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Pauluse Kiri
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse kuukiri

„Vaata, mina teen hoopis uut: see juba
tärkab, kas te ei märka? Ma teen
kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.”
(Js 43,19)
Austatud EELK Tartu Pauluse
koguduse liikmed!
Jõuludele lähenedes tervitan teid
südamest ja soovin õnnistusrohkeid
pühadeaegu ning Jumala armu ja
hoidmist uude aastasse astudes.
Luuka evangeeliumis öeldakse: „Teile
on sündinud Taaveti linnas Päästja, kes
on Issand Kristus!” (Lk 2,11)
Ime on sündinud. Prohvetid olid sellest
küll ette kuulutanud, kuid nüüd on see
tõeks saanud. Jumal alustas lunastustööd Jeesuse Kristuse inimeseks
saamisega. Nii see algas. See on Jumala
tegu, mis seab meid valiku ette. Kahjuks
pidi Johannes kirjutama: „Ta tuli omade
keskele, kuid omad ei võtnud Teda
vastu.” (Jh 1,11) Ta lisab veel: „Jumal
läkitas oma Poja, et maailm tema läbi
päästetaks. Kes temasse usub, selle üle
ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle
on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole
uskunud Jumala ainusündinud Poja
nimesse.” (Jh 3,17-18)
Armas kogudus! Me oleme näinud veel
ühe ime sündi. Tartu Pauluse kirik on
kaunilt remondituna antud koguduse
kasutusse. Oleme südamest tänulikud
Jumalale, kuid tänulikud ka teile
kõigile, kes te igaüks oma jõukohase
anniga, nõu ja jõuga olete selle püha
hoone valmimisele kaasa aidanud.
Usun, et Jumala raamatutesse on kirja
pandud teie kõikide ohvriannid ja

Tiit Maasikmäe
ordineeritakse
diakoniks

otsustavad teod. Jumal tasub ise teile
selle eest rikkalikult.
Nüüd on meie palve, et kunagi ei oleks
vaja kirjutada sõnu: „Jumal kinkis
kauni kiriku, kuid paljud inimesed ei
astunud sinna sisse.” Olgu meie pühakoda Jumala auhiilguse asupaigaks ja
õnnistuse asemeks meile kõigile. Jumala töö ilmselt alles algab selles kojas.
Olgu see hoone meile Jumala õnnistuste
vastuvõtmise ja armastuse ning rahusidemete loomise paigaks. Saagu selle
paiga õnnistus jätkuvalt rikkalikuks
meie kõikide andide läbi. Sest Paulus
kirjutas: „Kui te tulete kokku, siis on
igaühel midagi.” (1 Kr 14,26)
JOEL LUHAMETS

Piibliringid on vaimuliku kasvamise kohaks
„Õnnis on inimene, kel on hea meel
Issanda Seadusest ja kes uurib ta
Seadust ööd ja päevad. Siis ta on
otsekui puu, mis on istutatud veeojade
äärde.” (Ps 1,1-3)
Pauluse kirikus kohtuvad koguduse
liikmed regulaarselt väikestes rühmades, et isekeskis Piiblit lugeda ning
loetu üle mõtteid vahetada. Piiblit võib
muidugi ka üksinda kodus lugeda, ent

kui see on kalendrisse kirja pandud, on
väärt kavatsuse teostumise tõenäosus
suurem. Hea seltskond on pealekauba.
Üheskoos Jumala Sõna uurides ja
palvetades õpime ka üksteist paremini
tundma. Piibliringide ajad on kirjas
kuukirja tagumisel küljel. Kui osalejaid
saab liiga palju, jaguneb ring mitmeks
väiksemaks. Pühapäevasel jumalateenistusel saame aga kõik kokku.

Lähemal ajal ordineeritakse diakoniks
meie koguduse liige Tiit Maasikmäe.
Tiit Maasikmäe sündis 1964. aastal
Tartus. Ta lõpetas Tartu 1. Keskkooli ja
Eesti Põllumajanduse Akadeemia.
Innustatuna Anton Hansen Tammsaarest otsustas ta siduda oma elu maa,
looduse ja põllumajandusega: „Ehkki
armastasin ja armastan ka praegu
loodust ja maalähedast eluviisi väga, ei
saanud minust Vargamäe Andrest, isegi
Oru Pearut mitte.”
Pärast nelja aastat tööd veterinaarina
kolis Tiit Maasikmäe perega tagasi
Tartusse ja rajas siin oma firma, mis
talle senimaani tööd ja leiba annab.
2012. aastal tegi Tiit Maasikmäe teoks
oma ammuse unistuse ja asus õppima
Tartu Teoloogia Akadeemiasse. Ristitud ja leeritatud on ta 1993. aastal Tartu
Pauluse kirikus. Alates 2013. aasta
kevadest on ta oma kodukirikus kaasa
teeninud jumalateenistusel kirikupalves ja armulaua jagamisel. Alates
2014. aasta suvest on ta abiks olnud ka
Kursi koguduse teenimisel. Sügisel
2015 asus Tiit Maasikmäe tööle Tartu
vangla kaplanina. Kuna selleks tööks on
vajalik vaimuliku ordinatsioon ning
Tartu praostkonnas on veel teisigi
kogudusi, kus oma õpetaja puudub,
läbis Tiit Maasikmäe diakoni koolituse
ja ootab nüüd ordinatsioonipäeva.

Kogudusel on uus
kodulehekülg
Möödunud suvel valmis Tartu Pauluse
kiriku sihtasutusel ja kogudusel uus
ühine internetilehekülg. Selle aadress
www.eelk.ee/tartu.pauluse on endine.
Lisaks leiame Facebookist leheküljed:
* EELK Tartu Pauluse kogudus
* Tartu Pauluse noored
* Pauluse Raamatupood
* Tartu Pauluse Kirikumuusika Selts

ALTAR

Kiriku uus altarimaal kõneleb

Ristija Johannes

Peetrus

Tänavu 12. septembril
pühitseti koos kirikuga ka
verivärske tiibaltar. Altari
maalid valmistas Soome
kunstnik Kuutti Lavonen.
Kui altar on kinni, siis on
seal näha üksainus maal,
millel on kujutatud Maarja
kuulutamist (Lk 1,26-38).
Maarja kuulutamine on
sündmus, mil ingel Gabriel
ilmus neitsi Maarjale ja
kuulutas, et Maarja jääb
lapseootele. See on hetk,
kui Jumal saab lihaks. Seda
momenti loetakse kristliku
ajaarvamise alguseks.
Kirikus me tähistame seda
päeva 25. märtsil. Kuna see
jääb paastuaega, kannab
tähtpäev rahvapäraselt
nime „paastumaarjapäev”.
Kui altarimaal avada, on
kõige keskel Kristus ristil.
Jeesus ütleb ristil: „See on
lõpetatud“ (Jh 19,30).
Nende kahe maali, Maarja
kuulutamise ja Kristuse
ristilöömise vahele jääb kogu lunastuslugu.
Paulus ütles: „Sest ma otsustasin teada teie keskel
ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui
ristilöödust.“ (1Kr 2,2)
Kristus ristil on see, kes meid lunastab. Ta pole
seal ainult kui alandatud, vaid ka kui ülendatud. Ta
ise on öelnud: „Ja nõnda nagu Mooses ülendas
kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese
Poeg.“ (Jh 3,14)
Jeesuse käed on kunstnik maalinud nii, et Kristus
on meid lunastades tõstnud käes üles ka meie
õnnistamiseks. Läbi Kristuse läbitorgatud käte
tuleb meile Tema õnnistus.
Maailmas on väga raske aru saada, et just Kristus
on see, kelle kaudu tuleb lunastus. Selleks on risti
kõrval kaks inimest, kes esimestena Tema
erakordsusest tunnistust andsid.
Ristija Johannes ütles: „Vaata, see on Jumala
Tall, kes kannab ära maailma patu.“ (Jh 1,29, Jh
1,36).
Maalil näitab ta sõrmega Jeesuse poole ja käes
hoiab ta ristikujulist saua, mis kõneleb sellest,
kuidas Jeesus meie patud ära kannab. Johannes
kuulutas seda ette. Erinevalt teistest altaril
kujutatud isikutest Ristija Johannes ristilöömist ei
näinud.

Maarja kuulutamine
Teine, kes Jeesusest tunnistust andis, oli
tema ema Maarja. Kui Jeesus ja tema
ema olid kutsutud Kaanasse pulma ja
seal vein otsa sai, siis ütles Maarja
Jeesuse kohta: „Mida iganes Tema teile
ütleb, seda tehke.“ (Jh 2,5)
Need Maarja sõnad olid juhtmõtteks ka
aastal 2015, kui Eestimaal tähistati „800
aastat Maarjamaad”.
Nemad kaks, Ristija Johannes ja
Jeesuse ema Maarja seisavad maalil
risti kõrval ja viitavad Jeesusele. Maarja
on siin kujutatud risti all täis valu ja
muret (stabat mater). Ometi just seal,
kus inimlikult oli kõik lootus kadunud,
sai Kristuse ülestõusmise läbi nähtavaks Jumala vägevus. Jeesus Kristus
päästab meid patu, kuradi ja surma
käest! See on Jumala arm ja halastus,
Jeesuse käes on kõik meelevald taevas
ja maa peal.
Altarimaali servades on kaks apostlit,
kes viisid selle päästesõnumi ja Jumala
armu evangeeliumi maailma kõikide
rahvasteni.
Maali vasakus servas seisab Peetrus.

ALTAR

Kristusest ja Jumala tegudest

Ta hoiab käes võtit, mis viitab Jeesuse
sõnadele, mida ta Peetrusele ütles:
„Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma
ehitan oma koguduse ja põrgu väravad
ei saa sellest võitu. Ma annan sulle
taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni
seod maa peal, see on seotud ka taevas,
ja mis sa iganes lahti päästad maa peal,
see on lahti päästetud ka taevas.“ (Mt
16,18-19). Peetrus on ka vaimuliku
ameti ja vaimuliku meelevalla sümbol.
Peetruse nägu on üsna tõsine – Peetrus
tunnetab selle ülesande raskust, mille
Jeesus talle andis: olla kalju, millele
Jeesus ehitab oma koguduse, hoida
taevariigi võtmeid. Vasaku käega varjab
Peetrus võtit – seda meelevalda, mis
kirikule on antud, peab hoidma ja
kaitsma.
Maali paremas servas seisab Paulus.
Kui Paulus oli Damaskuse teel oma patu
ära tundnud, seda kahetsenud ja
pöördunud, siis ütles Jeesus tema kohta,
et „tema on mul valitud tööriist minu
nime kandma rahvaste ja kuningate ja
Iisraeli laste ette.“ (Ap 9,15).

Paulus oli haritud mees,
kes tundis hästi pühakirja.
Maalil hoiab ta vasakus
käes Piibliraamatut, millel
on kujutatud maapinda ja
päikesetõusu. Selle raamatu kaudu tuleb inimkonnale
uus koit, uue elu algus.
Paremas käes hoiab Paulus
mõõka, mis tuletab meelde
tema märtrisurma mõõga
läbi. Ent mõõk kirjeldab
meile ka pühakirja ennast:
„Sest Jumala sõna on elav
ja tõhus ja vahedam kui
ükski kaheterane mõõk
ning tungib läbi, kuni ta
eraldab hinge ja vaimu,
liigesed ja üdi, ning on
südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.” (Hb 4,12)
Kõik neli isikut Kristuse
ümber on seotud ka Tartu
linnaga. Meie linnas on
Maarja kirik, Jaani kirik
(on nime saanud Ristija
Johannese järgi), Peetri
Kristus ristil kirik ja Pauluse kirik. Tartu
toomkirik oli pühitsetud
Peetrusele ja Paulusele. Seetõttu on nad Tartu
linna kaitsepühakuteks ja nende sümbolid – võti ja
mõõk – on kujutatud ka Tartu linna vapil.
Altarimaal seisab aluskivil. Aluskivi on tehtud
betoonist, mis sisaldab 30% klaasi. Kui aluskivile
otse valgus suunata, helgivad klaasiterad vastu.
Peale selle on betooni sisse pandud valgust
edasikandvad kaablikimbud. Altari tagant
akendest tulev valgus kumab seetõttu läbi nende
ristikujuliselt asetsevate kaablite altarimaali
aluskivi esipinnale. Aluskivi kaalub üle kahe
tonni. Kuna altari all on vahelagi, mis rasket
tõstukit poleks kandnud, toodi aluskivi kirikusse
ja asetati õigele kohale inimeste jõul ja mehaanilisi
abivahendeid kasutades. Töö pidi olema täpne,
kuna altarilauda liigutada polnud võimalik ja
betoonblokk tuli asetada prakku, kuhu oli vaid
kaks millimeetrit varuruumi jäetud. Töö õnnestus.
Altar ise oli esimesena kohal. Marmorplaatidest
valmistatud laud võeti kasutusele 2014. aasta
advendiajal. Ei ole juhus, et altar valmistati just
Carrara marmorist. Just sama päritolu materjalist
oli tehtud ka enne teist maailmasõda Tartu Pauluse
kiriku altarit kaunistanud skulptuurigrupp „Tulge
minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja
koormatud, ja mina annan teile hingamise!”
(Mt 11,28)

Maarja

Paulus

TEATED
Jumalateenistused

Kontserdid

P. 6. dets kell 10 teine advent.
P. 13. dets kell 10 kolmas advent.
P. 20. dets kell 10 neljas advent.
N. 24. dets kell 16 jõuluõhtu.
R. 25. dets kell 10 esimene jõulupüha.
kell 12 laste ja perede
jumalateenistus.
L. 26. dets kell 10 teine jõulupüha.
P. 27. dets kell 10.
N. 31. dets kell 16 vana-aasta õhtu.
R. 1. jaanuar kell 12 uus aasta.
P. 3. jaanuar kell 10.
Jumalateenistuste ajal on
lastele avatud mängutuba.

R. 11. dets kell 19 kontsert sarjast
Oratorio J. S. Bach Magnificant.
Piletitega.
L. 12. dets kell 17 H. Elleri nim. Tartu
muusikakooli kooride jõulukontsert
„Jõuluhääled”. Tasuta.
P. 13. dets kell 13 Ülenurme
Muusikakooli advendikontsert.
Tasuta.
P. 13. dets kell 17 kristlike vaimulike
harjutuste plaadi „Vaikuse
rännakud” esitlus. Tasuta.
K. 16. dets kell 16 Jõulukontsert
Rannap ja C-Jam. Piletitega.
N. 17 dets kell 19 aastalõpukontsert
„Talvetujud” Weekend Guitar Trio
ja Draamateatri kitarristid.
Piletitega.
L. 19. dets kell 13 Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkestri ja Noorte
Segakoor Vox Populi ühine
jõulukontsert. Piletitega.
L. 19. dets kell 18 Eesti Maaülikooli
meeskoor Gaudeamuse, Tartu Mart
Reiniku kooli poistekoori ja Riia
meeskoor Absolvente
jõulukontsert. Tasuta.
P. 20. dets kell 17 Tartu Noortekoori ja
instrumentaalansambli kontsert.
Piletitega.
P. 27. dets kell 17 koguduse kooride
kontsert-palvus. Tasuta.

Koolide
jumalateenistused
N. 10. dets kell 18 Ülenurme Gümn.
T. 15. dets kell 18 K. J. Petersoni
Gümnaasium.
N. 17. dets kell 13 Kutsehariduskeskus.
E. 21. dets kell 13 Veeriku Kool.
E. 21. dets kell 18 Descartes’i Kool.
T. 22. dets kell 10 Reiniku Kool.
T. 22. dets kell 11.30 Miina Härma
Gümnaasium.
T. 22. dets kell 13 Variku Kool.
T. 22. dets kell 18 Tamme Kool.

Laulukoorid
Kammerkoor teisipäeviti kell 18.15.
Naiskoor kolmapäeviti kell 18.15.
Lastekoor laupäeviti kell 10.00.
Noorteansambli proovid on eri aegadel.

Taizé palvused
Iga neljapäeva õhtul kell 17.30 on Tartu
Pauluse kiriku krüptis Taizé palvused.
Küünlavalgel hämaras krüptis valitseb
rahu ja vaikus. Vahelduvad Jumala
Sõna ja palve, mis on vormitud kergesti
kaasa lauldavateks meloodiateks, mida
saadavad tasased kitarrihelid. Laulud
on pärit Taizé kloostrist. Sellest ka
palvuse nimetus.
Taizé vennaskond koosneb umbes
sajast mungast, kes on enamasti
protestantliku või katoliikliku taustaga.
Kloostri rajas vend Roger 1940. aastal.
Taizé küla asub Burgundia piirkonnas
Cluny lähedal Prantsusmaal. Iga nädal
külastab seda kloostrit tuhandeid noori.

Noortepäevad
talvel ja suvel
Lisaks noorteõhtutele igal reedel on ees
veel mitmeid sündmusi, kuhu läheme
üheskoos. Olgu siin nimetatud need,
mis on meie koguduse noorte seas eriti
oodatud:
5. – 7. veebruarini 2016 on Põltsamaal
kirikunoorte talvepäevad „Majakas”.
Info ja registreerimine:
talvepaevad.allikal.com
7. – 10. juulini 2016 on Järva-Jaanis
kiriku noortepäevad ehk kristlik noortefestival „Järgmine Peatus” (”JäPe”). Sel
korral on teema „Armastuseks loodud”.
Info ja registreerimine: www.jape.ee
Kui soovid meiega koos laagrisse sõita,
siis võta ühendust õp. Kr. Luhametsaga
või tule reedel kell 19 noorteõhtule!

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

Koguduse elu
nädala sees
Piiblitunnid – kolmapäeviti kell 17
(2., 9. ja 16. detsembril).
Taize palvused – neljapäeviti 17.30.
Noorteõhtud – reedeti kell 19 (välja
arvatud 25. detsembril ja 1. jaanuaril).
Leerikool alustab tööd 29. veebruaril
2016, tunnid on esmaspäeviti kell 18.
Piibliringid:
R. 4. dets kell 18.00 (Aino)
E. 7. dets kell 17.00 (Liive)
N. 10. dets kell 18.30 (Anu)
E. 14. dets kell 17.00 (Liive)
R. 18. dets kell 18.00 (Aino)
E. 21. dets kell 17.00 (Liive)
E. 28. dets kell 17.00 (Liive)
E. 4. jaan kell 17.00 (Liive)
P. 10. jaan kell 11.45 (Juta)
N. 21. jaan kell 18.30 (Anu)
Raamatupood on avatud E-R 10-18,
L 10-14 ja P 11.30-12.00.
Supiköök on avatud E-R 11-13 ja L
10-12:30

Liikmeannetused
Südamlik tänu kõigile, kes on juba
teinud sel aastal oma liikmeannetuse!
Teie abiga on Tartu Pauluse kiriku
uksed avatud, ruumid köetud ja võimalikuks saavad sündmused ja tegevused,
millest siin kuukirjas juttu.
Liikmeannetusi saab teha koguduse
kantseleis või pangaülekandega.
Saaja: EELK Tartu Pauluse kogudus
Arveldusarve EE282200221005105336
Summa on annetaja otsustada.

Pühapäevakool
Tunnid toimuvad laupäeviti: 5., 12. ja
19. detsembril ning uuel aastal alates
16. jaanuarist. 25. detsembril kell 12 on
laste ja perede jõulujumalateenistus.
Kell 10.00: 2 – 4 aastased (Kai Kikkas)
Kell 11.00:
2 – 4 aastased (Anna Humal)
5 – 6 aastased (Aino-Liisa Petolai)
I – II klass (Riina Org)
III – V klass (Anu Seppa
ja Auli Marta Humal)
VI – VIII klass (Katrin Luhamets)
Kell 12.30: kunstiring (Liive Koppel).

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

