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“Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.” (Mt 5:9)

ADVENDIAEG. MEIE JA ISSAND
1. advent. Issand tuleb olevikus kuninga ja päästjana (Mt 21:1–9)
Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus
kaks jüngrit ja ütles neile: "Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja
sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle! Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake:
"Issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi!" (1–3)
• Me usaldame inimest, kes suudab tulevikku ette näha.
• Me usaldame inimest, kes on enesekindel ja tunneb oma väärtust.
"Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud: "Ütelge Siioni tütrele:
Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja
looma varss."" (4–5)
• Me usaldame inimest, kes tunneb meile olulisi pärimusi.
Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud: tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu
rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: "Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!" (6–9)
• Me usaldame inimest, kes tuleb meid vabastama ja õnnelikuks tegema.
• Me usaldame inimest, kes vastab meie ootustele.
Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil: "Kes selline on?" Rahvahulgad ütlesid: "Tema on see prohvet Jeesus Galilea Naatsaretist." (10–11)
• Me usaldame inimest, kes näib meist parem ja suurem.
AGA ME EI SUUDA NÄHA TEMAS ENAMAT KUI INIMEST. KUI TA MEILE ÜHEL PÄEVAL EI MEELDI, SIIS ME UNUSTAME OMA USALDUSE TEMA VASTU JA
MÕISTAME TA HUKKA.
2. advent. Issand tuleb tulevikus aulise kohtumõistjana (Mt 24:1–14)
Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima ja ütles
neile: "Eks te näe seda kõike? Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!" (1–2)
• Me imetleme maailma ilu, rikkusi ja võimalusi, kuid ei võta tõsiselt selle kaduvust.
Aga kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles: "Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle
ajastu lõpu tunnustäht?" Ja Jeesus vastas neile: "Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: "Mina olen Kristus!"
ja eksitavad paljusid.“ (3–5)
• Me ihkame teada maailma lõpu kuupäeva ja kellaaega, kuid ei oska kasutada meile antud aega.
Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas
tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. (6–7)
• Me pelgame ahistusi ja kannatusi, nagu oleksid need hullemad Jumala vihast.
See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast. (8–9)
• Me ei taha olla põlatud ja pilgatud Jeesuse nime pärast, rääkimata selle nime eest suremisest.
Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus
võtab võimust, jahtub paljude armastus. (10–12)
• Me ei suuda armastada, kui meid ei armastata.
• Me ei oska otsida armastust Jumalalt.
Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. (13)
• Meil pole usku, et me võime pääseda saatuse haardest.
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Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp. (14)
• Me ei suuda tõsiselt võtta lõppu ja kohut.
AGA KUIDAS VÕIME PÜSIMA JÄÄDA, KUI PEAME KORD ISSANDA EES OMA ELATUD ELU PÄRAST ARU ANDMA?
3. advent. Olgem valmis Issanda tulekuks! (Lk 3:1–18)
Keiser Tibeeriuse valitsemise viieteistkümnendal aastal, kui Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst, tema vend
Filippus aga Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst, kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakariase
poja Johannese kätte kõrbes. Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks, nagu on
kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse: "Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad! Kõik kuristikud
täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis konarlik, siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala
päästet!" (1–6)
• Me ei usu üksikisiku kuulutust Jumalast — see jääb „hüüdjaks hääleks kõrbes“.
Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida: "Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest?
Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakake iseenestes ütlema: "Meie isa on ju Aabraham." Sest ma ütlen teile: Jumal võib neist kividest
äratada Aabrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle." (7–9)
• Meile ei meeldi, kui meid parandatakse ja kritiseeritakse.
• Meile meeldib toetuda oma esiemadele ja -isadele ning õigustada end traditsioonidega.
Rahvahulgad küsisid Johanneselt: "Mis meil siis tuleb teha?" Aga tema kostis: "Kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu,
tehku niisamuti!" Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida, ja nemad ütlesid: "Õpetaja, mis meil tuleb teha?" Tema ütles neile: "Ärge nõudke
rohkem, kui teie jaoks on seatud!" Aga temalt küsisid ka sõjamehed: "Ja meie, mis meil tuleb teha?" Tema ütles neile: "Ärge tehke kellelegi liiga, ärge
olge väljapressijad, leppige oma palgaga!" (10–14)
• Me õigustame end nõuküsimisega, kuid ei tee selle järgi.
• Meile meeldib käituda vormikohaselt, ehkki puudub sisu — armastus.
• Meile ei meeldi enda oma ligimesega jagada.
Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. (15)
• Meile meeldivad teisitimõtlejad, ehkki meile tundub ohutum jätta see enda teada.
Siis vastas Johannes kõikidele: "Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema
ristib teid Püha Vaimu ja tulega. Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega." Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit. (16–18)
• Me usume pigem vett, mis teeb meid märjaks, kui Vaimu, kes teeb meid õndsaks.
AGA RÕÕMUSÕNUM SAAB MEISSE TULLA AINULT SIIS, KUI VALMISTAME TALLE KOHA MEELT PARANDADES.
4. advent. Tänagem Issandat tuleku eest! (Lk 1:46–55)
Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise
mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: "Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!" Tema oli aga vapustatud nende
sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. (46–55)
• Me ei taha uskuda, kui meile öeldakse, et oleme inimestena väärt jumalikku.
Ja ingel ütles talle: "Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle
nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana
Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu." Aga Maarja küsis inglilt: "Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?" (30–34)
• Me pilkame oma bioloogilisust, kuid samas usume selle vääramatust.
Ja ingel vastas talle: "Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib,
Jumala Pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes
ei ole ükski asi võimatu." (35–37)
• Me pilkame Püha Vaimu abielurikkumise pärast, kuid ise teeme seda häbenemata.
Aga Maarja ütles: "Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!" Ja ingel läks ära tema juurest. (38)
• Me sõdime Issanda tahte vastu ettekäändel, et me pole sellest aru saanud.
Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja
tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega: "Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu
ihu vili! Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus
rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud." (39–45)
• Me ei usu, et meie elu on Jumala kätes.
OMETI ALISTUS NEITSI MAARJA TALLE MÕISTETAMATULE JUMALA TAHTELE JA OSKAS SELLE EEST JUMALAT TÄNADA.
JUMAL ON LIHAKS SAANUD, VÕTKEM TA VASTU, KUULAKEM, MIDA TAL ON MEILE ÖELDA JA USKUGEM TEMASSE!
Mart Jaanson,
EELK Nõo koguduse õpetaja
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Kroonika
 05. septembril tähistas EELK Elva kogudus tänujumalateenistusega
oma kiriku pühitsemise 90. aastapäeva. Elva kirikus teenis kaasa Nõo
kiriku meesansambel lauluga ja õp Mart Jaanson vaimulikus osas.
 09. septembril alustas Nõo Päevakeskuses 2010/11. hooaega meie
koguduse segakoor. Kogudus on endale saanud uue noore dirigendi, kelle
nimi on Sander Tamm ja kes õpib H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis koorijuhtimist. Neljapäevaõhtused proovid on pärast esimest korda toimunud
ikka armsaks saanud kiriku käärkambris. Soovime koguduse poolt Sanderile palju kannatlikkust ja jõudu ning muidugi Jumala õnnistust meie
segakoori vedamisel!
 10. septembril algas meie koguduse piiblitunni-hooaeg Kalju Õlleku
külalislahkes talus Külaasemel. Käima on läinud piiblitunnid ja raamatutunnid (viimased Taime Põllu eestvedamisel) ka Nõgiaru raamatukogus,
Meeri Seltsimajas ja Nõo kiriku käärkambris. Meeri Seltsimajas on lisaks
piiblitundidele peetud ka laulutunde, mida viib läbi õp Mart Jaanson.
 17. septembril esines õp Mart Jaanson Eesti Genealoogia Seltsi
Tartu osakonna 20. aastapäeva konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumi
saalis ettekandega Martin Lipust ja tema suguvõsast. Oli ju meie koguduse legendaarne õpetaja Martin Lipp eesti suguvõsauurimise rajajaid
ning on seetõttu suguvõsauurijate hulgas väga austatud.
 08. oktoobril sai meie kogudus juurde veel ühe pühapäevakoolirühma lisaks Luke pühapäevakoolile. Meie hea koguduseliige ja kogu Valga
praostkonna pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoo kutsus kokku lasterühma Nõo Noortekeskuses, mis asub Nõo vallamaja keldris. Lahket abi
meie pühapäevakooli uue rühma asutamisel osutas ka Nõo Noortekeskuse
juhataja Egle Hänilane. Tänaseks toimuvad nii Luke kui ka Nõo pühapäevakooli tunnid reedeti üle kahe nädala. Aitäh nii Luke pühapäevakooli
eestvedajale Marju Liblikule kui ka Imbi Tanilsoole, samuti nende abilistele suure ja vajaliku töö eest meie laste ja noorte hinge harimisel!
 Lõikustänupühal, 10. oktoobril teenis meie kogudust külalisena
Diina Tuulik. Esimese ülesastumise uue dirigendi käe all tegi meie koguduse segakoor.
 Laupäeval, 23. oktoobril kogunes kümmekond koguduseliiget kirikuaeda, et kokku panna puudelt langenud lehed. Talgupäev kestis 4 tundi,
kirikuaed sai puhtaks ja äravedu jäi ootama 80 prügikotti. Suur tänu
kõigile talgulistele!
 29. oktoobril ja 16. novembril osales meie koguduse esindus, õp
Mart Jaanson ja pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoo Nõo valla noorsootöö arengukava koostamise koosolekutel. Loodame, et nende koosolekute viljana sünnib dokument, mis aitab Nõo valla noorte elu korraldada
nii, et nad tahaksid siia ikka tagasi tulla. Olgu Jumala sõna nende jalale
lambiks ja valguseks nende teerajale (Ps 119:105).
 Oktoobri lõpust novembri lõpuni viibis koguduse õp Mart Jaanson
puhkusel. 31. oktoobril, 07. ja 21. novembril teenis kogudust meile hästi
tuttav EELK Valga praostkonna diakon Kaido Metsoja. Suur tänu talle!
 Usupuhastuspühal, 31. oktoobril laulis peajumalateenistusel meie
koguduse segakoor. Ja sama päeva õhtul esines Nõo kiriku meesansambel Elva baptistikoguduses, kus tähistati usupuhastuspüha kontsertjumalateenistusega.
 05.–07. novembril toimus EELK Kose koguduse pastoraadis vahva
üritus: EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse korraldatud emade ja tütarde laager. Oodatud olid muidugi ka vanaemad ja ristiemad. Meie kogudust esindasid perekond Laasimer ja Jaanson.
 07. novembril sai diakoniordinatsiooni Otepää koguduse vaimulik
Marko Tiirmaa, kes, muide, elab Nõo kihelkonnas Voikal. Ordinatsioonijumalateenistusel teenis kaasa ka õp Mart Jaanson.

Tütred JäPe põdra embuses emade-tütarde laagris Kosel. Foto: Eda
Jaanson
 07. novembri õhtul kogunesid meie praostkonna laste- ja muusikatöötegijad Sangaste kiriklasse, kus neid võõrustas kohalik pastoriproua Riina Pill. Koosolekul, kus arutati praostkonna eelseisvaid laste- ja
muusikaüritusi, osales ka meie koguduse esindus.
 14. novembri peajumalateenistusel teenis meie kogudust jälle Diina
Tuulik. Jumalateenistust kaunistas Tuulikute pereansambel.
 17. novembril pidas Meeri Seltsimajas piiblitundi EELK Valga
praostkonna praost Vallo Ehasalu.
 17. novembri õhtul kogunes kogudus järjekordsele Taizé-palvusele,
mis toimuvad meie kirikus järjekindlalt kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval. Sel korral võttis osa ka meie koguduse segakoor koos koorijuht Sander Tammega ning EELK Puhja koguduse esindus eesotsas sealse
vaimuliku Tiit Kuusemaa perekonnaga. Puhja rahvas on meie Taizépalvustel sage külaline. Sealne pastoriproua, koguduse organist ja koorijuht ning ühtlasi EELK Valga praostkonna muusikasekretär Miina-Liisa
Kuusemaa oli koguni 03. novembri palvuse läbiviijaks.
 20. ja 21. novembril, kirikuaasta lõpul võttis Nõo kiriku meesansambel ette kontsertreisi Harjumaale. 20. novembril anti koos vanade
sõpradega, EELK Tallinna Peeteli koguduse ansambliga ühiskontsert
Tallina Nõmme Lunastaja kirikus. Õhtuks siirdus aga meesansambel
Keilasse, et sealses pastoraadis öö veeta ja järgmisel hommikul esineda
kohalikus kirikus surnute mälestuspüha jumalateenistusel. Pärast
jumalateenistust anti samas ka lühike kontsert. Mõlemal päeval kogeti
suurt külalislahkust, aitäh!
 30. novembril kohtus meie koguduse esindus — Madis ja Mare
Kanarbik ning õp Mart Jaanson — Eesti Kirjandusmuuseumis vanemteadur
Vello Paatsi ja toimetaja Kristi Metstega. Arutati võimalust avaldada Eesti
Kirjandusmuuseumi ja EELK Nõo koguduse koostöös trükis õpetaja Martin
Lipu mälestused, mille käsikiri asub Kirjandusmuuseumis. Loodame, et
see huvitav kuid töömahukas plaan kannab kord ka head vilja.
Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle
valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab,
aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. (2Tm 4:7–8)

Mälestame meie koguduse pühapäevakooli armast sõpra ja toetajat

RITVA PASANEN'i,
kes lahkus 13. novembril 2010 igavikuteele.
Avaldame kaastunnet abikaasa Veikkole, kõigile lähedastele ja sõpradele.
EELK Nõo kogudus ja õpetaja
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Jumalateenistused ja muud koguduse üritused
Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid nii Nõo Valla
Lehes kui kirikus. Aga lõpuks ütleb ju apostel: “Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.” (Jk 4:15)
detsember 2010
R, 03. kl 17.00 Pühapäevakool Luke külas (Tamsa tee 4–5) ja Nõo
Noortekeskuses (Voika 23).
R, 03. kl 19.00 Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Meeri
Seltsimajas.
P, 05. kl 11.00 II advendi jumalateenistus. Armulaud.
R, 10. kl 17.00 Nõo Noortekeskuse pühapäevakooli jõulupidu.
P, 12. kl 11.00 III advendi jumalateenistus. Armulaud.
P, 12. kl 15.00 Advendikontsert kirikus. Esineb naiskoor Emajõe
Laulikud.
R, 17. dets kl 13.00 Jumalateenistus Külaaseme külas. Armulaud.
R, 17. dets kl 17.00 Pühapäevakool Luke külas.
P, 19. dets kl 11.00 IV advendi jumalateenistus. Armulaud. Esineb
Audru naisansambel Vahtraõied ja Nõo kiriku meesansambel.
P, 19. dets kl 18.00 Kooride advendikontsert kirikus.
R, 24. dets kl 16.00 Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
L, 25. dets kl 11.00 I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud.
L, 25. dets kl 14.00 Jumalateenistus Nõo hooldekodus. Esineb Nõo
kiriku meesansambel
P, 26. dets kl 11.00 II jõulupüha jumalateenistus. Järgneb koguduse
jõulupidu Nõo Päevakeskuses.
P, 26. dets kl 15.00 Jõulukontsert kirikus. Esineb meesansambel
CREDO.
T, 29. dets kl 14.00 Luke pühapäevakooli jõulud metsas.
R, 31. dets kl 18.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud.

Jaanuar 2011
L, 01. kl 12.00 Uusaasta jumalateenistus.
P, 02. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
N, 06. kl 11.00 Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud.
R, 07. kl 17.00 Pühapäevakool Luke külas.
P, 09. kl 11.00 Jumalateenistus.
P, 16. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
R, 21. kl 17.00 Pühapäevakool Luke külas.
P, 23. kl 11.00 Jumalateenistus.
P, 30. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
Veebruar 2011
R, 04. kl 17.00 Pühapäevakool Luke külas.
P, 06. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
P, 13. kl 11.00 Jumalateenistus.
R, 18. kl 17.00 Pühapäevakool Luke külas.
P, 20. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
N, 24. kl 14.00 Iseseisvuspäeva jumalateenistus.
P, 27. kl 11.00 Jumalateenistus.

LEERITUNNID kokkuleppel koguduse õpetajaga.
PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30.
PIIBLITUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 12.00.
LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL kel 13.00.
TAIZE-PALVUSED KIRIKUS kuu esimesel ja kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 19.30.
SEGAKOORI HARJUTUS igal NELJAPÄEVAL kell 18.00 kiriku käärkambris.
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu teisel REEDEL kell 13.00.
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23) alates 07. jaanuarist 2011 igal REEDEL kell 15.30.

Maetud

Ristitud
Katrin Lilienthal

03.10.10 Nõo Püha Laurentsiuse kirik

EELK Nõo kogudusse üle tulnud
Taavi Hallik EELK Tartu Pauluse kogudusest

Jaan-Eduard Mekk 18.09.10 Otepää Uus kalmistu
August Siiroja
25.09.10 Elva kalmistu
Lembit Grünberg 31.10.10 Nõo kalmistu
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Liikmeannetused on koguduse majanduselu tähtis osa
Suur osa meie koguduse töödest tehakse vabatahtlikult: koguduse
juhtorganite töö, raamatupidamine, raamatutundide läbiviimine, osa
lastetööst, eakate koguduseliikmete abistamine, kiriku kaunistamine,
kohvilaudade korraldamine, kevadised ja sügisesed koristustööd kirikus ja kirikuaias, puudelõhkumise talgud ja muud tarvilikud tööd,
suvine kirikuvalvamine Teeliste kiriku projekti raames. Kogudus on
kõigile töötegijatele väga tänulik!
Kogudusel on aga ka töölõike, mida vabathatlik töö ei suuda katta:
tuleb teha kultutusi remondile, küttele, elektrile ja prügiveole, maksta
maamaksu ning koguduse kahe palgalise töötegija, õpetaja Mart
Jaansoni ja kirikuvanem Toivo Saali palgad, tasuda riigimakse ja stipendiumi segakoori dirigendile ja orelimängijatele.
Jumalateenistuste korjanduse ja sponsorluse (omavalitsuse toetus, välismaa sõprade toetus jm tagastamatu abi) kõrval on meie
koguduse tähtsaks tuluallikaks koguduseliikmete iga-aastased liikmeannetused. Nende osakaal on tavaliselt umbes 40% koguduse sissetulekutest. Ilma liikmeannetusteta ei suudaks kogudus täiel määral
kiriku eelnimetatud kulutusi kanda.
Seepärast palun koguduse juhatuse esimehena kõigil koguduseliikmetel oma võimalusi silmas pidades tasuda kirikuaasta jooksul koguduse iga-aastane liikmeannetus. Sageli jääb liikmeannetuse tasumine
aasta lõppu, mil lähenevate jõulude ja aastavahetusega kaasneb niigi
tavalisest rohkem väljaminekuid. Seepärast oleks otstarbekas kaaluda
võimalust liikmeannetuse tasumiseks aasta algupoolel.
Üks võimalus liikemeannetusega kaasneva kulu hajutamiseks on
makse püsikorralduse sisseseadmine oma pangakonto kaudu. Makse
püsikorralduse saab kokku leppida kas oma pangakontorisse kohale

Teated
 Advendi- ja jõulukontserdid Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
Pühapäeval, 12. detsembril kell 15.00 esineb naiskoor Emajõe
Laulikud, dirigent Vilve Maide.
Pühapäeval, 19. detsembril kell 11.00 IV advendi jumalateenistusel
esinevad Audru naisansambel Vahtraõied ja Nõo kiriku meesansambel.
Pühapäeval, 19. detsembril kell 18.00 esinevad Segakoor Serviti,
Eesti Kirjandusmuuseumi Mäluasutuste segakoor MaSk, EELK Nõo koguduse segakoor, Nõo kiriku meesansambel, Merit Tagel (sopran), Madara
Vilson (metsosopran), Sander Sokk (tenor) ja Juliana Baranova (orel).
Pühapäeval, 26. detsembril kell 15.00 esineb meesansambel CREDO,
dirigent Stanislav Šeljahhovski.
 Pühapäeval, 26. detsembril pärast II jõulupüha jumalateenistust
(u 12.15) ja enne meesansambli CREDO kontserti (15.00) toimub Nõo
Päevakeskuses (Tartu tn 20) meie koguduse jõulupidu. Kallid koguduseõed ja -vennad, olete südamest oodatud!
 Kaks jumalateenistust meie kirikus, mille algusaeg on tavapärasest erinev:
Uusaastapäeva jumalateenistus laupäeval, 01. jaanuaril 2011 algab
kell 12.00 ja Iseseisvuspäeva jumalateenistus neljapäeval, 24. veebruaril algab kell 14.00.
 17. aprillil 2010 toimus EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse üldkoosolek, kus võeti vastu uus põhikiri (leitav aadressil http://www.eelk.

minnes või internetipanga vahendusel. Makse püsikorralduse abil saab
pangaga kokku leppida summa, mis iga kuu kokkulepitud kuupäeval
kantakse panga poolt automaatselt teie pangakontolt koguduse liikmeannetusena koguduse pangakontole. Püsikorralduse ülekande selgituseks tuleks märkida „Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“. Kui te
soovite näiteks tasuda aastase liikmeannetusena 36 eurot (u 563
krooni), siis jaotuks see aasta vältel igakuisteks 3-eurosteks (u 47
krooni) makseteks. Kui see näitlik 36 eurot tasuda jõulude eel ühe
summana, siis võib see paljudele tunduda liiga suure väljaminekuna,
kuid tasuda aasta jooksul igakuise maksena 3 eurot ei oleks ehk ülejõukäiv kulutus. Pangaülekanne on muidugi siiski vaid üks võimalus ja
loomulikult võetakse liikmeannetusi jätkuvalt vastu ka sularahas kiriku
kantseleis.
Kui kõik meie kogudusse registreerunud liikmed tasuksid oma
aastase liikmeannetuse ülal näitena toodud ulatuses, siis rajaneks
koguduse majanduslik tegevus kindlamal alusel ja me saaksime lisaks
senisele minimaalsele palga- ja majanduskulule mõelda muudelegi
tarvilikele väljaminekutele, mis lähemas tulevikus koguduse ees seisavad. Kavas on aga lähiaastatel remontida kirik, viia läbi kirikuaia haljastuse ja teede rajamisega seotud tööd, alustada koguduse pastoraadi ehitusega. Kõiges selles on iga koguduseliikme panus väga
tarvilik. Kogudus on väga tänulik kõigile senistele ja tulevastele liikmeannetajatele, kelle panusel rajaneb koguduse ühine majanduselu.
Soovin koguduse juhatuse ja nõukogu poolt kõigile koguduse liikmetele
palju Jumala õnnistust ja palju jõudu meie ühistes ettevõtmistes!
Madis Kanarbik
ee/lny/). Selle kohaselt saavad LNÜ senised liikmed olla edaspidi toetajaliikmed, tehes selleks avalduse, ja LNÜ liikmeteks saavad avalduse
alusel astuda lapsed ja noored alates seitsmendast eluaastast.
Niisugused kriteeriumid liikmetele loovad eelduse selleks, et EELK LNÜ
võiks olla ka Eesti Vabariigi seadusandluse mõistes noorteorganisatsioon (noorteorganisatsioon seob endas vähemalt 75 protsendi ulatuses inimesi vanuses 7–26 aastat). Kui organisatsioonil on vähemalt 500
liiget, kes tegutsevad vähemalt 5 maakonnas, siis on võimalik taotleda
organisatsioonile riigipoolset tegevustoetust. Liikmemaksu liikmetele
ega toetajaliikmetele ei ole.
EELK LNÜ on ennast näidanud ühtehoidva ja professionaalse asutusena, kes on korraldanud ja korraldab selliseid meie kiriku armastatud noorteüritusi nagu kirikunoorte suve- ja talvepäevad, emadetütarde ja isade-poegade laagrid jpm.
Seetõttu kutsun üles kõiki lapsi astuma isiklikult EELK LNÜ liikmeks,
vajadusel loomulikult vanemate abiga. Täpsemalt saab lugeda ja vastava
ankeedi leiab EELK LNÜ veebilehelt http://lny.pusa.ee/?lk=meist.
 Meie koguduse segakoor ja tema värske dirigent Sander Tamm
ootavad uusi lauljaid kõigisse häälerühmadesse. Tulge mõnusalt musitseerima ning aidake ühtlasi Nõo koguduse aastatepikkust segakooritraditsiooni elus ja aus hoida!
 Liikmeannetust 2010. aasta eest ja alates algava aasta 01. jaanuarist 2011. aasta eest (summa vastavalt annetaja soovile) saab teha nii
sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (EELK Nõo koguduse a/a nr 101 520 060 910 03 SEB pangas, selgitus: „Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“).
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Sünnipäevad
DETSEMBER
Anneli Laanemets Tartu 02.12.
Ellen Jüri
Lepiku 03.12.
Ruth Maal
Nõgiaru 07.12.
Niina Kamenik Nõgiaru 12.12.
Helmi Kamenjuk Puiatu 12.12.
Ervin Viljamaa Nõo
13.12.
Aado Johanson Külaaseme
		
15.12.
Aleksei Mikli
Tallinn 17.12.
Anna Trei
Meeri 17.12.
Tiina Sirge
Rahinge 18.12.
Helgi Mondonen Voika 19.12.
Maimu Mutso
Luke 21.12.
Sirje Uibopuu
Luke 21.12.
Heli Leedjärv
Tõravere
			
24.12.
Hilja Avald
Nõo
25.12.
Peeter Kalliver Külaaseme
			
25.12.
Kalju Soonvald Meeri 25.12.
Silvia Veidenbaum Nõo
25.12.
Kalle Koger
Kolga 26.12.
Viljar Mägi
Nõo
28.12.
Sigrid Kägo
Vara 29.12.
Joel Viin		
Aakaru 29.12.
Lilian Volmer
Nõgiaru 29.12.
Aime-Elfriede Kraak
		
Ulila
31.12.
Alice Tiisler
Nõo
31.12.

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!
37
77
35
84
85
86
76
36
49
53
75
88
49
51
87
66
80
66
52
34
36
84
67
84
30

JAANUAR
Riina Luik
Nõo
Aare Ööpik
Tartu
Markus Pau
Voika
Armand Jürgenson
		
Kolga
Leida Sepp
Nõo
Reelika Soidla Meeri
Rosine-Elfride Unt
Vahessaare
Imbi Tanilsoo
Laguja
Oliver Orrin
Tartu
Agnes Laasimer Nõo
Katrin Sööt
Elva
Erna Koger
Luke
Juhan Valdmaa Pärnu
Silver Alttoa
Tartu
Jane Bigler
Šveits
Eda Raitar
Tartu
Aime Ubaleht
Aiamaa
Margit Keeman Voika
Ilme Prost
Reola
Greta Koppel
Tallinn
Elle Mägi		
Elva
Kärri Toomeos-Orglaan
		
Tartu

02.01.
02.01.
03.01.

62
53
23

04.01.
04.01.
08.01.

35
84
25

09.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
18.01.
18.01.
21.01.
22.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
27.01.
27.01.

80
51
36
61
27
86
57
38
38
77
90
43
63
33
61

30.01.

36

VEEBRUAR
Andres Mutso Tartu 01.02. 85
Marek Toom
Vahessaare
			
01.02. 35
Ave Sugul
Elva
02.02. 35

Evi Toomits
Nõo
02.02.
Valentina Kallas Luke 04.02.
Ehaleid Liivola Luke 04.02.
Salme Ainso
Nõo
05.02.
Sirje Kangro
Luke 06.02.
Ingmar Laasimer Nõo
07.02.
Elmar Liivak
Luke 07.02.
Kadri Koppel
Paide 08.02.
Liivia Valgerist Nõo
08.02.
Kadri Jürgenson Kolga 10.02.
Endla Soidla
Meeri 11.02.
Endla Laius
Meeri 13.02.
Jaanos Malm
Tartu 13.02.
Katrin Kask
Nõo
14.02.
Heleni Mäe
Põlva 14.02.
Aino Rääbis
Luke 16.02.
Juhani Püttsepp Peedu 17.02.
Marek Tiits
Tallinn 17.02.
Hilja Kits		
Luke 18.02.
Linda Kopp
Elva
19.02.
Helga Oksfort Kolga 19.02.
Koidu Avi		
Nõo
21.02.
Elmar Mets
Nõo
22.02.
Kristina Räkk
Hellenurme
			
22.02.
Indrek Mäe
Põlva 23.02.
Malle Sild
Tartu 23.02.
Aime Zirk
Nõo
24.02.
Merle-Kairit Toom Vahessaare
			
24.02.
Aili Mürk		
Tamme 25.02.
Indrek Soidla
Meeri 27.02.
Astrid Luts
Tartu 28.02.

Kontakt

Kirikuvanem Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421, a/a nr 101 520 060 910 03 SEB pangas
Tartu mnt 2, 61601 Nõo, Tartumaa. Tel 745 5195.
Veebilehekülg http://www.eelk.ee/noo

Organistid
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Koorijuht Sander Tamm, tel 5332 2609

Juhatuse esimees Madis Kanarbik, tel 504 6570
Koguduse õpetaja Mart Jaanson, tel 749 3344 (kodus),
5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee

Pühapäevakooli õpetajad
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607
Marju Liblik, tel 5837 7550

Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom
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