguse 
augu.

Oled sa kuidagi eriliselt märganud, 
et Jumal tõesti tegutseb meie elus? 

Õpetajatele: „Issanda kartus on 
tarkuse algus.” (Ps 111:10)

Küsimusi esitas MAREK ROOTS

Piiblis: ”Ja Jumal lõi inimese oma 
näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, 
ta lõi tema meheks ja naiseks.” 

Millised Piibli tegelased sulle eriti 
meeldivad ja miks just nemad?

Millise soovi ütleksid neile lastele, 
kes alustavad uut kooliaastat? Ja 
õpetajatele?

leb slaididega, peab tundma jumala-
teenistuse korda. Ta peab õigel ajal 
vahetama slaidi või selle maha 
võtma. Slaidimeister tekitab tiitrid.

Kui keegi küsib, milline on Jumal, 
siis kuidas sa vastaksid?

Kui ma muusikakooli läksin, pidin 
valima, mis pilli ma hakkan õppima. 
Mulle meeldis toona rokkida ja kuna 
selleks kasutatakse elektrikitarri, siis 
ma tahtsin seda õppima minna. Sain 
teada, et mida rohkem ma oskan 
klassikalist kitarri, seda paremini 
oskan hiljem elektrikitarri õppida. 
Seda muutis mu valikut klassikalisele 
kitarrile. Nüüd, kui ma olen kitarri 
juba kuus aastat õppinud, on mul 
tunne, et klassikaline kitarr on veel 
parem valik kui elektrikitarr. 

Oled hea laulja ja vähemalt sama 
hea kitarrist. Kuidas sul tekkis 
huvi kitarri vastu ja mis sulle selle 
pilli juures meeldib?

Jumal on kõik kõige paremad asjad 
koos. Välimuselt meenutab Jumal 
ilmselt inimest nagu on öeldud ka 

Samuti on väga oluline osata panna 
tehnika käima ja seda kasutada. 
Näiteks helipuldil on paremal 5...6 
”kausta”, vasakul 6 ”alamkausta” ja 
ees umbes 20 heeblit. Lühike arvutus, 
ja saad teada, et helipuldil on kokku 
üle 700 erineva heebli. 

kui koolis käimine
kirikus käimine on sama loomulik
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EELK Tartu Pauluse kogudus
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nädala sees
Koguduse elu 

pauluse.raamatupood@eelk.ee

Liikmeannetusi saab teha kantseleis 
või ülekandega. Arve nr: EE282200 
221005105336, saaja: EELK Tartu 
Pauluse kogudus. 

T. 27. sept kell 17.00 (Merce ja Kai)
R.   7. okt kell 17.00 (Aino)

Info: Karl Lumiste, tel 58533242.

P. 25. sept kell 11.45 (Juta)

 

E.   3. okt kell 17.00 (Liive)

Kantselei, kirik ja kolumbaarium on 
avatud E-R 10-17, L 10-14, P 9-10, 
telefon 5550 6363. 

Noorteõhtud neljapäeviti kell 19.

Raamatupood E-R 10-17, kontakt: 
pauluseraamatupood.ee, 55506323, 

Supiköök E-L 11-13. 

P. 11. sept kell 11.45 (Juta)

           kolmapäeviti kell 17 krüptis.

Taizé palvused neljapäeviti 17.30.

Kammerkoor alates 13. septembrist 
teisipäeviti kell 18.15. 

Piibliringid:

T. 13. sept kell 17.00 (Merce ja Kai)
R. 23. sept kell 17.00 (Aino)

Piiblitunnid alates 21. septembrist 

Naiskoor alates 14. septembrist 
kolmapäeviti kell 18.15. 

Jumalateenistused

18. sept kell 10. 
25. sept kell 10.

11. sept kell 10 kuld- ja hõbeleer. 

              kell 12 laste ja perede
                          jumalateenistus 

2. okt kell 10. Tartu Pauluse kiriku

Kirikus on lastele kaks mängutuba, 
kus on võimalik jumalateenistust 
jälgida ekraani ja kõlarite abil.

            pühitsemise 105. aastapäev.

Ülekanded jumalateenistusest on 
Pereraadios, Youtubes ja Facebookis. 

Pühapäevakool

Leerikool algab 26. sept. kell 18:00. 
Tunnid on esmaspäeviti 18:00-19:30. 
Leeripüha on 27. novembril 2022 kell

Vajadusel on leeritundide ajal avatud 
lastehoid. Kui soovid seda võimalust 
kasutada, palume sellest teada anda. 

10:00. Eelnev registreerumine ei ole 
vajalik. Tarvitseb vaid esimesse tundi 
kohale tulla. Kohtumiseni!

Leerikool

Tunnid kell 11.00 alates 1. oktoobrist: 
2 – 4 aastased (Eleri Luhamets)

I – II klass (Pirjo Roots ja Katrin Kull)

V – VIII klass (Katrin Burman)

1. oktoobril kell 10 alustab Tiina 
Luhametsa juhatusel ka lastekoor. 
Kõik uued lauljad on teretulnud.

Pühapäevakooli avajumalateenistus 
on kirikus 25. septembril kell 12.00. 
Sobivasse rühma saad end kirja 
panna koguduse kantseleis (tel 5550 
6363 või tartu.pauluse@eelk.ee). 
Kirjuta palun oma nimi, sünniaeg, 
telefon(id), klass koolis, kui käid, ja 
rühm, kuhu tuled.

ja Aleksander Erstu)
5 – 6 aastased (Nelli Vassila 

III – IV klass (Anu Seppa ja Heli Lätt)

Pauluse noortepäevad tulevad taas!  
30. septembrist 2. oktoobrini 2022. 
Teemaks on „Elu valikud”. Kavas on 
piiblitunnid, töötoad, kontsert, Taizé 
palvus ja palju muud, kuid peamine 
on siiski mõnusalt koos veedetud aeg. 
Pauluse noortepäevad on hea võima-
lus noorte kristlastega kohtumiseks, 
sõprade leidmiseks ja intrigeerivate 
vestluste pidamiseks.

Kolme päeva osalustasu 15€
Ühe päeva osalustasu 10€

Anna oma tulekust teada siin:

            ja Kirsi Vimpari, tel 5668 567.

Ööbimine on Pauluse kirikus. Selleks 
võta kaasa oma varustus! 

Lisainfo: Karl Lumiste, tel 58533242
https://bit.ly/noortepaevad22

Noortepäevad

Oleme tänulikud vabatahtlikele abi-
listele, kes on jumalateenistuste ajal 
aidanud lapsi valvata. 

Igal pühapäeval valvab lapsi üks täis-
kasvanu. Vabatahtlikud on täitnud 
seda ülesannet kordamööda. 

Selleks, et graafiku koostamine oleks 
kergem ja head abilised endale liiga 
suurt koormat ei võtaks, on vaja leida 
rohkem abilisi. Kui sa tunned, et 
võiksid mõnel pühapäeval olla abiks 
lastega tegelemisel, võta julgesti 
ühendust koguduse õpetajaga! 

Otsime abilisi

Esimesel õppeaastal lõpetas piibli-
kooli 56, teisel õppeaastal 40 õpilast. 
19. septembril algab taas Pastoraadi 
piiblikool. Kursus annab ülevaate 
Piibli peamisest sisust, sündmustest, 
ja õpetustest. Kursus on tasuline. 
Osavõtust palutakse teatada hiljemalt 
14. septembriks info@teoloogia.ee 

tartupastoraat.ee/piiblikool

Pastoraadi piiblikool
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usaldatud Andrus Mõttuse hoole alla 
Pilistvere kogudus. Seda kõike jõuab 
ta EELK kantsleri ameti kõrvalt. Igal 
neljapäeval kell 17.30 peab ta Taizé 
palvuse Tartu Pauluse kiriku krüptis.

Andrus Mõttus teenib ka Ruhnu kogudust
Alates 1. septembrist määrati Kambja 
koguduse õpetaja Andrus Mõttus 
teenima ka Ruhnu kogudust. Kord 
kuus hakkab ta käima Ruhnu saarel. 
Lisaks on alates selle aasta 5. juulist 

Tallinnas avati 
Kaarli Gümnaasium

Kaarli Eragümnaasium kutsuti ellu 
1918. aastal, aastatel 1919 – 1940 oli 
eragümnaasiumi direktoriks endine 
Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja 
Leopold Raudkepp. Nõukogude ajal 
oli kool suletud. Nagu kooli loomine, 
nii algas ka selle taastamine lasteaia 
rajamisest. Kaarli kool alustas tööd 
2013. aastal. Igal aastal lisandus üks 
klass, mistõttu on loomulik, et üheksa 
aasta pärast jõuti gümnaasiumi ava-
miseni. Kooli direktor on selle uuest 
algusest alates Signe Aus. 

1. septembril kell 11 avati Tallinna 
Kaarli kirikus piduliku aktus-palvu-
sega kristlik gümnaasium. Järgnesid 
tunnid koolimajas Toompuiestee 4. 

Eesti Kristlike Erakoolide Liitu kuu-
lub täna 12 õppeasutust (sh kolm 
gümnaasiumit) Tallinnas, Tartus, 
Pärnus, Põlvas ja Kohilas.
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