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Parandage meelt!
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Ka poliitik Jaak Madisoni hinnangul 
on üleskutse asjakohane: „Ilma meelt 
parandamata pole võimalik Eestit 
hoida. Tallinna lauluväljakul oli see 
hädavajalik. Lippe lehvitada oskame 

Ajakirjandus ei pööranud üleskutsele 
suuremat tähelepanu, küll aga leidus 
sotsiaalmeedias neid, kes küsisid, kas 
Jumala armastus polegi tingimuste-
ta!? Samas kristlaste seas oli palju 
tänulikke, kes üleskutsega ühinesid.  

Tõnis Mägi kutsus 20. augustil 
Eesti rahvast meelt parandama. 

Taasiseseisvumispäeva puhul peetud 
öölaulupeol Tallinna lauluväljakul, 
olles lõpetanud oma laulu „Palve”, 
andis Mägi edasi tõsise hoiatuse: 

„Kuulake, mu rahvas!” ütleb Jumal 
praegu selgelt, „ma hoiatan teid. Ma 
hoiatan teid, et võtke aru pähe. Siis ma 
hoian ja kaitsen seda väikest maad, 
sedasama Eestimaad. Parandage 
meelt!”

me kõik, kuid palju olulisem on see, 
mida me teeme igapäevaselt.” 

Meeleparandusele on Eesti rahvast 
kutsutud ka varem. Kirikutes kõlab 
avalik üleskutse meeleparandusele 
igal pühapäeval. 1930. aastatel sai 
üleskutsega meelt parandada tuntuks 
prohvet Karl Reits. Kaua aega käis ta 
Tallinna turgudel ja hüüdis: „Häda 
tuleb! Parandage meelt!” Ja häda tuli. 

Laulus „Palve” kõlavad muu hulgas 
sõnad: „Looja, hoia Maarjamaad ja 
andesta meile me vead. Looja, kaitse 
Eestimaad, peod selleks palveks 
nüüd sean.” 

Kuningas Saalomonile ilmus Issand 
ja ütles (2Aj 7,14): „Ja kui siis minu 
rahvas, kellele on pandud minu nimi, 
alandab ennast ja nad palvetavad ja 
otsivad minu palet ning pöörduvad 
oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen 
taevast ja annan andeks nende patu 
ning säästan nende maa.”

metsakirikus
Piibliringid käisid

viibib nädala sees Tartus ning on 
seetõttu ka varem osalenud Pauluse 
koguduse noortetöös. Eelmisel õppe-
aastal juhatas koguduse noortetööd 
Eliise Raudmets. 

Koguduse uus noortejuht on pärit Karulast
3. septembril alustas tööd koguduse 
uus noortejuht Meribell Mõttus. Ta 
on pärit Lüllemäelt, on Karula kogu-
duse liige, kuid seoses õpingutega 
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis 

Tartu Kristlik Põhikool pidas tänavu 
oma õppeaasta avajumalateenistuse 
Tartu Pauluse kirikus. Kuna valitsuse 
kehtestatud piirangud nõuavad osa-
võtjate hajutamist, poleks koolipere 
väiksemasse ruumi ära mahtunud. 

Päeva alguses kogunes õppeaasta 
avapalvuseks Tartu Pauluse kirikusse 
ka meie koguduse lastehoiu pere. 

1. september kirikus

Kõigepealt pidasid Marek Roots ja 
Kristjan Luhamets palvuse, seejärel 
tutvustas Kristjan metsakiriku lugu. 
Pärast ühist piknikku said sõna kõik 
piibliringide juhid. 

Kuigi ilmateate järgi võinuks oodata 
lausvihma, paistis Tagametsal päike 
ja kõik 40 rännumeest jäid kuivaks. 

„Pauluse koguduses on piibliringid 
tegutsenud Noa ajast saadik,” teatas 
Juta Põld ja viitas sellega 20 aasta 
tagusele ajale, mil Pauluse koguduses 
oli praktikal pragune Harju-Jaani 
koguduse õpetaja Jaan Nuga. 

Pühapäeval, 22. augustil pärast juma-
lateenistust Tartu Pauluse kirikus oli 
tiibhoones kaetud laud, kus kõigile 
osavõtjatele pakuti suppi. Järgnes üle 
100 km pikkune sõit autodega Rassi 
külla, kus asub skautide laagrikeskus 
ja Tagametsa metsakirik. Lähemalt 
oli metsakirikust juttu käesoleva kuu-
kirja maikuu numbris. 

Juba terve aasta on igal neljapäeval 
läinud Pereraadio eetrisse saatesari 
„Koguduse lugu”. 10. septembril 
möödub üks aasta esimesest saatest. 

Igas saates tutvustab õpetaja Kristjan 
Luhamets ühe koguduse ajalugu. 
Saated on järelkuulatavad Pereraadio 
kodulehel ning tekstina loetavad 
veebiportaalis e-kirik.eelk.ee/. 

„Koguduse lugu” 



INIMENE

Pirjo Roots: meid on
Kolm aastat tagasi kutsuti Pirjo ja 
Marek Roots Tartusse. Pirjo asus 
juhtima pühapäevakoolitööd ja 
sihtasutust Tartu Pauluse Kirik.  
Neil tegemistel on Pirjo kätt pulsil 
hoidnud ka praegu, kui on tulnud 
pisitütrega kodus olla. 

Milline oli sinu enda lapsepõlv? 

Sündisin ja kasvasin Tallinnas oma 
vanemate ainsa lapsena. Esialgu 
elasime Maarjamäel ja käisime see-
tõttu palju mere ääres. Aja möödudes 
õnnestus vanematel saada korter 
Lasnamäele. Kuna ema pidi üsna 
ruttu tööle minema ja isa sõitis 
kaugesõidu laevadel, siis veetsin 
palju aega vanaema juures Lääne-
Virumaal ja hiljem Võrumaal. Vana-
ema Eha, kes tähistas hiljuti oma 
sajandat sünnipäeva, on minu elus 
tänaseni tähtsal kohal. Olin hoitud ja 
armastatud laps. Kui isa pääses merelt 
koju, siis tegeles ta minuga väga 
pühendunult. Kehtis kindel päeva-
režiim: söögi- ja uneajad, jalutus-
käigud ja õhtujutt. Vanemad viisid 
mind sageli teatrisse ja muuseumi-
tesse, mis mulle väga meeldis. 
Lapsepõlvekodust Maarjamäel on 
eriline mälestus naabritädist, kes 
töötas tarbekunsti kombinaadis ARS, 
valmistas rahvariietele tikandeid. 
Kuna tal endal peret ei olnud, siis seda 
enam hoidis ta mind, oli alati väga 
külalislahke ja hoolitsev. Naabritädi 
suri, kui olin kuuene. See oli minu 
elus esimene suur kaotus. Keegi, kes 
oli nõnda tähtis, kadus, kogu tema elu 
pakiti kokku ja jagati laiali. 

Sa jõudsid Jumala juurde juba 
lapsepõlves. Palun räägi lähemalt. 

Lapsena põdesin allergiat, mis oli nii 
minule kui kogu perele vaevaks. 
1988. aasta 20. augustil olime külas 
emapoolsete sugulaste juures Peipsi 
ääres. Isa uuris, kas oleks leida mõnd 
usaldusväärset kirikuõpetajat, kellega 
lapse haigusest rääkida. Nii sattusime 
Mustveesse Eenok Haameri juurde. 
Vestluse lõpus oli tal selge, et see 
perekond tuleb kirikusse vastu võtta. 
Just enne meie saabumist helistas 
Eenokile üks isa, kelle poeg pidi 
tulema kokkulepitud ajaks ristimise-
le. Poiss oli aga haigeks jäänud ja nii 
tekkis Eenokil aeg meie jaoks. Hiljem 

Keskkooli järel tuli otsus õppida 
teoloogiat. Miks?

See mõte tekkis tõesti ühel hetkel, 
kuigi valikuid ja proovimisi oli 
teisigi. Noore inimesena mõtlesin, et 
lähen ja õpin ühe aasta usuteadust ja 
otsustan siis, kas meeldib või mitte. 
Pärast esimest sessiooni Tartu Teo-
loogia Akadeemias olin ainesse juba 
sedavõrd kiindunud, et otsustasin 
lõpuni minna. Mulle meeldis see, et 

iseseisvalt palvetama. Käisin Tallinna 
Püha Vaimu koguduses pühapäeva-
koolis, hiljem jätkasin Kaarli kogudu-
ses, kus läbisin ka leerikooli. 1997. 
aastal sain leeriõnnistuse Mustvee 
kirikus. Jumalateenistustel käisin 
koos vanematega nii Mustvees kui ka 
Tallinnas, peamiselt Toomkoguduses 
ja Jaani koguduses. 

ütles Eenok, et ta üldjuhul ei võta 
inimesi kiirustades kogudusse, kuid 
meie puhul oli tal järsku selge, mida 
teha. Tol päeval ristiti mind koos 
isaga, vanemad leeritati ja nende 
abielu laulatati. Õnneks viibis kirikus 
ka Mustvee linna fotograaf ja tänane 
Puhja kirikuõpetaja Tiit Kuusemaa, 
kes tegi meie pere suurest sündmusest 
terve rea ülesvõtteid. Jumala lähedus 
ja õnnistus oli selgesti tuntav, kuigi 
välist pidulikkust peaaegu ei olnud. 

Olen väga tänulik, et mind võeti 
jumalalaste hulka. Kogesin selget 
rõõmu ja tänu, et olen nüüd hoitud. 
Igatsesin osadust Jumalaga, see tee 
oli nüüd alanud. Kui vanaema kuulis, 
et olen ristitud, küsis ta: „Kas sa 
õhtupalvet loed?“ Vastasin jaatavalt 
ja hakkasin sellest päevast alates 



INIMENE

Sinu abikaasa on kirikuõpetaja. On 
see kerge või raske põli?

TTA-s oli akadeemilisus seotud 
igapäevase usuelu ja praktilise 
kogudusetööga. Olen tänulik oma 
vanematele, kes ei hakanud minu 
valikut halvustama, kuigi lähikonnas 
tuli ka seda ette. Valisin Tartu, sest 
tahtsin iseseisvuda. 

Kui Marekiga Pauluse kirikus 2001. 
aastal abiellusime, olime mõlemad 
veel teoloogia üliõpilased. Minu isa 
ütles, et pean olema tugev abikaasa, 
sest kodu on kirikuõpetaja tagala. 
Paraku olen vahel ise abivajaja ja 
mitte vapper tugiisik. Meid on 
kirikutöös siiski väga hoitud, palju 
ilusat on sellel teel osaks saanud. 
Kindlasti on aidanud see, et teeme 
mõlemad kirikutööd. Palju asju on 
siis kergem mõista ja korraldada. 
Loodan väga, et need kogudused, kus 
oleme seni teeninud, on jätkuvalt 
hoitud ja õnnistatud. Jumal on 
innustanud tööle, ja kui seda saab teha 
veel käsikäes oma lemmikkirikuõpe-
tajaga, siis on ju kõik hästi! 

Jah, pühapäevakooli tööd alustasin 
Tallinna Kaarli koguduses abilisena. 
Hiljem juba iseseisvalt Häädemeestel 
ja Keilas. Mõnda aega korraldasin ka 
Lääne-Harju praostkonna lastetööd, 
tegime lastelaagreid ja õpetajatele 
koolitusi. Kõige tähtsamaks pean 
lastele evangeeliumi kuulutamist. 
Jeesus ütles Peetrusele, et ta söödaks 
Jumala tallekesi. Olen kindel, et see 
on ka iga pühapäevakooli õpetaja 
peamine ülesanne. Meil tuleb lastele 
selgitada, et patust ja surmast ei saa 
me oma jõuga jagu. Seda suudab 
üksnes Jeesus, kes suri meie pattude 

Alustage ja käige ühist teekonda koos 
Jumalaga, kes on loonud inimese 
meheks ja naiseks. Aidake teineteist 
ja laske teistel end aidata, toetada. 
Tehke võimalikult palju koos. Käige 
koos kirikus, armulaual. Palvetage 
koos, jagage oma rõõme ja muresid 
Jumalaga, paluge õnnistust. Jagage 
vastutust ja ülesandeid.

Oled päris palju aastaid teinud 
koguduse lastetööd. Mis on sulle 
selle juures kõige tähtsam?

Mida soovitad neile, kes tahavad 
abielluda ja luua oma pere?

eest ja võitis surma. Inimene, kes 
töötab kirikus lastega, peab esmalt ise 
olema osaduses Jumalaga. Kui 
lennukis tekib hädaolukord, tuleb 
kõigepealt hapnikku anda täiskasva-
nule ning alles seejärel lapsele. See, 
kes on aidatud, saab aidata teisi. 
Pühapäevakooli keskpunkt on Jumala 
Sõna ja osadus Jeesusega. Seda 
osadust vajame igas vanuses.

Mida tähendab kristlik usk sulle 
igapäevaelus?

Kristlase elu tähendab minu jaoks 
eelkõige arvestamist Jumala Sõnaga 
ja püüet elada selle Sõna järgi. Kui 
olen eksinud, siis palun andeks ja 
püüan leppida. Kuna Jumal on meid 
armastanud, meile andestanud, peaks 
ka kristlase üks ülesanne seisnema 
armastuses. Tean, et olen selles 
ülesandes üsna sageli poolik. Ometigi 
ei tohiks käega lüüa ja kurjusele alla 
vanduda. Mulle meeldib kristlase 
igapäevaelu eesmärkidele mõelda nii 
nagu laulus „Ma kummardan Sind, 
armuvägi“. Seal on sõnad: „Oh Jeesus 
oma püha nime mu südamesse 
kirjuta, et Sinu suure armu ime võiks 
hinge sisse vajuda, et sõna, töö ja 
terve elu siis kuulutaks Su nime ilu!“

Oled sa oma elus kogenud mõnda 
erilist palvevastust või Jumala 
juhtimist?

Olen Jumala kaitsvat kätt tundnud 
mitmel korral, ka üsna äärmuslikes 
olukordades. Kord teismelisena 
läksin Tallinnas koos klassiõdedega 
Maarjamäe paekaldale kõndima. Oli 
imeilus kevadilm. Väike jalgrada 
kulges paekalda serval, hakkasime 
sealt minema. Astusin esimesena, siis 
aga kukkusin äkitselt ja libisesin Küsitles Marek Roots

Üha rohkem mõtlen sellele, et Jumal 
on meile elus kinkinud nii palju. 
Enesele mõeldes julgustan ka teisi 
kristlasi märkama igal päeval neid 
Jumala erinevaid ande. Nii suuri kui 
ka väikeseid, sest kõik need tulevad 
Jumala käest. Tegelikult ei saa me 
millegi kohta öelda: ah, selle eest pole 
vaja Jumalat eriti tänada, kuna see on 
nii tavaline! Usaldagem Jumalat, sest 
Tema on oma tegudes ustav ja hea Isa. 
Selles usalduses ei pea me kunagi 
pettuma!

Milline on sinu lemmikkirjakoht 
Piiblis? Miks just see?

Mida ütleksid teistele kristlastele 
julgustuseks?

Näiteks Jh 14:6, kus Jeesus ütleb: 
„Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei 
saa minna Isa juurde muidu, kui minu 
kaudu.“ Mõnikord küsitakse, et miks 
sa oled kristlane. Minu meelest on just 
see salm suurepärane vastus. Kui ma 
usun Jeesusesse, siis pääsen järelikult 
oma taevase Isa juurde, kes on kõige 
algus ja ots ning kelle juures on 
igavene elu. Ilma Jeesuseta poleks see 
võimalik. Nii lihtne see ongi: usu 
Jeesusesse!

mööda järsku nõlva alla. Hiljem 
selgus, et see on paekalda üks 
kõrgemaid kohti, halval juhul oleks 
see jäänud minu viimaseks päevaks. 
Palusin hetke vältel Jumalalt abi. 
Tundus, et kusagilt ei ole kinni 
haarata, pind oli porine. Järsku 
peatusin, sain siiski millestki kinni ja 
pääsesin ime läbi tagasi üles. Bussiga 
koju sõites olin küll üleni porine, aga 
elus ja terve. Kui meenutan seda lugu, 
täitub hing alati suure tänutundega! 

kirikutöös väga hoitud

5. augustil 2018.

Pirjo ja Mareki 
ametisse seadmine 

Tartu Pauluse 
kirikus 
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Koguduse elu 
nädala sees

Naiskoor alates 15. septembrist 
kolmapäeviti kell 18.15. 

           kolmapäeviti kell 17 kirikus.

E. 13. sept kell 15.30 (Liive)

Piiblitunnid alates 22. septembrist 

R. 3. sept kell 17.00 (Aino)

Kammerkoor alates 7. septembrist 
teisipäeviti kell 18.15

Taizé palvused neljapäeviti 17.30.

Piibliringid:

E. 6. sept kell 15.30 (Liive)
P. 12. sept kell 11.45 (Juta)

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

Raamatupood E-R 10-18, kontakt: 
pauluseraamatupood.ee, 55506323, 

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

Supiköök E-L 11-13. 

pauluse.raamatupood@eelk.ee

R. 1. okt kell 17.00 (Aino)
E. 4. okt kell 15.30 (Liive)

Info: Meribell Mõttus, tel 5309305.
 

T. 21. sept kell 17.00 (Merike)
E. 20. sept kell 15.30 (Liive)

E. 27. sept kell 15.30 (Liive)

P. 10.okt kell 11.45 (Juta)
E. 11. okt kell 15.30 (Liive)
N. 14. okt kell 18.00 (Randon)
R. 15. okt kell 17.00 (Aino)

P. 26. sept kell 11.45 (Juta)

Noorteõhtud reedeti kell 19.

R. 17. sept kell 17.00 (Aino)

Jumalateenistused

19. sept kell 10. 
26. sept kell 10.

12. sept kell 10. 

              kell 12 laste ja perede

            pühitsemise 104. aastapäev, 

Ülekanded jumalateenistusest on 
Pereraadios, Youtubes ja Facebookis. 

3. okt kell 10. Tartu Pauluse kiriku

            uute maalide kasutuselevõtt.

                          jumalateenistus 

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

Pühapäevakool

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

Leerikool algab 27. sept. kell 18:00. 
Tunnid on esmaspäeviti 18:00-19:30. 
Leeripüha on 28. novembril 2021 kell

Leeriiga algab 15. eluaastast, ülemist 
vanusepiiri pole. Leeri saavad tulla 
ka need, kes pole veel ristitud – nad 
ristitakse enne leeriõnnistamist.

Leerikool

Pühapäevakooli avajumalateenistus 
on kirikus 26. 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.

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

 2 – 4 aastased 

 I – II klass 

 V – VIII klass 
 III – IV klass 

Kõik rühmad alustavad kell 11.00 

 5 – 6 aastased 

100 aastat tagasi

Samal ajal, kui Peetri kirik tellis kaks 
maali, mõtles altari kujunduse peale 
ka Pauluse kogudus. 19. juulil 1921 
teatas Postimees, et Paulus kogudus 
tellib maali asemel hoopis altarikuju. 
Selleks ajaks oli kogudus sõlminud 
kokkuleppe Amandus Adamsoniga, 
kes lootis kuju jõuluks valmis saada. 
Tegelikult pühitseti Pauluse kiriku 
altarikuju alles 1923. aasta märtsis. 
Kuju hävis koos kirikuga 1944. aastal 
ning kuju jäänused on eksponeeritud 
praegu krüpti fuajees. 

18. juulil 1921 ilmus Postimehes 
teade, et Tartu Peetri kogudus vajab 
kaht väikest altaripilti. Kunstnikel, 
kes on valmis seda tööd ette võtma, 
paluti pöörduda õpetaja Arnold Lauri 
poole. Maalid „Kristus Ketsemani 
aias” ja „Kolgata” valmistas Arnold 
Vihvelin 1921. aasta septembris. 
Peetri kiriku altariseinal olid need 
kahel pool Köleri maalitud Kristust 
kuni 2015. aastani. Seejärel, seoses 
altari remondiga paigutati Vihvelini 
maalid kiriku seinale.  

R. 10. sept kell 18 vokaalansambel 
Gesualdo Consort Amsterdam. Pärdi 
päevad 2021. Pilet 40/20€. 

L. 2. okt kell 19 Eesti Filharmoonia 
Kammerkoor. Kavas: Beethoven 
„Missa solemnis”.  Pilet 20/12€. 

P. 12. sept kell 17 koorimuusika. 

Kontserdid

Maalid avatakse Tartu Pauluse kiriku 
esmapühitsemise 104. aastapäeval 
ehk oktoobri esimesel pühapäeval 
vahetult jumalateenistuse järel. 

Kunstnik Aapo Pukk sai valmis kaks 
maali, millest üks kujutab Jeesuslast 
Maarja süles ning teine ülestõusnud 
Kristust. Praegu on käsil raamimine. 

Nii kunstnik kui koguduse õpetaja on 
lubanud olla kirikus ka esmaspäeval, 
4. oktoobril kell 10-12, et tutvustada 
maale ja vastata küsimustele. Kõik 
huvilised on teretulnud!

Dokumentaalfilm maalide sünniloost 
valmib tuleval kevadel. 

3. oktoobril 2021
Maalid avatakse 

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

20. septembril algab taas Pastoraadi 
piiblikool. Kursus annab ülevaate 
Piibli peamisest sisust, sündmustest, 
ja õpetustest. Kursus on tasuline. 
Osavõtust palutakse teatada hiljemalt 
15. septembriks info@teoloogia.ee 

tartupastoraat.ee/piiblikool

Pastoraadi piiblikool


